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Bu risalede Niyâzî‐i Mısrî kuddise sırruhu’l‐aziz Hz. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve
sellemin torunları Hz. Hasan ve Hüseyin'in nübüvvetlerini, gerek bazı âyetlere
kendince verdiği anlamlarla gerekse cifr hesaplarıyla ispatlamaya çalışır. Aynı konu
Mevâidül‐İrfân'ın değişik bölümlerinde de ara ara ele alınır. Eser Hasan Rıza
tarafından 1271 tarihinde bastırılmıştır. Kütüphanelerde rastlanılan yazma
nüshaları şunlardır:
Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Böl: 3346/10, Pertev Paşa Böl:
262/6; Millet Kütüphanesi (Ali Emirî‐Şerîyye Bölümü) no. 963, s.3
Tercüme yapılan nüsha Osmanlıcadır. Bazı cümlelerde günümüz Türkçesi
kullanılmıştır. Bazı yerdeki Ebced hesaplarını sehven noksanlık var ise tarafıma
aittir.
Ayrıca, Süleyman ATEŞ, Niyâzî‐i Mısrî’nin ebced hesaplarını uygulamada keyfi
davrandığı gibi bir iddiası vardır. (ATEŞ, 1971), s. 145‐149 Bu konuda hocamızın
ebced hesabı hakkında yeterli biri olmadığından olabilir. Bu harf ilmi kendine has
vehbi olma özelliği yanı sıra gizliliğide bulunan ilimdir. Bunu en güzel açıklamak için
Latin harflerindeki bu hesaba benzer bir uygulamanın nasıl yapıldığını aşağıda
sunuyorum.
TARİHLEME SİSTEMİ NASIL KULLANILIR
Sistem iki önemli prensibe dayanır. Her harfin bir sayı değerine karşılık geldiği
Nümerik Alfabe
1- Yukarı çıkartılan artık harflerin ve onların yerini dolduran yeni harflerin
nümerik değerlerinin incelenmesi yoluyla çıkarılan tarihlerle kehaneti destekleyen
"Değiştirilen Harfler Düzeni"
2- Bunlara ek olarak 'Zaman Göstergesi" sistemi
NÜMERİK ALFABE
24 harften oluşan eski Fransız Alfabesi'ni temel alıyoruz, bu arada günümüz
Fransızcası'nda kullanılan, Yunanca'dan gelen "k" ve Almanca'dan gelen "w"
harflerini sıralamamıza katmıyoruz. Her harfe ait bir numara var.
a b c d e f g h i j l m n o p q r s
t u v x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
"k" harfi "c" ile, "w" ise "uu" ile yer bazı zaman yer değiştirir.
ROMA RAKAMLARI
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Mısrî’nin bu risâle‐i tesvîdden2 muradı tarafı Sultandan dünyalık ricası
değildir. Yahud eşraftan, meşayıhtan, ulemâdan ve sair ehl‐i İslâmdan pesend 3
ve aferin değildir.4 Kavm‐i Vânî 5 nin istihzâsından ve sıhrıyyesinden6 halas için
değildir. Ancak bir emanettir. Taraf‐ı vahy olunduğum hizmetimdir. Bilâ‐garz7
Üç harf de Roma ya da Latin sayı sistemlerinde değerlere sahipler. I=bir, V=beş
ve X=on. Bunun büyük önemi var, birçok yerde "I" rakamının iki değeri 1 ve 9 ile
