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Giriş 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’n adyla 

Allah, efendimiz Muhammed'e ve O’nun âline salât ve selam etsin! 

Hamd, zâtnn celâlinin istivâsyla1 vasflanan Amâ’da2 bulunan, 
arzn yaratma işini bitirdikten sonra göklerinin yaratlşna yönelen 
Allah’adr.  

O, Kur'ân' mübarek bir gece yani Kadir Gecesi’nde sûreleri ve 
âyetleriyle bir bütün olarak yakn göğe indirdi.  

Gezegeni mezc yani karşm ve saflaşma menzillerinde yol aldrd. 
Bu yol aldrmay kendisiyle övünülen bir takdir kld.  

Kulu, efendimiz Muhammed (s.a.s.)’i, âyetlerinden bir ksmn 
göstermek için, bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ, kãbe 
kavseyn ve ev ednâ’ya götürdü.  

Âdem’i imtihanlarnn arzna indirdi ve onu nîmet ve lezzetlerinin 
yurdu olan cennetinden çkard.  

                                                
1 İstivâ, Allah âlem ilişkisini ifade etmek için kullanlan sfatlardan ve Kur’ân’da 
ve hadislerde yer alan anlam kapal ifadelerden biridir. İstivâ, Allah’n zâtnn 
âlemle münasebetini konu edinir. İstivâ kelimesi sözlükte “doğru ve düzgün 
olmak” anlamndaki s-v-y kökünden türetilmiştir ve “mutedil, düzgün ve eşit 
olmak; karar klmak, oturup yerleşmek; yönelmek, yukar çkmak; hâkim olmak, 
tahta oturmak” gibi anlamlara gelir. İstivâ Kur’ân’da yedi âyette Arş’a, iki yerde 
göğe yönelik bir fiil olarak Allah’a nisbet edilmiştir. Bu âyetlerde belirtildiğine 
göre Allah yeri yarattktan sonra gökleri yaratmaya yönelip onlar yedi gök olarak 
düzenlemiş, sonra da Arş’a istivâ etmiştir. Kelâm âlimleri istivây Allah’n 
keyfiyeti bizce bilinmeyen bir sfat olarak kabul ederler. Bu sfat, Allah’n zâtyla 
yaratklar arasnda mevcut olmadğ ve mahiyeti insanlarca bilinmeyen bir şekilde 
göklerin ötesinde ve Arş’n üzerinde bulunduğunu ve ilâhî kudret ve iradenin 
bütün kâinat üzerinde sürekli olarak geçerli olduğunu ve bütün varlklar 
hâkimiyeti altna alp yönettiğini anlatan bir sfattr. (ayrnt için bkz. “İstivâ”, 
(t.d.v.) İslâm Ansiklopedisi, c. 23.) 
2 Kitabn ilerleyen sayfalarnda Amâ’nn ne olduğu hakknda bilgi verilecektir. 
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İdrîs (a.s.)’i oluşlar âleminden, kendisini konaklattğ ve 
mertebelerin ortasnda yer alan yüce mekâna yükseltti.3  

Peygamberi Nûh (a.s.)’u, tufânnn denizindeki dalgalarn darbeleri 
arasnda kurtuluş gemisinde taşd.  

Dostu İbrahim (a.s.)’i hidâyet ve kerametinden dilediğini ihsân 
etmek için götürdü.  

Yûsuf (a.s.)’u babas Ya‘kûb (a.s.)’dan kopard. Sonra Yûsuf’un 
rüyasnda gördüğü ve Allah’n müjdelerinin en güzellerinden biri 
olan şeyi doğrulamak için, babas Yûsuf’a tâbî oldu. 

Gazabndan kurtarmak için Lût ve ailesini gece yürüttü.  

