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TEZKİYE MÜFREDATİN  ÖZETİ 
 



ÖNSÖZ 
 

Hamd, alemlerin rabbi Allah'a, önde ve sonda gelen peygamberlerin efendisi 
Muhammed (SAV) peygamberimizin al-i beyt’ine, ashabına, tüm tabilerine ve Ödül 
ve ceza gününe kadar onları iyilikte takip edenlere salât-u selam olsun. 
 

Tezkiye’nin dil ve ıstılâh açısından tanımı: 
 

Dil açısından tanımı: Tezkiye’nin dil açısından birçok önemli anlamı vardır. 
Bunlardan en önemli olan iki tanesi: 

1) Temizlik ve Saflık. 

2) Fazlalık ve Birikim. 

Istılâh açısından tanımı: Ruhun ve nefsin bütün günahlardan ve ahlaksızlıktan 
arınması ve takva açısından gelişmesidir. 

Nefis insanın enerjilerinden biri olduğuna göre Tezkiyede islami ve ruhsal bir eylem 
demekır. 

Ruh nedir? 

Ruh: Allahu tealanın yarattığı yaratıklardan biridir. 

 

Yüce Allah der ki :- 

“Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit siz de hemen onun 
için secdeye kapanın.” [Hicr Suresi 29. Ayet] 

Ayrıca yüce Allah'ın kitabında bir çok manaları zikredildi, burada sadece konumuza 
çok bağlı olduğu iki tane manadan bahsedeceğim.  

• Fiziksel (vücut) yapısındaki ilahi sır. İsmi El-Hak olan celle celaluhu  
 
rabbimiz derki :  
“ Hani rabbin meleklere demişti ki: Ben çamurdan bir insan yaratacağım ’’. 
“Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için secdeye 
kapanın ” [Sad Suresi 71,72. Ayet] 



 

• Kalp gözü  
 
“Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah’a ve peygamberine 
düşmanlık eden kimselere babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları  
da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin 
kalplerine imanı nakşetmiş. Ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. 
Onları-orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere 
yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O’ndan razı 
olmuşlardır. İşte onlar Allah’tan yanadırlar; iyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek 
olanlarda Allah’tan yana olanlardır”. 
[Mücadele Suresi 22. Ayet] 
 

Rahmetli İmam Al-Baydavi der ki:- 

(Onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir) Yani  Allah onların kalplerine nur 
vermiş olup onları desteklemiştir. “Envar-u tenzil ve Esrar-u tevil 197/5”  

Burada demek istediğimiz: Allah'ın yolunda giderken insanları bu yola çağıran ve 
hakkı haksızlıktan ayırt eden nurdur. 

Yüce Allah derki: 

Der ki: “İşte bu benim yolumdur. Ben, ne yaptığımı bilerek Allah’a çağırıyorum; 
ben ve bana uyanlar (bunu yapıyoruz). Allah’ı ortaklardan tenzih ederim! Ve ben 
ortak koşanlardan değilim.” [Yusuf Suresi 108. Ayet] 

“Bunu yüce Allah şöyle izah ediyor”:- 

“Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara 
sahip olsunlar! Şu bir gerçek ki gözler körleşmez, fakat göğüslerdeki kalpler 
körleşir.” [Hac suresi 46. Ayet] 

Ve der ki; 

“Bu dünya da kör olan ahirette de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır.” [isra Suresi 
72. Ayet] 

 

Kör kalplerden Allah’a sığınırız. 



 

Ruh Tanımı Nedir? 

Tanımı vermeden önce bilmemiz gereken şey tanım ya bir şeyin mahiyetini (Özü 
ve Hakikatı), yada özelliğini (Sıfatlarını ve Özelliklerini) ifade eder ve bir şeyin 
ikinci tanımı birinci tanımından daha iyi ve daha faydalıdır. 
 

İlim iletiminde en iyi şey örnek vermektir: Diyelimki hayatında hiç telefon cihazını 
görmeyen bir kişi bu cihazin ne olduğunu sordu sizden. Bu nedir? Cihazin tanımını 
bir mahiyet (Özü) olarak tanıtırsak deriz ki : Metal (Alüminyum), Cam ve plastiktan 
oluşan bir şeydir. 

Özellik olarak tanıtırsak deriz ki: Aynı cihaza sahip olan kişilerle iletişim ve (yazılı, 
sesli ve görüntülü) mesaj alımını ve göndeirimini sağlayan bir cihazdır. Aynı 
zamanda bir bilgisayar, saat ve alarm cihazi olarakta kullanılır. 

Burada farkederseniz cihazın özellik tanımnı yaptıktan sonra soran kişinin cehaletini 
ortadan kaldırmış oldu ve duygularını değiştirdi dolayısıyla kişi bende bu cihazdan 
kullanmak istiyorum diyecektir.  

Allah celle celaluhu ve lütfu herşeye şamil olan burada bildiğim kadarıyla ruhun 
mahiyetini belirtmemiş çünkü o bir sırdır. Allahtan başka hakikatını kimse bilmiyor.  

Fakat özellik olarak tanınıttığında ruhun etkisini ve enerjilerini detaylı bir şekilde 
anlatmaktadır.  