karşılaşacağız.
10 SAYISI
Tek başına 10 sayısı, 1, 1 ve 9 (toplamları 10 yaptığı için), hatta bazı durumlarda
19 (1 ve 9 toplamı 10) anlamına gelir.
SAYI AZALTIMI
Sonu 0'la biten sayılar 0 atılmak suretiyle azaltılabilirler.
10=1 20=2 gibi.
"L" harfine ait olan 11 rakamı aslında 2 sayısına da indirilebilir. Birçok durumda
11 ya hesaplarda kullanılmak üzere 1 haline getirilir ya da anlamlı bir bilgi meydana
getirmediği anlaşıldığı durumlarda 2 sayısına dönüştürülür.
SAYI ANAGRAMLARI
Sayı Anagramları, gizli kehanetin satırlarındaki artık harf düzenleri sonucu
ortaya çıkan ve sonradan kodlarının çözülmesi gereken karmaşık sayılardır.
ZAMAN GÖSTERGELERİ VE ZAMAN SÖZCÜKLERİ
Zaman kelimeleri metnin arasında kolay fark edilmeyecek şekilde sıkıştırılmış,
normal, Fransızca kelimelerdir. Her birinin anlamı zaman gösteren bir olayla ilgilidir.
En tipik örnekler jour/gün, jeune/genç, encore/yeniden kelimeleridir.
Buna benzer kelimeler metnin içinde olayla bağlantısı olan bir tarihin ya da bir
seri tarihlerin varlığını haber verirler. Sıralama ve unvanlarla ilgili diğer kelimeler de
çoğu zaman içlerinde zaman öğesi taşırlar.
DİĞER BİLGİLER
Bir harf/sayı daha farklı bilgiler de içerebilir. Örneğin hanedandan birinin isminin
yanında bulacağımız sıralamaları ‐İkinci Charles, Altıncı George. Sayılar ya oldukları
gibi ‐11, 12, 13....‐ ya da birbirleriyle toplama yoluyla indirilerek kullanılırlar ‐18=9
16=7‐ (Peter LORIE ‐ V. J. HEWITT, 2001)
2
Tesvîd: Karartma. Yazı ile karalama. Yazmak, müsvedde yapmak.
3
Pesend: f. Beğenmek, kabul eylemek. Beğenici. Muvâfık.
4
Çağdaşı olan İsmail Hakkı Bursevi, Niyazi‐î Mısrî kaddese’llâhü sırrahu’l‐azizin Hz.
Hasan ve Hz. Hüseyin aleyhisselâmın nebi olduklarını iddia etmesine şiddetle tepki
göstermiş, Hz. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Hâtemü’l‐Enbiyâ olduğunu
söyleyerek onun görüşlerinin geçersiz olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca
“Zamanımızda Bursa’da Şeyh Mısrî namında bir müfsit zuhur edip Hz. Hasan
ile Hz. Hüseyin’in nebi olduğunu söylemekle nice bir insanı sapıklığa, hatta küfür
noktasına ulaştırmıştır” diyerek onu, insanları saptırmak ve halk içinde fitne
çıkarmakla suçlamıştır.( KARA, Mustafa, Niyazi‐î Mısrî, Ankara 1994, s. 50 )
5
Vanî Mehmed Efendi (hyt. 1096/1685)
6
Sihirleri
7
Bilâ‐garz: Batırmasız, sokması. İğne sokmaksızın. Doldurmaksızın. Noksan
etmeksizin, tam olarak.
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ashâbına teslim eyledim.
Kabul eden etsin etmeyen kendi bilir.