“Vaktâki Mûsâ rabbinin mîkâtna geldi…”4 sözünde belirttiği gibi 
Mûsâ (a.s.)’y acele ettirdi. Kendisini buna tamamen tahsis etsin diye 
Mûsâ için ateş şeklinde bir nur parlatt.5 Böylece ona ihtiyaç 
duyduğu şeyden seslendi. Mûsâ da derhal O'na doğru koştu ve O'na 
münâcât etmeye başlad. Mûsâ’y risâletlerinin ikram ile göndermek 
üzere, onu kavminin içinden bir kaçkn olarak çkard. Rabbi ile 
rablik hususunda çekişen tâğutlarndan birinin6 boğulmas için, 
Mûsâ’nn kavmini gece yürüttü. Allah’n, kendisine katndan bir ilim 
öğrettiği ve rahmetlerinden bir rahmet verdiği kimsenin aranmas 
konusundaki bilgisinde edepten ayrldğnda7 Mûsâ’y zahmete 
                                                
3 Detay için bkz. Meryem sûresi, 56-57. 
4 A‘râf, 143. 
5 Ailesiyle birlikte Medyen’den Msr’a dönmekte olan Hz. Mûsâ Sînâ çölünde 
yolunu kaybeder. Tûr dağ civarnda bir yerde eşinin doğum sancs başlar. Soğuk 
bir çöl gecesi olmas nedeniyle eşi için endişelenen Hz. Mûsâ civarda yanan bir 
ateş göründe ailesinin diğer fertlerine “Siz burada durun! Çünkü ben bir ateş 
gördüm. Belki ondan bir parça getiririm veya o ateşin yannda yol gösterecek 
birini bulurum” (Tâ-Hâ, 10) der. İbnü’l-Arabî Hz. Mûsâ’nn bu kssasna atf 
yapmaktadr.  
6 Firavun.  
7 Rivâyete göre Hz. Mûsâ İsrailoğullar içinde hutbeye kalkmşt. Kendisine: 
İnsanlarn en alimi kimdir? diye soruldu. O da “En âlim benim” diye cevap verdi. 
Bu husustaki ilmi Allah en iyi bilendir diyerek Allah’a döndürmediğinden dolay 
Allah onu azarlad. Bu nedenle kendisini iki denizin birleştiği yerde bulunan ve 
kendisinden daha âlim olan kulu bulmakla görevlendirdi. İbnü’l-Arabî bu 
hadiseye atf yapmaktadr. Konunun detaylar için bkz. Kehf, 60-72; Buhârî, 
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soktu. Sonra Allah’n yönetim ve icralarndan kendisi için tahsis 
ettiği şeyi bilsin diye Mûsâ’y yolculuğunda Hzr’a tâbî kld. 
Peygamberi Mûsâ (a.s.)’y, sandğnda taşd. O ise yok oluşlar 
denizinde henüz akletmiyordu.8  

Kelimelerinden bir kelime olduğu için Îsâ (a.s.)’y kendine yükseltti.9  

Peygamberi Yûnus (a.s.)’u kavmine öfkelenmiş bir halde götürdü. 
Ardndan balğn karnnda, karanlklar içinde Yûnus’un başna 
dünyay dar etti.10  

İmtihan nehrinin onlar denemesi ve o nehirden yalnzca bir avuç 
su alann belirlenmesi için Tâlût'u, aralarnda Dâvûd (a.s.)’un da 
bulunduğu bir ordu ile üstün kld.11  

Allah'n kullarndan itaat edenler ile O’na isyan edenler arasnda bir 
set yapmas için Zülkarneyn’le dünyann en uzak bölgelerini dehşete 
düşürdü.12 

Peygamberlerinin kalplerine er-Rûhu'l-Emîn’i indirdi.13 Zâtn 
müşahede ile ikram etmek için kelime-i tayyibeyi14 sãlih amel 
Burâk’nn üzerinde kendisine yüceltti.15  

Allah'n isim ve sfatlaryla ahlâklananlarn en hayrls olan 
efendimiz Muhammed (s.a.s.)’e salât olsun! Selâm O’nun, âlinin, 
ashâbnn, akrabalarnn, eşlerinin, oğul ve kzlarnn üzerine olsun!  