(Hayat ölüm gibidir, hakikatında Allahu tealanın bir sırrı vardır ki onu en saklı 
sırlardan kılmıştır. Fenomenlerini ve etkilerini en iyi belitlerden yapmıştır. Sen işitir, 
görür, koku alır, dokunur, tad alır, yer, çalışır, çaba gösterir ve hareket eder bir 
canlısın. Ölen bir insanın cesedine bakmış olursak, bu insan tüm bahsettiğimiz 
fenomenolojik özelliklerini kaybetmiştir. İçinde can olmayan bir vucuda 
dönüşmüstür. Bir tahta veya bir memer barçası gibi, sonradan toprağa dönüşecektir. 
Hayatın sırrı ruhtur. Ölümün sırrıde ruhun vucuttan ayrılmasıdır.) [İslami ruhun 
çalışmalarındaki yolun rehberi] 55 sayıfa 

Ruh ile ilgili daha fazla bilgi almak için web sitemizdeki (2683, 2368) sayılı iki 
soruyu incelemenizi rica ederiz. 

Allahu tealanın ruh ile ilgili güçleri açıklamıştır. Zikir ehlide açıklamalarında çaba 
göstermiştir. Ruh ile ilgili çaba gösterdikleri en tercih edilen açıklamalar şunlardır:-  



1- Fikir 
2- Nefis 
3- Kalp 

 

1) Fikir :- Manevi  bir güçtür, bunun sayesinde ruh anlar, düşünür, hayal eder, 
hatırlar ve sonuçlandırır. Topraklı vucudla bağlantısını sağlayan beyindir. 
 
Allahu teala der ki:- 
(Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında 
bulunanları ancak hikmet temelinde, belli bir süreye kadar kalmak üzere 
yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki insanların birçoğu rablerine kavuşmayı hâlâ 
inkâr etmektedir.) [ Rûm Suresi 8. Ayet]  
 

2) Nefis :- Şehvete iten ve kütülükleri emreden bir güçtür. Vucuda bağlantısı 
sağlayan beynin uçuncu boşluğunda, allıda ve iki gözün arasında olan bir 
bezedir. Bu bezenin ölmeden önce kireçlenme ihtimalı vardır. 
 
Yüce Allah Hz.Yusuf suresinde derki :-  
“Nefsimi temize de çıkarmıyorum. Şüphesiz ki Rabbim merhamet etmemiş 
olsa, o nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder. Şüphesiz ki Rabbim çok 
bağışlayandır, çok merhametlidir.” [Yusuf suresi 53. Ayet] 
 
 

3) Kalp :- İnce ve kuvvetli bir manevi güçtür, diğer iki bahsettiğimiz güçlere 
büyük bir iradesi ve etkisi vardır, diğer iki güçlerden bağlanamadığı makul 
özelliği vardır. Kalp insan vücudun göğüz boşluğunda bulunan konik fiziksel 
bir organdır. Kalbın ruhsal güzelliği ve fiziksel ağırlığı bütün vücut organların 
gıdasını sağlar onlara hayat vermektedir. Kalpın organlara sağladığı gıda ve 
hayat durdurulursa kalbin fiziksel ağırlğı ölür insanın dünyadaki hayatı biter 
ve vücudun hücreleri ölür. Sonra O kalbin güzelliği diğer aleme geçer ruhun 
asılına eşlik eder ve yeni alemde ölümsüz hale  gelir, ya cehenneme yada 
cennete geçer. 
 
Yüce Allah derki:-  
 



“Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş 
kulaklara sahip olsunlar! Şu bir gerçek ki gözler körleşmez, fakat 
göğüslerdeki kalpler körleşir.” [Hac suresi 46. Ayet] 

 

Bu uç tane güç Nefis, Fikir ve Kalp birbirleriyle etkileşir ve birbirini etkiler. Kalp 
etkisi büyüktür ve muazzam sultanlığı vardır çünkü o iradenin ve karar vermenin 
kaynağıdır. Eğer vahiy kalbe yardımcı ve hidayet olursa bu sultanlık kalbe olumlu 
ve doğru etkisi olur. Eğer ki vahiy yolundan çıkar saparsa kötü fikirlerden kaçınması 
imkanı yoktur, bununla birlikte nefsin görülen ve görülmeyen he işte kötülüğü 
emreder, buda kalbın kesik olması ve ruhu etkilenmesi demektir.  

 

Emir eden nefsin hakkı:- Nefsin zaptedilmesi, kılıçlarının ve mızraklarının kırılması, 
kötü düşüncelerin rüzgarlarından uzak olması ki aldanmasın. Ayrıca nefsin doğru 
yola gitmesi ve onun doğru noktaya varmasının yolu itaattir. Böylece istikrar ve 
güven ve hidayeti kazanır. Ozaman nefis tüm kötülükler ve günahların pisliklerinden 
arınmış olur isteklerini ve komutlarını kalpten alır. 

 

Fikir Hakkı:- Farzdan fazla yapılan ibadetler bilinmesi lazimdir, insanı Allah'a 
yaklaştıran tüm işleri yapmak, ilme ve hayat ihtiyaçlarını karşılamaya yönelmek. 
Sonra durumu iyleştirmeye doğru yönelmek.  

 

Kalp Hakkı:- İnsan ruhunun en iyi ve nurlu hedefe yönelmesi fikri beden ve can 
zekatına yönlemesi ve ruh ile birlikte kutsal ve rızalık neşesi alemine yükselmesi. 

[İslami ruhun çalışmalarındaki yolun rehberi 280-273 syıfa] 

Burada tezkiyenin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Nasıl 
olmasında aynı zamnda hem kitap hemde peygember efendimizin sünneti bundan 
bahsetmiştir. 