ْﺛﻘَﻰ ﺍْﻟﻮﺓﻭﺮﺑِﺎْﻟﻌﻚﺴَﺘﻤ ﺍﺳِ َﻓ َﻘﺪﺑِﺎﻦﻣﺆﻳ ﻭﺑِﺎﻟ ﱠﻄﺎﻏُﻮﺕ ْﻜ ُﻔﺮﻳﻦ َﻓﻤ ﺍْﻟ َﻐﻰﻦﻣﺪﺷ ﺍﻟﺮﻦﻴ َﺗﺒﻳﻦِ َﻗﺪﻰ ﺍﻟﺪﻓﺍﻩَﻻ ﺍِ ْﻛﺮ
ﻴﻢﻠ ﻋﻴﻊﻤ ﺳ
ُ ﺍﺎ ﻭَﻟﻬﺎﻡﺼَﻻ ﺍْﻧﻔ
“Dinde ikrah (zorlama) yoktur. Doğruluk, sapıklıktan iyice ayrılmıştır. Artık
her kim şeytana küfreder, Allah Teâlâ'ya imânda bulunursa kopması
bulunmayan bir kulpa yapışmış olur ve Allah Teâlâ semîdir, alîmdir.” 8

 ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢﺑﺴـــﻢ ﺍ
ﻰﻮﺳﻣﻰﺎ ﺍُﻭﺗﻣ ﻭﺎﻁﺒْﺍ َﻻﺳ ﻭﻘُﻮﺏﻌ ﻭﻳﻖﺤﺳﺍﻴ َﻞ ﻭﻌﻤﺳﺍ ﻭﻴﻢﻫﺮﺑﻟَﻰﺍﺎ ُﺍْﻧﺰِ َﻝﺍﻣﺎ ﻭﻨَﻟﻴﺎ ُﺍْﻧﺰِ َﻝﺍﻣِ ﻭﺎﺑِﺎﻨُﻗﻮﻟُﻮﺍ َﺍﻣ
ﻮﻥﻤﻠﺴﻣَﻟﻪﻦَﻧﺤ ﻭﻢﻬﻨﻣﺪ َﺍﺣﻦﻴ ُﻕﺑَﻻُﻧ َﻔﺮﻬِﻢﺑ ﺭﻦﻣﻮﻥﺒِﻴ ﺍﻟﻨﻰﺎ ﺍُﻭﺗﻣﻰ ﻭﻴﺴﻋﻭ
“ve deyin ki biz Allaha iman ettiğimiz gibi bize ne indirildiyse, İbrahime ve
İsmaile ve İshaka ve Yakuba ve Esbata ne indirildise, Mûsaya ve İsâya ne
verildiyse ve bütün Pegyamberlere rablarından olarak ne verildiyse hepsine
iman ettik, onun Resullerinden birinin arasını ayırmayız ve biz ancak onun için
boyun eğen Müslimleriz”9

ﺎﻁﺒْﺍ َﻻﺳ( ﻭEsbat: Torunlar) ın enbiyaya şümulu10 vardır. Zira ‐( ‐ﺍﻝMarife edât‐
ı) ile geldi.  ﺍﻝHasan içindir. Bundan maada adedi huruf

ﺎﻁﺒ َْﺍ َﻻﺳ: 110 dur. Sekiz

harfi vardır. Onunla 118 eder. Olur, Hasan ( ) ﺣﺴـﻦismi 118 dir. Nokta‐i hâfiye‐
i11 
ﺎﻁﺒ ْﺍ َﻻﺳ10 dur. Üç elifler () ﺍve üç sin( ) ﺱde iki (  ) ﺏve ( )ﻁda hepsi 10 dur.
Bu 10 dadahi zam

12

edince 128 olur. Hüseyin (

) ﺣﺴـﻴـﻦ

adedi hasıl olur.

Esmânın (isimlerin) vücûhu13 vardır.

8

Bakara, 256
Bakara, 136
10
Şümul: Kaplamak. İhtivâ etmek. İçine almak. Hükmü altına almak.
11
Harflerin zat isimlerindeki harfler
12
Zamm: Bir şeye bir şeyi ekleme. Artırma. Katma. Fazla olarak verme. Kenarlarını
bitiştirme. Gr: Bir harfin zammeli (ötreli) okunuşu.
13
(Vech. C.) Çehreler, yüzler, suretler.
Tarzlar.
Sebepler.
İmkânlar.
Münasebetler.
Kur'an‐ı Kerim okunuşundaki farklar.
Bir memleketin ileri
gelenleri.
9
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Allah Sübhânehû ve Teâlâ ﺎ
 ُﻛﱠﻠﻬﺎﺀﻤ ْﺍ َﻻﺳﻡ َﺍﺩﱠﻠﻢﻋ“ ﻭVe (Allah Teâlâ) bütün eşyanın
isimlerini Âdem'e bildirdi.” 14dedi. Vücûhu esmaya delâlet eder. Yani Kur´ân‐ı
Kerim’in esma yüzünden cemî medlûlâtı 15 sıdkına (doğruluğuna) şahittir.
Kabul eden melek, etmeyen şeytandır.