                                                                                                         
Tefsîru sûrati’l-Kehf, 110, Enbiyâ, 27, İlim, 44; Müslim, Fezâil, 170; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, 5/118. İbnü’l-Arabî Kitâbu’l-Ma‘rife’de Hzr’n Hz. Mûsâ için bin 
mesele hazrladğn ancak Hz. Mûsâ’nn daha başlangçta üç meselede Hzr’dan 
ayrlmak durumunda kaldğn ifade eder (bkz. Mârifet Kitab-Kitâbu’l-Ma‘rife, trc. 
Hüseyin Şemsi Ergüneş, hz. Ercan Alkan-O. Sâcid Ar, İstanbul 2009, s. 238). 
8 Tâ-Hâ, 39. 
9 Âl-i İmrân, 39, 40.  
10 Enbiyâ, 87-88. 
11 Bakara, 249. 
12 Kehf, 83-98.  
13 Şu‘arâ, 192-194. Er-Rûhu’l-Emîn ile kastedilen Cebrâil’dir.  
14 Kelime-i tayyibe’nin lâilâheillallah sözü olduğu rivâyet edilmektedir.  
15 Fâtr, 10. 
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Hamd ve salât u selâmdan sonra... Seferler üçtür ve dördüncü bir 
sefer yoktur. İzzet ve celâl sahibi olan Hakk bu seferleri tespit 
etmiştir. Bu seferler; Hakk’n katndan sefer, Hakk’a doğru sefer ve 
Hakk’ta seferdir. Hakk’ta sefer hayret ve şaşknlk seferidir. Hakk’n 
katndan sefer eden kişinin kazanc, varolmasdr. Bu onun 
kazancdr. Hakk’ta sefer klan kişi kendi nefsinden başka bir şey 
elde etmez. İlk iki sefer için, yolcularn ona vâsl olduğu ve yüklerini 
indirdikleri bir son vardr. Şaşknlk seferine gelince onun için bir 
son yoktur.  

Yolcularn içinde yürüdükleri yollar, kara yolu ve deniz yolu olmak 
üzere ikidir. Nitekim azîz ve celîl olan Allah “Sizi karada ve denizde 
yürüten O'dur.”16 buyurmuştur. 

Bu âyette bir nükte vardr ki o da şudur; Allah Teâlâ’nn karay 
denizden önce anmas ve karay denizden önce zikretmeye ihtimam 
göstermesi, özellikle karada yolculuk yapmaya gücü yeten bir kişinin 
ancak zarûrî durumlarda deniz yolculuğu yaptğnn bilinmesi 
içindir. Ömer b. el-Hattâb (r.a.) “Şayet şu ‘Sizi karada ve denizde 
yürüten O'dur.’ âyeti olmasayd deniz yolculuğuna çkan kişiyi krbaçla 
döverdim.” demiştir. Eğer deniz yolculuğu hakknda Allah Teâlâ’nn 
“Şüphesiz ki bunda çok sabrl, çok şükreden herkes için ibretler 
vardr.”17 âyetinden başka yolculuğun terkine dair bir işaret 
bulunmasayd, bu âyet işaret olarak yeterdi.  

Sonra deriz ki bu üç seferden hiç biri yoktur ki, bu seferin sahibi 
büyük bir tehlike üzerinde olmasn! Ancak İsrâ yani Hz. 
Peygamber’in Mekke’den Kudüs’e yaptğ gece yolculuğunda bir 
bineğe binmesinde olduğu gibi, bir binek tarafndan taşnmas hariç. 

                                                
16 Yûnus, 22. 
17 Lukmân, 5. Âyetin tamam şöyledir: “Size varlğnn delillerini göstermesi için, 
Allah'n lütfuyla gemilerin denizde yüzdüğünü görmedin mi? Şüphesiz bunda, çok sabreden, 
çok şükreden herkes için ibretler vardr.” Şeyh-i Ekber bu âyette gemilerin Allah’n 
lutfu ile denizde yüzmesinden sonra çok sabredenler ve çok şükredenlerin 
zikredilmesinden hareketle deniz yolculuğunun kara yolculuğundan daha zahmetli 
olduğu sonucunu çkarmaktadr. Bu nedenle de zorunluluk dşnda deniz seferini 
terk etmenin daha iyi olduğunu kabul etmektedir.  
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Onunla yolculuk yaptrlan herkes kurtulur. Onunla yolculuk 
yaptrlmakszn sefer eden herkes ise tehlikededir. 