Allahu teala derki:- 

“---Kim arınırsa sadece kendi yararına arınmış olur. Her şeyin sonu Allah’a varır.” 
[Fatir suresi 18.ayet] 

Ve derki:- 



“ (1)Yüzünü ekşitip başını çevirdi. (2) Görme engelli o kişi geldi diye. (3) Ama (ey 
Peygamber!) Sen nereden bileceksin, belki o kendini arındıracaktı. (4) Yahut o bir 
öğüt alacak, bu öğüt kendisine fayda verecekti.” [Abes suresi 1- 4 ayetler] 
 
Ve derki:-  
 
“(7) Nefse ve ona düzen verene. (8) Ona kötü ve iyi olma yeteneklerini yerleştirene 
ki, (9) Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. (10)” [Şems suresi 7-10 ayetler] 
 
İslamda farzlar ve ritüellerden önce bu ayeti kerimeler mekke'de inmiştir (Mekkidir). 
 

Peygember sünnetinden de :-  
 

“…Bilin ki! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o, iyi (doğru ve düzgün) olursa 
bütün vücut iyi (doğru ve düzgün) olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki! 

O, kalptir.” 
(Rahmetli İmam Buhârî) 
 

“Allah’ım! Nefsime takvasını ver (günahlardan sakınma duygusu) ve onu (her 
türlü günahtan) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucusu ve 

efendisi de sensin..” 
(Rahmetli İmam Müslüm)  
 
 

“Gerçek mücahid, nefsiyle cihad edendir” 
 

(Rahmetli İmam Ahmet) 
 
daha fazla bilgi almak için web sitemizdeki (2160, 288) sayılı iki soruyu 
incelemenizi rica ederiz. 

 

Tezkiyenin gerçekleştirmenin pratik aşamaları nelerdir? 

Bir kişi bu mübarek olan tüm anlamlarla fikrini aydınlattıktan sonra ve onu yaratan 
rebbinin celle celaluhu yolunda adım atmayı özlüyorsa aşağıdaki aşamalara uyması 
lazım. 



1- Nasuh Tevbe etmek:  
Allau Teala derki:- 
“Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah’a tövbe edin. Umulur 
ki rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine 
koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları 
utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını 
aydınlatırken şöyle derler: “Rabbimiz! Nurumuzu arttır eksiltme ve bizi 
bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.” 
[Tahrim suresi 8. Ayet] 
 
Ve peygamber efendimiz üzeri salat ve selamlar olsun buyuruyor ki  

“Her ademoğlu çokça hata eder. Çokça hata edenlerin en hayırlısı çokça 
tövbe edenlerdir.” 

(Rahmetli İmam Tirmizi) 
 

daha fazla bilgi almak için web sitemizdeki (330 ،210 ، 2298 ،2112 ،2064 ،1797 
،1643 ،1578 ،1437) sayılı soruları incelemenizi rica ederiz. 

 

2- Ahid (söz vermek) : 
yüce Allah der ki:-  
“Ahde vefa gösterin ; çünkü ahid sorumluluk doğurur”  [isra suresi 34] 

Allahin şeriattaki söz vermenin önemi ve etkisi büyüktür, insanın yaratılış 
hikayesinin abisal derinlilerine aittir. 

Yüce Allah Derki:-  

“Rabbin Âdemoğulları’ndan -onların sırtlarından- zürriyetlerini alıp bunları 
kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu: Ben sizin rabbiniz değil miyim? 
“Elbette öyle! Tanıklık ederiz” dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde, “Bizim 
bundan haberimiz yoktu” demeyesiniz;” [A'râf Suresi – 172 ayet] 

 

Anlamını ifade eden birçok isimler geldi :- 

A- Sözleşmeler, Yüce Allah der ki:-  
“Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin.” [Mâide Suresi - 1 . Ayet] 



B- Sözü yerine getirmek, Yüce Allah der ki :- “bunu ancak akıl sahipleri anlar. 
onlar, Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler, yeminlerini asla bozmazlar”.   
[Ra'd süresi 19 ve 20 Ayetler] 

C- Yeminle bağlılık sözü vermesi , yüce Allah der ki :-  
“sana yeminle biat sözü verenler gerçekte bu sözü Allah'a vermiş duyorlar , 
Allah'ın eli onların elleri üzerindedir . bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi 
bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur , Allah'a verdiği sözün gereğini 
yerine getirene ise Allah yakında büyük ödül verecektir”  [Fetih süresi 10 
Ayet] 
 
Bu ilahi rehberlik çeşitli tekniklerle, gördüğünüz gibi insanın iki çeşiti ile 
içerir : erkek ve kadın, konu sandığınızdan daha büyüktür, ve burada kadınlar 
hakkında yorumlama alanını kapatmak için yüce Allah der ki :- “Ey 
peygamber ! mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, 
hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri , çocuklarını öldürmeyecekleri, 
elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla 
uygun  hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye 
geldiklerinde onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. 
kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir”.  [Mümtehine suresi 
12 Ayet] 
 
 
 
 

Kurani kerimin ravzasından hadisi şeriflerein hidayetlerine gelelim:-  

Ubâde b. Sâmit - (Allah ondan razı olsun) şöyle demişti : “Biz Rasûlullah -sallallahu 
aleyhi ve sellem-’ e zorlukta ve kolaylıkta, sevinçli ve kederli anlarda, başkaları bize 
tercih edildiği zamanlarda kendisini dinleyip itaat etmeye, açıkça küfür sayılan bir 
şey yapmadıkları sürece devleti yönetenlerin işlerine karışmamaya, nerede olursak 
olalım hakkı söyleyeceğimize ve Allah hakkı için hiçbir kınayıcının kınamasından 
korkmayacağımıza dair biat ettik.”   Rahmetli imam buhari 

 

Cerir bin abdullah - (Allah ondan razı olsun) şöyle demişti: 

“Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'e namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek 
ve her müslümana nasihat etmek şartı ile bey'at ettim”.   Rahmetli imam buhari 



Peygember efendimizin sünnet şerifesine sonuç olarak gördüğümüz gibi biat 
konusunun kutsaması kuran keriminden gelmiştir. Erkeklerin biati yeterli olmadığı  
için, ne de genel olarak kadınların biati, ama kadınların biatini daha açık bir şekilde 
göstermiştir.  