ﺎﻁﺒ ْﺍ َﻻﺳMana cihetinden maada 16 esmâ cihetinden dahi Hasan ( ﺣﺴـﻦ
Hüseyin (

ﺣﺴـﻴـﻦ

) ismine delâlet olunca Kur´ân‐ı Azîm “

ﺎﻁﺒَﺍﺳ

(torunlar)

enbiyânın cümlesine dahi nüzül ettiğine iman getirin” der, iki Hasan (
ve Hüseyin (

’) ﺣﺴـﻴـﻦi ﺎﻁﺒَﺍﺳ

) ve

ﺣﺴـﻦ

)

(torunlar) dan tefrik17 illeti nedir? Ne sebep ile

bunları Sıbt‐ı Enbiya18 iken sâir (diğer) enbiyanın torunlarına inanıp bunları
onlardan

ﻪﻠﺳ ﺭﻦ ﻣﺪ َﺍﺣﻦﻴ ُﻕﺑَﻻ ُﻧ َﻔﺮ

“Biz Allah Teâlâ'nın peygamberlerinden
19

hiçbirinin arasını ayırmayız" dediler.”
Ayeti gelmiş iken tefrika(ayırma)
sebebi nedir?
Hâsılı Mısrî’nin itikadını suâl ederler ise 76 yaşıma dek 20 tashîh‐i itikâda sa’
21
ettim. Ahir ömür bunu buldum.

 ﻭ ﺍﺷﻬﺪ ﺍﻥ ﺍﳊﺴﻦ ﻭ ﺍﳊﺴﲔ ﺳﺒﻄﺎﻩ ﺭﺳـﻮﻻﻥِ ﻣﻦﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍ ﻭﺍﺷﻬﺪ ﺍﻥ ﳏﻤﺪﺍﺷﻬﺪ ﺍﻥ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍ ﺍ
 ﺗﻌﻠﻰ ﻭ ﺳﻼﻣـﻪ ﻋﻠﻴﻬـﻤﺎ ﺍﻓﻀـﻞ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻫـﻤـﺎ ﳏﻤـﺪ ﺧﺎﰎ ﺍﻟـﻨﺒﻴـﲔ ﺻﻠﻰ ﺍ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﺭﺳﻮﻝ ﺍ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻭ ﻋﻠﻰ ﲨـﻴﻊ ﺍﻻﻧﺒﻴـﺎﺀ ﻭ ﺍﳌـﺮﺳﻠـﲔ
“Eşhedu en lailahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden rasûlullâh ve
eşhedu enne'l‐Hasene va'l‐Huseyne sibtahu, resûlâni min resulillahi22
14