Âlemin başlangc hareket üzere ikãme edildiği için onda sükûnun 
bulunmas mümkün değildir. Çünkü eğer âlem sükûn bulacak olsa 
aslna dönerdi ki o da yokluktur. Bu yüzden gerek ulvî âlemde ve 
gerekse süflî âlemde seferler asla bitmez. İlâhî hakîkatler 
mertebesinde de ayn şekilde gidiş geliş seferleri tükenmez. Vahyin 
ifâdesine göre Rabbânî iniş yakn göğe,18 istivâ ise semâya 
yaplmştr19 ve bu ilâhî eylemler insan fiillerine benzemezler.  

Ulvî âleme gelince, felekler durağan değillerdir ve içlerinde bulunan 
şuur sahibi varlklarla birlikte hâlâ dönmeye devam etmektedirler. 
Eğer felekler duracak olsalar kâinâtn hükmü kalmaz ve âlemin 
düzeni sona erer.  

Gezegenlerin feleklerdeki yolculuklar onlar için seferdir. Nitekim 
“Ay için de bir takm duraklar tayin ettik.”20 buyurulmuştur. Ayrca dört 
unsurun ve müvelledâtn21 değişim ve üretimle her dakika, her 
nefste yaptğ hareketleri, övülen ve yerilen şeyler içinde fikirlerin 
seferi, soluklarn soluk alp veren varlktan seferleri, görme 
duyusunun uyankken veya uykudayken görünen şeyler içindeki 
seferi ve bir âlemden diğerine ibretle geçişleri, şüphesiz bunlarn 
hepsi her akl sahibi nezdinde seferdir. 

                                                
18 Buhârî, Tevhid 35, Teheccüd 14, Da'avât 13; Müslim, Salâtu'l-Müsâfirîn 166, 
(758); Muvatta, Kur'ân: 3’te rivâyet edilen “Resûlullah (s.a.s.) buyurdular ki: ‘Her 
gece Rabbimiz gecenin son üçte biri girince, dünya semasna iner ve: ‘Kim Bana 
dua ediyorsa ona icabet edeyim. Kim Ben’den bir şey istemişse onu vereyim, kim 
Bana istiğfarda bulunursa ona mağfirette bulunaym…’ der.’ (Rivayetin 
Müslim'deki bir benzeri ise şöyledir: "Allah Teâlâ gecenin ilk üçte biri geçinceye 
kadar mühlet verir. Ondan sonra yakn semaya inerek şöyle der: "Melik benim. 
Melik benim. Kim bana dua edecek?") hadisine atf yaplmştr. 
19 Bkz: Bakara, 29; A‘râf, 54; Yûnus, 3; Ra‘d, 2; Tâ-Hâ, 5; Furkãn, 59; Secde, 4; 
Fussilet, 11; Hadîd, 4.  
20 Yâ-Sîn, 39. 
21 Eski kozmolojide dokuz feleğin dört unsurla etkileşimleri sonucu ortaya çkan 
ürüne müvelledât yani iki asl unsurun bileşiminden meydana gelen şey ad verilir. 
Bu ürünler maden, bitki ve hayvandr. İnsan da biyolojik varlğnn hayvandan 
farkl olmamas nedeniyle hayvan snfnda kabul edilmiştir.  
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Bazlar cisimler âleminin, Allah'n onu yarattğ vakitten beri 
tamamen varlk mertebelerinin sonuna inmediğini ve halen sonu 
olmayan bir boşlukta22 olduğunu ileri sürdüler. Gerçekte ise 
varolduğumuz ve asllarmzn varolduğu vakitten sonsuza kadar 
sefer etmeye devam ederiz. Senin için bir durak ortaya çktğnda, o 
durak hakknda işte bu sondur, deriz. Sonra o duraktan sana başka 
yollar açlr, sen o duraktan bir şeyler öğrenirsin ve yürür gidersin. 
Gördüğün hiçbir durak yoktur ki, bu son durağmdr demen 
mümkün olmasn da sonra sen ona ulaştğnda yine yolcu olarak o 
duraktan çkmamş olasn! Ebeveyninin bünyesinde kan olarak 
varoluncaya değin nice varlk mertebesinden geçtin. Sonra 
ebeveynin senin meydana gelmen için veya başka bir maksatla 
birlikte oldular. Sen de döl haline geçtin. Sonra bu şekilden kan 
phtsna, bir çiğnemlik ete ve kemiğe dönüştün. Daha sonra kemiğe 
et giydirildi, böylece sen başka bir varoluşla var klndn. Bunun 
akabinde dünyaya getirildin ve bebeklik durumuna geçtin. 
Bebeklikten çocukluğa, çocukluktan gençliğe, gençlikten 
delikanllğa, delikanllktan yetişkinliğe, yetişkinlikten ihtiyarlğa, 
ihtiyarlktan kocamşlğa ki o bunaklktr, geçtin. Oradan da berzaha 
intikâl ettin. Berzahtan da mahşere geçtin. Sonra mahşerden srâta 
bir sefer tesis edildi. Srâttan da cennet ehlindensen cennete, 
değilsen de cehenneme gidersin. Eğer cehennem ehlinden değilsen 
cehennemden cennete sefer edersin. Cennetten de ru’yet kesîbine23 
yani Allah’n cemâlini müşâhede etme makam olan cennetin 
dşndaki ru’yet kum tepesine sefer edersin. Artk sonsuza değin 
cennet ile kesîb arasnda gider gelirsin. Cehennemde ise 
cehennemlikler ateş üstündeki tencerede bulunan et parçalar gibi 
yükselişten düşüşe, düşüşten yükselişe doğru sefer etmeye devam 
ederler. Nitekim “Derileri piştikçe azab tatsnlar diye onlara yanan 
derilerinin yerine başka deriler vereceğiz!”24 buyurulmuştur. Orda asla 
                                                