Ümeyme bint rukayka (Allah ondan razı olsun ) şöyle anlatır:  

Umeyme binti Rukayka der ki: Bir grup kadınla birlikte Resulullah (Sallallahu 
aleyhi ve Sellem)'e biat ettik. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem): ''Elinizden geldiği 
ve gücünüz yettiği kadarıyla" şartıyla biat etmemizi istedi. Diğerlerine: "Vallahi 
Allah ve Resulü bize bizden daha merhametliler" dedim ve diğer kadınlar adına: "Ey 
Allah'ın Resulü! Biat ediyoruz" karşılığını verdim. Nebi (Sallallahu aleyhi ve 
Sellem): ''Ben kadınlarla tokalaşmıyorum, bir kadına olan sözüm yüz kadına 
söylenmiş gibidir'' buyurdu. [Rahmetli İmam Nisai]. 
 
Genel olarak ne kadar bilimde yükselirse hiç kimse bu muazzam islamin ritüelini 
iptal edemez veya sadece bir veliye özel siyasi bir bağlılık olarak sıkıştıramaz, çünkü 
çoğu metinleri islam evinin kurulmasından önce gelmiştir ve tüm millet hazreti 
peygamber efendimizin devletin başkanı olduğuna şeref duymuştur.  

Düşünün böyle bir muazzam habere ne kadar ihtiyacımız vardır. Enes bin malik 
(Allah ondan razı olsun) demiş ki:-  

Peygamber efendimiz s.a.v .her hutbesine başlarken şöyle buyururdu: “Emaneti 
olmayanın imanı ahdinde durmayanın ise dini yok gibidir”.  [Rahmetli imam 
Ahmed] 

Şeriatin (kuran kerim ve sünnet) metinleri düşünenlerin sözleşmenin kutsallığından, 
büyük sevapı olduğundan ve sözleşmenin bozma tehlikliğinden vücudu titirer, o 
yüzden kalbı metinlerin gösterdiği anlamların önünde buluyor. 

Yüce Allah der ki :- 

“Allah’a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise Allah yakında büyük ödül 
verecektir”. [Fetih suresi 10 Ayet] 

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de şöyle buyurmuştur: “Bana şu altı şey 
hakkında söz verin, ben de sizin Cennet’e gireceğinize kefil olayım: Konuştuğunuz 
zaman doğru konuşun, Vaatte bulunduğunuz zaman yerine getirin, Emânet 
husûsunda güvenilir olun, İffetinizi muhâfaza edin, Gözlerinizi haramdan koruyun, 
Ellerinizi haramdan uzak tutun”  [Rahmetli imam Ahmed] 



Yüce Allah der ki :- 

“Ancak emrine karşı gelenleri saptırır” [Bakara süresi 26. Ayet] 

Ey rabbim onlar kimdir? 

Yüce Allah der ki :- 

“Onlar ki, iyice pekiştirdikten sonra da Allah’a verdikleri sözden dönerler, Allah’ın 
birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar, yeryüzünde fesat çıkarırlar; işte sonunda 
zararlı çıkacak olanlar da yalnız bunlardır.”  [Bakara suresi 27 Ayet]  

Hazreti peygamber şöyle buyurmuştur :- 

“Münafığın alameti üçtür:Konuşunca yalan söyler; söz verince sözünden cayar ; 
kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder.” [Rahmetli imam Buhari] 
 
(Olgun meyvelerin, büyük ödülü ve yüksek dereceler cennettedir...vb) Ahdın yerine 
getirilmesi halinde. 

(Fısk, lanet ve kalp zulmü ....vb) bozması halinde sonuçlardan kaçınılmaz. 

Daha fazla bilgi almak için web sitemizdeki (2120  ،1877 ،1710 ،769) sayılı soruları 
incelemenizi rica ederiz. 

 

biat kiminle olur? 

Hidayet edildiğimiz kitabın ve  peygamberin sünneti metinlerinin bereketiyle  
kesinlik haline terfi edildik, müminler ve müminatları hazreti peygamberin alleyhi 
salat ve selam elleri arasında ritüel yaparken  göz görünümü gibi gördük. 

(Hazreti pygamber aleyhi salat ve selam vefat etmeden önceydi). 

ondan sonra islamdaki büyük ritül görevi yapmak için (Biat) ilahi mirasçiların sırası 
geldi, bunu genel izniyle bağlantılı olan yüce allah'a  daveti, genel izni kastediyorum 
ki : 

Yüce Allah'a davet edenler yüce Allah'ın emri ve izni ile etmektedir, 
peygamberlerden ise onların yüce Allah'tan direkt izinlilerdir. 

 

 



Yüce Allah der ki : 

“Biz her bir peygamberi, Allah’ın izniyle, ancak kendisine itaat edilmesi için 
gönderdik”.   [nisâ süresi 64 Ayet] 

Genel olara bu şerif metini yüce Allah'tan her peygambere gönderilmiştir.  

Özel izin hakkında yüce Allah der ki :. 

“Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah’a çağırıcı ve etrafını 
aydınlatan bir ışık olarak gönderdik”.   [Ahzab süresi 45,46 Ayetler] 

Kuran kerimde açıkladığı gibi hazreti peygamber alleyh salat ve selam 
peygamberlerin sonuncusu olduğu için ve kitabta yazıldığı gibi, yüce Allah der ki:- 

“Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir, fakat o Allah’ın 
elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir”.    [Ahzab 
süresi 40] 

 

Hazreti peygamber salla Allah aleyhi ve sellem ümmetine genel izini şöyle 
vermiştir:- 
 
“Bir ayet bile olsa benden naklediniz, Benî İsrâilden de naklediniz, bir sakıncası 
yoktur,Kim benim adıma yalan söylerse Cehennemdeki yerine hazırlansın”.   
[Rahmetli imam Buhari] 
 
 
Ondan sonra  sözler, eylemler ve yönlere özel izin vermiştir. 
 
Hazreti Aişe  radıyallahu anha demişti ki :. 
 
(Resulullah (sav)'ın hastalığı şiddetlenince, kendisine cemaate namazı kimin 
kıldıracağı soruldu. "Ebu Bekr'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın" buyurdular. Hz. 
Aişe (ra): "Ebu Bekr yufka yürekli bir kimsedir, senin yerinde namaza duracak olsa 
(dayanamayıp ağlar ve ağlamaktan halka kıraati duyuramaz, (namaz kıldırma işini) 
Ömer'e emretseniz!" dedi. Aleyhissalatu vesselam yine: "Ebu Bekr'e söyleyin, 
namazı kıldırsın" buyurdular. Hz. Aişe önceki sözünü tekrar etti. Aleyhissalatu 
vesselam: "Ona (Ebu Bekr'e) emredin, namazı kıldırsın" dedi ve: "Siz (kadınlar) 
kendi kafanıza göre düzende Hz. Yusuf'un kadın arkadaşları gibisiniz).   [Rahmetli  
imam müslim] 
 



Hazreti peygamber salla Allahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:- 
 
“Vaktiyle bir adam bir ineğini sürüyordu, üzerine yük yüklemişti. İnek ona bakarak: 
Ben onun için yaratılmadım. Ben ancak çift sürmek için yaratıldım, dedi. Adam dedi 
ki ben buna inanıyorum. Ebû Bekr'le Ömer de. Bir defa bir çoban koyunlarının 
içinde iken üzerine kurt saldırarak koyunlardan birini almış. Çoban onu tâkib etmiş, 
nihayet koyunu ondan kurtarmış. (Bu sefer) Kurt ona bakarak: Bu koyunlara yırtıcı 
gününde benden başka çobanları olmadığı günde kimdir. Sübhanallah! dediler. 
Resûlullah '(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de: «Ben buna inanıyorum. Benimle 
birlikte Ebû Bekr ile Ömer de» buyurdular. bakacak! demiş. Abü seleme de demişki: 
İkinizden başka kimler olacak millette ozaman.”  [Rehmetli İmam Buhari] 
 
 
“Abdullah bin abbas (r.a.)’den rivâyet edilmiştir: Bir gün milletin arasında 
bulunmuştum. Ömer bin Alhattap için Allaha dua ettiler ve onu yatağı üzerine 
kodular. Bir adam arkamdan kolunu omuzuma koydu: Allah seni rahmet eylesin ve 
senin iki arkadaşlarınla olmanı Allah'tan niyaz ediyorum çünki çok duyuyordum 
Resulullah hep diyordu: Ben, Ebübekir ve Ömer; Ben, Ebübekir ve Ömer yaptık. 
Dolaysıyla senin Resulullah ve Ebübekir ile olmanı Allahtan niyaz ediyorum. 
Burada Abdullah bin abbas greiye bakmış kmidir bunu diyen. Bunu diyen Hz. Ali 
bi Ebi Talip.” [Rehmetli İmam Buhari] 
 
“İbn Ömer (r.a.)’den rivâyet edilmiştir. Rasûlullah (s.a.v.) günlerden bir gün evinden 
çıkıp Ebû Bekir ve Ömer biri sağında biri solunda olmak üzere mescide girdi. 
Rasûlullah (s.a.v.) onların elinden tutmuştu ve şöyle demişti: “Kıyamet günü 
üçümüz birlikte böylece kalkacağız.” [Rahmetli imam Termizi] 
 
 
Ebû Mûsâ el-Eş'arî -radıyallahu anh-’dan rivayet edildiğine göre,  
 
“Bir gün evinde abdest alıp dışarı çıkarken kendi kendine: “Bugün Rasûlullah -
sallallahu aleyhi ve sellem-’den hiç ayrılmayacağım; hep onun yanında 
bulunacağım”, dedi. Sonra Mescid’e gidip oradaki sahâbîlere Peygamber -
aleyhisselâm-’ın nerede olduğunu sordu. Onlar da: Şu tarafa doğru gitti, dediler. Ebû 
Mûsâ -radıyallahu anh- olanları şöyle anlattı: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-
’in gittiği yeri sora sora, nihayet O'nun Eris Kuyusu’nun bulunduğu bahçede 
olduğunu öğrendim. Ben de bahçe kapısının yanına oturdum. Peygamber -
aleyhisselâm- tuvalet ihtiyacını giderip abdest aldı. Ben de kalkıp yanına vardım. 
Baktım ki Eris Kuyusu’nun kenarındaki taşların üzerine, kuyu ağzındaki bileziğin 
tam ortasına oturmuş, baldırlarını açarak ayaklarını kuyuya sarkıtmış. Kendisine 