Bakara, 31
Medlûl (C.): Delâlet olunan. Gösterilen. Mânâ. Meâl. Mefhum. Delil getirilen şey.
Bir kelime veya bir işâretten anlaşılan.
16
Mâada: Başka. Fazla. Bundan gayrı. (Bak: Adâ) (İstisnâ kelimesidir)
17
Tefrik: Birbirinden ayırmak, seçmek, ayırdetmek, ayrı kılmak. Korkutmak.
18
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin torunları
19
Bakara, 285
20
Dek: t. Edat olup zaman ve mekân için kullanılır. "Hatta, tâ, kadar" mânalarına
gelir. Meselâ: Akşama dek çalıştım.
21
Sa’: gayret etmek, koşmak
22
Merhum Şeyh Şuayb Şerefeddîn‐i Gülşenî'ye,
"Mezkûr risale hakkında ne dersiniz?"diye soruldukta,
"Oğlum Hz. Mısrî efendimizin murâd‐ı âlîleri anlaşılamamıştır. Müşarünileyhin
15
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salavatullahi ve selamuhu aleyhima va afdalu's‐Salavati ala ceddihima
Muhammedin hatemi'n‐nebiyyin, sallallâhü teâla aleyhi ve sellem ve ala
cemî‐il‐enbiya'i ve'l‐mürselin.” 23
muradları nübüvvet‐i ta'rîfiyyeye nazırdır. Nübüvveti teşrîiyye ve ta'rîfiyye ik ayır‐
mayanlar, i'tirdzda kalmışlardır. Hasaneyn efendilerimizden ziyâde, haktan
hakikatten haber veren olmadı. Hz. Mısrî'nin risalesi mu'teberdir." buyurup, şu
hikâyeyt nakl buyurdular:
Tarîkaten Mevlevî, sîreten Bektaşî olan Kahyâzâde Arif Molla'ya bazı muarızlar
gelmiş,
"Hz. Mısrî'nin nübüvvet‐i Hasaneyn hakkındaki beyânına ne dersiniz?" diye
sormuşlar.
"Ben Hz. Hasaneyn'in de, fazla olarak Hz. Fâtıma'nın da nübüvvetlerine kailim.
Zîrâ, "Hasaneyn bendendir. Ben de onlardanım. Fâtıma benden bir parçadır."
buyurdu. Ayrı gayrı yoktur. Şecere‐i nübüvvetin dalları aslından fer'dir, i'tirâz
götürmez." cevâbını vermiştir.
Bir gün Müstakîmzâde'nin Dîvân‐ı Hz. Ali Şerhi'ni mütâlâa ediyordum. 29. sa‐
hîfesinde okudum ki:
"Sûfiyye‐i kiram derler ki:
Nübüvvet Hak Taâlâ'nın zât ve sıfat ve esma ve ahkâmından haber vermektir.
Eğer siyâset ile me'mûr ise nübüvveti teşrîiyyedir ve eğer değil ise, nübüvveti
ta'rîfiyyedir ki, kendisinden mukaddem gelmiş olan şeriatı ta'rîf ve te'yîd ve
takviyesidir. Nasıl nebî ol peygamberdir ki, min‐tarafi'llâh ona gelen ve hattâ
mutazammın olduğu şeriatla kendi âmil ola. Eğer ol şeriatı âhara teblîğ ile me'mûr
olursa rasûldür. (s.86) Hasaneyn'e isnâd olunan nübüvvet ta'rîfiyyedir. Onların
nübüvvetleri teşrîiyye olmadığından kat'‐ı nazar‐ı vücûhla te'vîli mümkin olduğu
mütebahhirîne ayandır. Şühûd‐ı mahall‐i teşnî' değildir, buyurulmuştur." (VASSAF &
hzl. Prof.Dr. Mehmet AKKUŞ‐ Prof.Dr. Ali YILMAZ, 2006), v. 90, (s. 83)
23
“Allah Teâlâ'dan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah Teâlâ'nın elçisi
olduğuna, Hasan'la Hüseyin'in, O'nun torunları ve Allah Teâlâ'nın nebilerinden iki
nebi olduklarına şehadet ederim. Allah Teâlâ'nın salât ve selamı her ikisine,
salâtların en efdali dedeleri olan Nebilerin Hatemi Muhammmed sallallâhü aleyhi
ve sellem Efendimiz'e, bütün nebilere ve resullere olsun.”
Bursa'da Hânkâh‐ı Hz. Mısrî şeyhi Muhammed Şemseddîn Efendi'den istîzâhıma
aldığım cevâbnâmede, "Bursa hâkimi merhum Asım Molla ile olan
mübâhasemiz esnasında vârid‐i hatır olan şu,

ﺍ ﻭﺍﺷﻬﺪ ﺍﻥ ﳏﻤﺪﺍﺷﻬﺪ ﺍﻥ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍ ﺍ

 ﻭ ﺍﺷﻬﺪ ﺍﻥ ﺍﳊﺴﻦ ﻭ ﺍﳊﺴﲔ ﺳﺒﻄﺎﻩ ﺭﺳـﻮﻻﻥِ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﺭﺳﻮﻝ ﺍ

Burada

ﻣﻦ ﺍ

dememişlerdir. Ahkâm‐ı şer'iy‐yeyi halka tebliğe cedleri tarafından
me'mûrlardır, demek olur." demiştim de pek hoşuna gitmiş idi. Allah Teâlâ
rahmet eylesin, vefatına kadar dergâha devam ederdi.
Yine Vâkıât'ta Şeyh Emîn Efendi'(nin), Gazzî‐zâde'ye şöyle buyurduğunu oku‐
dum:
"Mısrî ile Hakkı'yı mı soruyorsun? Hakkı, Mısrî'ye değil, belki Gazzî'ye muâdil
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Eğer sual olunur ise Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem

ﻻ ﻧﱯ ﺑﻌﺪﻯ

24

“benden

sonra nebi yoktur” yani, “BENDEN SONRA ŞERİAT SAHİBİ NEBİ GELMEZ”
demektir. Bunlar şeriat getirmediler, cedlerinin şeriatı üzeredirler. Bunlar
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin cüzleridir ve ayrı değildir.
“Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim. Allah’ım! Hüseyini seveni sen
de sev. Hüseyin torunlardan bir torundur.” 25
Kur´ân‐ı Kerim’de buna delil

ﺔﺒﺎَﺋ ُﺔ ﺣﻣَﻠﺔﺒﻨﻰ ُﻛ ﱢﻞ ﺳﺎﺑِ َﻞﻓﻨ ﺳﻊﺒ ﺳَﺘﺖ َﺍْﻧﺒﺔﺒ َﺜﻞِ ﺣَﻛﻤ

“yedi başak bitiren bir dane gibidir

ki, her başakta yüz dane vardır.” 26
Habbe (dane) birdir, ondan yedi sünbüle (başak) bitince o habbenin
birliğine yedi sünbül mani olmadı. Sünbül yedi olduğu, her biri yüz dane olduğu
habbenin, birliğine mani olmayınca Hasan

(  ) ﺣﺴـﻦve Hüseyin (  ) ﺣﺴـﻴـﻦiki

olur. Mısrî nerede, Hakkı nerede? Mısrî'nin bir nutku, Hakkı'nın cemî'‐i âsâ‐rıyla
vezn edilse Mısrî'ninki râcih gelir. Zîrâ Mısrî âşıkân‐ı şâtırândandır. Hakkı sâlikân‐ı
zâhidândandır." buyurmuşlardır.
İsmail Hakkı Bursevi merhumun Vâridât‐ı Kübrâ'sında, bir gün, "Sen
peygambersin." demişler, o da, "Evet peygamberim, amma sâhib‐i şeriat değil,
nübüvvet‐i ta'rîfiyye ile peygamberim." demiş.
Müşarünileyh Emîn Efendi hazretleri buyuruyor ki: Kendi nübüvvetini böyle
te'vîl ettiği hâlde, Hz. Mısrî'nin risâlet‐i Hasaneyn mes'elesini ne için te'vîl
etmemiş? (VASSAF & hzl. Prof.Dr. Mehmet AKKUŞ‐ Prof.Dr. Ali YILMAZ, 2006), v.
91‐92, (s. 84)
24
Hz. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim hakkında “Eğer o
yaşasaydı nebi olurdu” şeklinde haberler rivayet edilmektedir.
Buhari, İbn Ebi Evfa'nın şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Hz. Rasûlüllah sallallâhü
aleyhi ve sellemden sonra bir nebinin gelmesi mukadder olsaydı, oğlu yaşardı,
ama ondan sonra nebi yoktur” (Buhârî, Edeb, 109; İbn Mâce, Cenaiz, 27)
“Risalet ve nübüvvet bitmiştir. Benden sonra nebi ve rasûl yoktur.” (Hadis
kaynaklarında aslına rastlanılmamıştır. Ancak bu hadisin aslı olmasa da ma'nası
kesin va kati'dir. Zira Hz. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin hatemu'l enbiya
olduğu, ondan sonra nebi gelmeyeceği ehl‐i sünnet âlimlerinin üzerinde icma
ettikleri bir husustur. Her ne kadar Hz. İsâ aleyhisselâmın ahir zamanda yeryüzüne
tekrar ineceğine inanılmakta ise de, Onun yeni bir din veya şeriat getirmeyip,
Kur’an‐ı Kerim ve İslâm şeriatına tabi olacağı, yine ehli sünnetçe tesbit ve tekid
edilmiştir.
25
Tirmizi(3777) Ahmed(4/172) İbni Mace(142) Buhari Edebül Müfred(364) Zehebi
Siyeri A’lam (3/283) İbni Abdilberr el İstiab (3/627) Kenzul Ummal(7/107) İbni Hacer
el İsâbe(3/630) İbni Kesir el Bidaye(8/336) Şeblenci Nurul Ebsar(s.139) Hayatus
Sahabe (3/347) el Ciylani Fadlullahis Samed (1/459) Heytemi Es Savaikul
Muhrika(s.420)
26
Bakara, 261
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sünbüledir. Cedlerinin hatemiyyetine27 nasıl mani olurlar. Bunlar rasüllerdir.
Dedeleri Hâtemü’l‐Enbiyâ’dır. Bunlardan teksir 28 lazım gelmez. Nitekim Kur´ân‐
ı Kerim’de