22 İbnü’l-Arabî’nin âlemin içinde yaratldğ boşluk hakkndaki görüşleri için bkz. 
El-Futûhât, 2/150, bâb: 78. 
23 Kesîb, cennet ehlinin Allah Teâlâ’nn cemâlini müşâhede etmek üzere 
toplanacaklar yerdir. Buras Adn cennetindedir ve cennetlerin en yüksek 
mertebesidir. İbnü’l-Arabî, Futûhât’n 65. bâbnda bu konu hakknda bilgi 
vermektedir.  
24 Nisâ, 56. 
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durmak yoktur. Aksine birbirini takip eden gece ve gündüzde 
dünyada sürekli hareket vardr. Fikirler, haller, biçimler bu ikisinin 
peşpeşe gelişini takip ederler. İlâhî hakîkatler de bu ikisinin 
peşinden gelirler; kimi zaman Rahîm ilâhî ismi, kimi zaman Tevvâb, 
kimi zaman Gaffâr, kimi zaman Rezzâk, kimi zaman Vehhâb, kimi 
zaman Müntakim ismi ve ilahlk mertebesinin her ismi üzere inerler. 
Bu bağşlama, rzk, intikam, tevbe, rahmet ve mağfiret gibi ilâhî 
hakîkatler kendilerinde bulunan şey ile sana da inerler. Senden o 
ilâhî hakîkatler üzerine iniş, arayş ve talep iledir; ilâhî hakîkatlerin 
sana inişi ise ihsan iledir.25  

İş böyle olunca kul tefekkürünü, Hakk’a sefer, Hakk’ta sefer ve 
Hakk’tan sefer gibi hepsi kendisine meşrû klnan, hazrlanmakla 
mükellef olduğu ve mutluluğu hazrlğnda bulunan sefer ile mubah 
bir şey için yeryüzünde dolaşmak, dünyevî ticarette mal çoğaltmak 
için sefer etmek v.b. gibi hazrlanmakla mükellef olmadğ seferler 
ya da bir bakma kendisiyle mükellef olmadğ ve şer‘an zorunlu 
tutulmadğ, sadece yaratlş gereği olan nefes alp verme gibi 
seferlerin arasndaki fark düşünmeye döndürür. Allah'tan güzel bir 
âkbet ve afiyet dileriz!  