selâm verdikten sonra geri dönüp kapının yanına oturdum. Kendi kendime: “Bugün 
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in kapıcısı olacağım”, dedim. O sırada Ebû 
Bekir -radıyallahu anh- gelerek kapıyı çaldı. Kim o? diye sordum. Ebû Bekir, dedi. 
Biraz bekle, dedikten sonra Peygamber -aleyhisselâm-’ın yanına vardım ve: Yâ 
Rasûlallah! Ebû Bekir geldi, huzura girmek için izin istiyor, dedim.  
«İzin ver ve onu cennetle müjdele!» buyurdu. Geri dönüp Ebû Bekir’e: İçeri gir, 
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- seni cennetle müjdeliyor, dedim. Ebû Bekir 
içeri girdi. Peygamber -aleyhisselâm-’ın sağ tarafına geçip onun yanına, kuyunun 
ağzındaki taşın üzerine oturdu ve tıpkı Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- gibi 
baldırlarını açarak ayaklarını kuyuya sarkıttı. Ben de geri dönüp yerime oturdum. 
Ben evden çıkarken abdest almakta olan kardeşim arkamdan yetişecekti. Onu 
düşünerek kendi kendime: “Eğer Allah Teâlâ falanın hayrını dilerse onu buraya 
getirir”, dedim. O sırada birinin kapıyı ittiğini gördüm. Kim o? diye sordum. Ömer 
b. Hattâb, dedi. Biraz bekle, dedikten sonra Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-
’in yanına giderek selâm verdim ve: Ömer geldi, huzura girmek için izin istiyor, 
dedim İzin ver ve onu cennetle müjdele!» buyurdu. Geri dönüp Ebû Bekir’e: İçeri 
gir, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- seni cennetle müjdeliyor, dedim. Ebû 
Bekir içeri girdi. Peygamber -aleyhisselâm-’ın sağ tarafına geçip onun yanına, 
kuyunun ağzındaki taşın üzerine oturdu ve tıpkı Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 
sellem- gibi baldırlarını açarak ayaklarını kuyuya sarkıttı. Ben de geri dönüp yerime 
oturdum. Ben evden çıkarken abdest almakta olan kardeşim arkamdan yetişecekti. 
Onu düşünerek kendi kendime: “Eğer Allah Teâlâ falanın hayrını dilerse onu buraya 
getirir”, dedim. O sırada birinin kapıyı ittiğini gördüm. Kim o? diye sordum. Ömer 
b. Hattâb, dedi. Biraz bekle, dedikten sonra Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-
’in yanına giderek selâm verdim ve: Ömer geldi, huzura girmek için izin istiyor, 
dedim. «İzin ver ve onu cennetle müjdele!», buyurdu. Ömer’in yanına dönerek: 
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- içeri girmene izin verdi ve seni cennetle 
müjdeledi, dedim. Ömer içeri girdi. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in sol 
tarafına geçerek kuyunun ağzındaki taşın üzerine oturdu ve ayaklarını kuyuya 
sarkıttı. Ben de dönüp kapının yanına oturdum. Kardeşimi düşünerek kendi 
kendime: “Eğer Allah Teâlâ falanın hayrını dilerse onu buraya getirir”, dedim. Bu 
sırada biri gelip kapıyı itti. Kim o? diye sordum. Osman b. Affân, dedi. Biraz bekle, 
diyerek Peygamber -aleyhisselâm-’ın yanına gittim ve onun geldiğini haber verdim. 
«İzin ver ve başına gelecek belâ ile birlikte onu cennetle müjdele!» buyurdu. Geri 
döndüm ve: İçeri gir, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- başına gelecek belâ ile 
birlikte seni cennetle müjdeliyor, dedim. Osman içeri girdi. Kuyu bileziğinde 
oturacak yer kalmadığını görünce, onların karşılarında bir başka yere oturdu. Saîd 
ibnu’l-Müseyyeb dedi ki: Ben bu oturuş şeklini onların kabirlerine yordum.)   
[Rahmetli imam Buhari] 
 



Ve Hz. Ali rivayet etmiştir: 
( Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem millete namazı kıldırmak için Ebübekiri öne 
çıkarmıştır. Benimde yerimi görmüştür. Hasta değildim ve orada yok değildim. 
Resulullah istesydi beni öne çıkarırdı, biz resulullah dinimiz için neye razı ise bizde 
ona razıyız) [Rahmetli imam aceri ve abu naeem Alasbahani] 
 
Hazret-i Âişe buyuruyor ki: “Selman-ı Farisi geceleri uzun zaman Resulullahla 
beraber kalır ve sohbetinde bulunurdu. Neredeyse Resulullah'ın yanında bizden 
fazla kalırdı.” [Alistiab fi maarifat Alashab 636/2] 
 
Muhammed bin Ali bin hüseyin rivayet etmiştir:  
(Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin'i, Abdullah bin Abbas 
Abdullah bin Caafer’i küçükken biat etmiştir. Kabul etmemişler (Burada demek 
istediği bunllar deha reşit olmadıkları için). Ve Hiç bir zaman bizim dışımızdan 
reşit olmaya birini biat etmemiştir.)  [Rahmetli İmam Tabarani] 
 
Benim görüşüm bu konu ile ilgili. Allah daha iyi bilir. Yükarıda adı geçen 
efendilerimize verilen biat gelecekteki bu izne özel bir temeldir.  
 
Cennetli olan on kişi içinde şöyle söylenmiştir. Said İbnu Zeyd (r.a) rivayet 
etmiştir. Şöyle ki; Rasulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim: 
 
“Ebu Bekr cennetliktir, Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, 
Talha cennetliktir, Zübeyr cennetliktir, Sa'd İbnu Malik cennetliktir, Abdurrahman 
İbnu Avf cennetliktir, Ebu Ubeyde İbnu'l-Cerrah cennetliktir." 
(Ravi der ki: Zeyd) onuncu da sükut etti. Dinleyenler: "Onuncu kim?" diye sordular. 
(Bu taleb üzerine): "Said İbnu Zeyd!" dedi.” 
[Rahmetli imam Davud] 
 
Bu şerif metinler .peygamber efendimiz vefat ettikten sonra biatin kime olacağını 
ifade etmektedir. 
 