Hakk’n katndan sefer edenler üç ksma ayrlr:  

1. Kovulmuş olan yolcular: İblis ve bütün müşrikler gibi.  

2. Kovulmamş olmakla beraber utanç içinde olan yolcular: 
günahkârlar gibi, çünkü bunlar kendilerine egemen olan 
utanmaya karş çkarak ilâhî huzurda bulunmaya güç 
yetiremezler.  

3. Seçkinlik ve güzîdelik seferi: Hakk’n kendi katndan 
mahlûkãtna gönderdiği resûllerin seferi ve peygamber vârisi 
âriflerin müşâhede mertebesinden nefisler âlemine mülk, 
idare, kanun ve siyasetle dönüşleri gibi.  

 
                                                
25 Bu paragrafta bahsi geçen tavrlarn Kur’ân’daki karşlklar için bkz.: Mü’min, 
76; Mü’minûn, 12-14; Necm, 46-47; Nahl, 70. 



İbnü’l-Arabî 

8

Hakk’a doğru sefer edenler de ayn şekilde üçe ayrlr: 

1. Allah’a şirk koşan, O’nu cisim kabul eden, O’nu herhangi 
bir varlğa benzeten ve Hakk’a nispet edilmesi imkânsz 
olan nisbetleri O'na nispet eden yolcu. Hâlbuki Allah 
kendisi hakknda "O'nun benzeri gibi bir şey yoktur."26 
buyurmuştur. Bu yolcu ancak Hakk’n perdesine vâsl olur, 
O'nu asla göremez ve rahmetten de kovulur.  

2. Hakk’, kendisine layk olmayan her durumdan tenzîh eden, 
hattâ Allah’n kitabnda geçen müteşâbihleri bile O’nun 
hakknda imkânsz gören yolcu. Bu tenzîhinin peşinden bir 
de şöyle der: “Allah, kitabndaki bu sözün anlamn daha iyi 
bilir!” Sonra bu şahs şirk ve teşbihin dşnda bir durum 
içinde, muhâlefetinde samîmî bir halde kalr. Bu kişi vâsl 
olduğunda kesinlikle hicâba yani perdeye ve azaba değil 
itâba yani azarlanmaya vâsl olur. Bu kişiyi kendisini kapda 
bekleyen şefâatçiler karşlarlar. Onu duraklarn en 
hayrlsnda konuk ederler. Ancak saygszlğ nedeniyle 
azarlanr. 

3. Mâsum ve mahfûz yolcu.27 Ünsiyet ve naz kaps bu iki tür 
yolcuya açlmştr. İnsanlar korkarken onlar korkmazlar, 
insanlar mahzun olurken onlar mahzun olmazlar. Çünkü 
korku ve hüzünden geçmişlerdir. Kim bir şeyden geçerse 
tekrar ona düşmesi imkânszdr. “O en büyük dehşet de bunlar 
mahzun etmeyecek ve bunlar Melekler şöyle karşlayacaklar: bu işte 
sizin o gününüz ki vaad olunuyordunuz.”28 Bu onlarn âhiretteki 
müjdesidir. İşte onlar topyekün buna yolculuk eden 
kimselerdir.  

Hakk’ta sefer edenlere gelince onlar da iki gruptur. Bu gruplardan 
ilki kendi akl ve fikirleri ile Hakk’ta sefer eden zümredir. Bunlar 

                                                
26 Şûrâ, 11. 
27 Tasavvufa göre peygamberler günahsz yani mâsumdur, büyük velîler ise 
mahfûz yani günah işlemekten korunmuş kimselerdir. 
28 Enbiyâ, 103. 
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kesinlikle yoldan saparlar. Çünkü onlarn, kendi fikirlerinden başka 
iddia ettikleri şeyi kantlayacak delilleri yoktur. Bunlar, filozoflar ve 
onlarn metodunu izleyenlerdir.  

Hakk’ta sefer edenlerden ikinci grup ise kendileri ile Hakk’ta sefer 
edilen kimselerdir. Bunlar resûller, nebîler ve muhakkik sûfîler gibi 
velîlerin seçkinleridirler. Sehl b. Abdullah, Ebû Yezîd, Ferkad es-
Sebhî,29 Cüneyd b. Muhammed, Hasan el-Basrî ile muhakkiklerden 
günümüze değin halkn tandğ meşhur kimseler bunlardandr. 
Bununla beraber bugün, geçmiş gibi değildir. Bunun sebebi 
bugünün âhiret yurduna yakn oluşudur. Bundan dolay bugün, bu 
çağn insannda keşif çoğalmştr. Ruhlarn prltlar görünmeye ve 
ortaya çkmaya başlamştr. Zîrâ bugün, çağmzn insan geçmiş 
döneme nisbetle keşf kãbiliyeti bakmndan daha hzl, mükâşefesi 
daha fazla, mârifeti daha bol, hakîkatler konusunda daha tam ve 
amelleri daha azdr. Geçmiş çağn insanlarnn amelleri daha çok, 
fetihleri yani mânevî açlmlar ve keşfleri bugün bizim sahip 
olduğumuzdan daha azd. Bu onlarn sahabe devrinden uzak 
olduklar anlamna gelir. Çünkü sahabîler, Hz. Peygamber’i (s.a.s.) 
ve Hz. Peygamber aralarnda iken ruhlarn O’na inişini nefes alr 
gibi müşâhede ediyordular. Onlardan bazlar bununla aydnlandlar. 
Fakat onlarn arasnda Ebû Bekir es-Sddîk, Ömer b. el-Hattâb ve 
Ali b. Ebî Tãlib (r.a.) v.b. gibi aydnlanmş şahslar gerçekten çok 
azdlar. Bu yüzden geçmişte amel daha basknken, günümüzde ilim 
daha baskndr. Bu durum Hz. Îsâ (a.s.)’nn gökten inişine değin 
çoğalr. Çünkü Hz. Îsâ bunu çoğaltacaktr. Bugün bizim bir rek‘atlk 
ibâdetimiz, geçmişte bütün ömrünü ibâdetle geçirmiş bir şahsn 
ibâdeti gibidir. Bu hususta Hz. Peygamber (s.a.s.) onlardan amel 
eden birine şöyle buyurmuştur: “Onlarn içinden amel eden bir kişiye 
sizin ameliniz gibi amel eden elli kişinin sevab vardr.”30 Ne güzel bir ifade 

                                                
29 Ferkad es-Sebhî tâbiîn neslinin sālihlerindendir. Kûfe veya Basra şehirlerinden 
birinin bir bölgesi olan Sebha’ldr. H. 131 ylnda vefat etmiştir. Hakknda geniş 
bilgi için bkz. Ebû Nuaym, Hilyetü’l-Evliyâ, 8/5-44; İbn Hacer el-Askalânî, 
Tehzîbü’t-Tehzîb, 8/162-264. 
30 Bu hadis için bkz. Sünen-i Ebî Dâvûd, Melâhim, 17, 4/123; Câmi‘u’t-Tirmizî, 
Tefsîru’l-Kur’ân, 5/11; Sünen-i İbn Mace, Fiten, 21; Şerhu Tuhfetü’l-Ahvezî, 
4/99-100. hadisin lafz ise şöyledir: Ebû Ümeyye eş-Şa’bânî anlatyor: Ebû 
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ve ne ince bir işaret! Bu bahsettiğimiz yaknlaşma, zamann 
yaklaşmas ve berzah hükümlerinin ortaya çkşdr. Görmez misin 
ki Resûlullah bu hususta ne buyuruyor: “Kişi, baldr ve krbacnn 
püskülü ile ailesinin yaptklar hakknda konuşmadkça31 ve ağaç ‘Arkamda 
Yahudi var, öldür onu!’ demedikçe kyamet kopmaz.”32 Bunlar dünyada 
olacaktr. Bu ise hakîkî canllk yurdu33 olan âhiret hallerinin ortaya 
çkşndan başka ne olabilir? O halde ilim, taşyclara ihtiyaç duyan, 
yaylmş ve çoğalmş olan bir’dir. Bu yüzden ilim ne kadar çoğalrsa, 
taşyclar da onu sãlih olduklar nisbette yüklenirler. Çünkü ilim 
sãlihlere aittir ve onlar arasnda paylaştrlmştr. Bunun için eskiler 
içinde ilim sahibi azdr. Eskilerden kendisinde ilim olan kişide de, 
kendisi ilmine baskn geldiği için ilmi zuhûr etmemiştir. 
Bozulmadan dolay halkn içinde ilmin taşyclar az olursa halkn 
içindeki düzgün kişiler için ilim bollaşr. Çünkü bozuklarn pay olan 