Ve önceden bahsettiğim gibi :- 
(Biatı millet hayatından hiç kimse iptal edemeyecektır.) 
 
Hocam Abdulla Alharşami hazretleri şöyle buyurmuştur:- 
(Elini uzat bu biat her insan için baki olacaktır. Gün doğumu ve gün batımı devam 
ettiği süreçte, Allah ve rasuluhu yoluna da irşat etmek devam edecektır.) [İslami 
ruhun çalışmalarındaki yolun rehberi 182 syıfa] 



 
Zaman, tüm peygemberlerin mücizelerini aldı götürdü  

                                      *** Sadece peygambar efendimizin mücizesi kalıcıdır 

Tüm mücizelerden bahsetmiş olursak   

                                      *** peygambarimizin mücizesi korumuş İslam ve Kurandır 

Madem Adem ve Havva'nın zürriyeti devam ediyorsa                                                         

                                      *** İsalm ve Kuranda Allahın korumasında devam edecektır 

 
 
Biat ile ilgili Daha fazla bilgi almak için mubarek web sitemizdeki (2645 ،2331 ،17) 
sayılı soruları incelemenizi rica ederiz. 

 

Hzreti peygamber'den sonra biat edilecek kişi (İlahi bilim adamı, muhammedin 
mirasçı,  eğitimci ya da mürşidi kamil). 

Bu kişinin karakter özelliklerinden bahsetmiştik, daha fazla açıklam vermiş olursam 
şunu diyorum ki :-  

O hazreti peygambere  aleyhi salat ve selam efendimize ruhsal ve bilimsel olarak  
bağlı olan kişidir. 

Müşidi Kamiller allah onlardan razı olsun , hazreti peygamberin aleyhi salat ve 
selam mirasçılardır, göreli mirasi,vilayet makamı ile  karşılık gelir. Ondan sonra 
aralarında çabalamlarına ve yüce Allahın fazılına göre ayırt ediyorlar. onların yüce 
Allah göre derceleri vardır. 

Hazreti ile iletişime geçmek , ruhsal yükselmenin en önemli sebeplerden biridir, 
devam etmesi ve irtibat geçmesi ile ruhu , zikir şerifin makamları ile yükseliyor. 
 
 



Yüce Allah der ki:. 
 
(--- yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız 
banadır ---).  [Lukman süresi 15  Ayet] 
 
Esma bint yezid allah onadan razı olsun buyurdu ki :. 
 
“Peygamberimiz, Ashâbına, ‘Size insanların en hayırlısını haber vereyim mi?’ diye 
sordu. Onlar, ‘Evet yâ Resûlallah.’ dediler. Peygamberimiz (a.s.m.), ‘Allah’ı 
zikreder hâlde gördükleriniz.” buyurdu.  [Rahmetli imam Ahmet] 
 
Ve bu Tüm mübarek metinlere göre bu yolda olanlar Allahu teala’ya şöyle demişler:-  
(Başarmayı isteyenler sadece başarıyı kazanmak isteyenlerle ile olmakla elde 
ederler.) 
Ve dediler ki:- 
(Dürüstlüğü bulun, Mürşidi bulursunuz) 
 
Şeyh Dr Abdullah Hazretleri (Allah onu rahmet eylesin ve) Hocam dediki şiirde: 
 
Alçakgönüllü Millet Allahın Zikrinde Mutluluk Duyarlar 
                                                    Kalperi Katlanır Kendlerinden Bahstemeyi Unutur  
Milletin Mürşidi Kamil’i Milleti İslama Davet Ediyor 
                                                    Gizli ve Belirgin Halinde Allah'a Davet Ediyor                       
Hayatın nefesleri 158 sayılı sayfada 
Bu konu ile ilgili Daha fazla bilgi almak için mubarek web sitemizdeki (2673 ،1755 
،1654 ،1477 ،736 ،267 ،117 ،11) sayılı soruları incelemenizi rica ederiz. 

Bu biat allah sevgisine bağlı olan bir ruhsal rabitayı sonuçlandırır Göz bebeğimiz 
peygamber efendimizin getirdiği dallanmış düzgün dine en iyi inançtır. Her  destekli 
bağlı izinli rehberin nefesleri ve yönlendirmesi ile kavuşuyor ve böylece yüce Allah 
rızası için yürüyen ahit edenleri İslam'ın gerekliliklerine ve Allaha yönelirler. 

yüce Allah diyor ki :. 

“Azap size gelip çatmadan önce rabbinize yönelip O’na teslim olun; sonra kimseden 
yardım göremezsiniz”. [Zümer suresi 54] 

Sevgi dairesinden çıkan dostluk ve bağlılık ile iyi yaşamı sonuçlandırır ve bizleri 
uçuruma düşmekten kurtarır, 

 



Yüce Allah diyor ki :- 

“Ve kendilerine şöyle denecektir: “İşte sizlere; daima Allah’a yönelen, O’nu 
aklından çıkarmayan, görmediği halde Rahmân’dan çekinip korkan ve samimi bir 
kalp ile gelen kimseye vaad edilen cennet! • Oraya esenlikle girin, bu sonsuza kadar 
sürecek gündür.• Orada istedikleri her şey onlarındır, üstelik katımızda fazlası da 
vardır”   [Kaf suresi 32, 35] 

Bu yüzden kuran kerimin ve sünnet şerifin hidayetleri ile (rabita) deyimi konuldu.   