                                                                                                         
Sa’lebe el-Huşenî bana geldi. Ona dedim ki: Yâ Ebâ Sa’lebe, şu âyeti ne 
yapacağz? Ebû Sa’lebe: ‘Hangi âyeti?’ diye sordu. Ben de: ‘‘Ey îmân edenler, siz 
kendinize bakn! Siz doğru yolda olduğunuz takdirde sapan kimse size zarar vermez.’ 
(Mâide, 105) âyeti…’ dedim. Bunun üzerine bana: ‘Vallahi sen, bu konuda 
haberdar birisine sordun. Çünkü bu âyeti ben, Resûlullah (s.a.s.)’tan sormuştum. 
Resûlullah (s.a.s.) ise ‘İtaat edilen cimrilik, uyulan nefsî arzu, din işlerine tercih 
edilen dünya, her görüş sahibinin kendi görüşünü beğenmesini görene değin 
mârufu emredin, kötülükten men edin! Bunlar gördüğünde sen özellikle kendi 
nefsini kurtar ve avam brak! Zîrâ sizin arkanzda artk sabr günleri vardr. O 
gün amel eden kişi için bir kor parçasn avucunda tutmak daha kolaydr. Bu 
yüzden de onlardan birinin ameli sizden elli kişinin amelinin karşlğ gibidir.’ 
buyurdu.’ dedi. 
31 Câmiu’t-Tirmizî, Fiten, 19; Şerhu Tuhfeti’l-Ahvezî, 3/213. Hadisin tam metni 
şöyledir: Ebû Sâîd el-Hudrî’den rivâyet edilmiştir ki, o şöyle dedi: “Resûlullah 
buyurdular ki: “Canm kudret elinde tutana yemin olsun ki, vahşi hayvanlar 
insanlarla konuşmadkça, kişiye kamçsnn ucundaki meşin, ayakkabsnn bağ 
konuşmadkça, kendinden sonra ehlinin ne yaptğn dizi haber vermedikçe 
kyâmet kopmaz.” Hadisin neden söylendiği ile ilgili olarak ise ayrca bkz. Ahmed 
b. Hanbel, el-Müsned, 3/83-84. 
32 Buhârî, Menâkb, 25, 4/239; Câmiu’t-Tirmizî, Fiten, 56; Sünen-i İbn Mâce, 
Fiten 33;  Şerhu Tuhfeti’l-Ahvezî, 3/234; Müsned, 2/67. Bu hadis kaynaklarda şu 
şekilde nakledilir: “Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe kyamet 
kopmayacak. Harp olacak ve Müslümanlar onlar yenip öldürecekler. Öyle ki, 
Yahudiler ağaç ve taşlarn arkasna saklanacaklar, o ağaç ve taşlar konuşarak, ‘Ey 
Müslüman, ey Allah’n kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür!’ diyecek. 
Sadece Ğarkad ağac haber vermeyecek. Çünkü bu ağaç onlarn ağacdr.” 
33 Ankebût, 64. 