 

daha fazla içerik için hocamız ve mürşidimiz  rahmetli  doktor Abdullah bin Mustafa 
bin ebi bekir alharşami hazretleri söylediklerinden onur duyuyoruz :- (Ruhsal rabita 
: Bir düşünce ya da kalbin yükselmesidir, yüce Allah'ı zikrederek (zikr menzilesi) 
ya da (ihsan makamı). Bu manevi eylemin (Gece ya da gündüzün boş bir saatte) 
rehber hocanın ruhu ile iletişim kurmak ve kendisinden büyük gücü ile iyi irtibat ve 
hızlı bir şekilde zikr etmektedir. Salik ne zaman (Kalp Zikrine) ulaşırsa salikin 
istediğini Mürşidin ruhu ile seyans başladığında bir kaç dakika ya da saniye sonra 
kalp yüce Allah için zikr etmeye başlıyor ve zikreden (salik) bir süre sürüyor ve o 
zaman da yüce Allah hariç her şey unutur. [İslami ruhun çalışmalarındaki yolun 
rehberi 306 inci syıfa] 

 

 

Yüce Allah der ki :.  

“Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de, atalarınızı andığınız gibi, hatta daha 
canlı bir şekilde Allah’ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, “Ey rabbimiz! Bize 
bu dünyada ver” diye dua ederler. Böyle bir kimsenin âhiretten hiç nasibi yoktu”.  
[Bakara suresi 200 Ayet].  

âyetin anlamı genel olup, “Küçük çocuklar babalarını nasıl sevgiyle anar, onlardan 
yardım, ilgi ve destek beklerse siz de Allah’ı o şekilde, hatta daha güçlü ve canlı 
olarak zikredin, O’na sığınıp yardımını dileyin” anlamına gelmektedir . manevi zikr, 
salikin babsı zikr etmesinden daha iyidir. 

sünnet şerifinden Hazreti peygamber aleyhi salat ve selam buyurdu ki :- 



(Rükû ve secdeleri yerine getirin. Allah'a yemin olsun siz secde rükû ettikçe ben 
arkamda olanları da görüyorum." -Belki "sırtımın gerisini) buyurmuştu. [Rahmetli 
İmam Buhari] 

 

rahmetli ibn hacer el-Askalanî demişti ki :. 

 (yüce Allah onları gördüğü konusunda uyarmadan onların eksik namaz kılmaları 
gördüğünü hikmetinden soruldu, ihsan makamı , iman kitabında cebrail'in sorusunda 
anlatıldığı gibi  .. “Allah’a O’nu görüyormuşcasına ibadet etmendir. Zira sen O’nu 
görmesende O seni görüyor.”  

şöyle cevap veriyorom:-  Hazreti peygamber aleyhi salat ve selam  onları 
göğrdüğünü bahsetme sebebi, yüce Allah onları gördüğnü diye  uyarıyor eğer hazreti 
peygamber onları gördüğünü diye namazı iyi bir şekilde kıldıysalar, onları gören  
yüce allah'a uyandırıyorlar .) [Fethul bari 226/2] 

 

Rahmetli ibn teymiye hoca fetvalarınd net bir şekilde anltmadıysa da rabıtanın kesin 
delilleri vardır şöyle demişti :- 

(Sen bir şahsı Allah için seversen, doğrudan Allahı sevmiş olursun. Sen o şahsı ne 
zaman kalbinde tasavvur et¬sen, Cenab-ı Hakkın sevgilisi olan birisini tasavvur 
etmiş olursun ve böylece onu sevmiş ...olursun.  

Böylece senin Allah için ve Allah;a olan muhabbetin daha fazla artmış olur. Nitekim 
sen ne zaman Peygamberi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ondan önceki 
Peygamberleri ve onların izinden gidenleri hatırlayıp, onları kalbinde veya kafanda 
tasav¬vur etsen senin bu durumun kalbini onlara her türlü nimetleri veren Allahı 
sevmeye çeker götü¬rür. Sen bu insanları Allah için seversen, Allah;ın sevgilisi olan 
zatda seni Allah sevgisine çeker götürür). 

Bu konu ile ilgili Daha fazla bilgi almak için mubarek web sitemizdeki (226 
،219،1663،1636،1630،1368،1180،1116،1048،1039 ،2476) sayılı soruları 
incelemenizi ve “kalplı rabita” adlı kitabimi okumanızı rica ederiz. 

 

 

 



Bu metni bu olumlu sözlerle bitiriyorum:. 

Bu manevi kültür ile düşünceni aydınlatan ve hidayet edildiğin rehber beylerin 
(Allah onlardan ve sizden razı olsun) elleri ile olan tövbenin, ve yüce Allah'a ahid 
ettiğin (vefa tutmak), O rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni 
dengeledi ve Terkibini de dilediği gibi yaptı Onun rızası için yürüşünü şükür  edip 
dürüst kulların cennetinde iniş yapcaksın ve Allahın nida ettiği ayeti kerimenin 
tadını alacaksın. 

 Yüce Allah der ki :- 

“Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut 
olarak rabbine dön •Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir!” 
[Fecr suresi 27,30] 

ve bu sana, bana ve hepimize bir hatırlatmadır , Yüce Allah der ki :- 

“Size söylediklerimi yakında hatırlayıp anlayacaksınız. Ben durumumu Allah’a 
havale ediyorum; kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir.”  [Gafir süresi 44] 

Herşeyi bizden deha iyi bilen Allahtır. 

İlk ve son peygamberlerin efendisi, dünyalara rahmet için gönderilen, Rehberler için 
Aydınlanmış Sünnetleri hazreti peygamberimiz mohammed salla allahu aleyhi ve 
alâ âlihî ve sahbihî ve sellem, alemlerin rabbi allah'a hamdolsun. 

 
 