ﻆ ﺑِﻬِﻢ
َ ﻴﻐﻴﻟﺍﻉﺭ ﺍﻟﺰﺠِﺐﻌﻳﻪﻮﻗﻠَﻰ ﺳﻯ ﻋَﺘﻮﻆ ﻓَﺎﺳ
َ َﺘ ْﻐَﻠ ﻓَﺎﺳﻩ ﻓَﺎﺯَٰﺭ ْﻄَﺌﻪ ﺷﺝﺮﻉٍ َﺍﺧﺭْﻧﺠِﻴﻞِ َﻛﺰﻰ ْﺍﻻﻓﻢ َﺜُﻠﻬﻣﻭ
ﺍْﻟ ُﻜﻔﱠﺎﺭ

“onların İncil'deki meselleri (vasıfları) ise bir ekin gibidir ki, filizini

çıkarmış, sonra onu kuvvetlendirmiş, sonra da kalınlaşmış, sonra da sakları
üzerine yükselmiş (istikamet almış) ekincilerin hoşlarına gidiyor, onlar ile

ﻩ ﻓَﺎﺯَٰﺭdedi, ُ َﻓﻜَـﺜَﺮdemedi. Onun hatmine30 bunlar
kâfirleri öfkelendirmek için.” 29 
dahi ziyade kuvvet olurlar. Müminler kuvvetlenince kâfirler öfkelenirler.
Bunlara 31 iman getirenlere va’di kerim vardır. Bütün günahlarına mağfiret ve

ﺮَﺍﺟ ﻭﺮﺓ ْﻐﻔ ﻣﻢﻬﻨ ﻣﺎﺕﺤﺎﻟﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼﻤﻋﻮﺍ ﻭﻨ َﺍﻣﻳﻦ ﺍﱠﻟﺬ
ُ  ﺍﺪﻋﻭ
ecri âzime ve va’di kerim budur. ﺍ
ﺎﻴﻤﻈﻋ

“Allah Teâlâ, onlardan imân edip sâlih amellerde bulunmuşlar için bir

mağfiret ve pek büyük bir mükâfaat vaad buyurmuştur.” 32 Bu sıbtînin
(torunların) risaletlerine iman getirenlere va’di kerim (büyük ecir) vardır. Bu
ayetide kabul eden etsin, etmeyen kendi bilir. Hasan

(  ) ﺣﺴـﻦve Hüseyin (

 )ﺣﺴـﻴـﻦradiyallahü anhüma hazretlerinin nübüvvetlerine iman getirmeyenlere
vaîd 33 olan ayeti kerime budur.

ﻧﱠﺎﻭﺍﺍﺮﺍ ُﻗﻞِ ﺍْﻧَﺘﻈﺮﻴﺎ ﺧﻬﺎﻧﳝﻰﺍﻓﺖﺒ َﻛﺴ ُﻞ َﺍﻭ َﻗﺒﻦﻣﺖﻨ َﺍﻣ َﺗ ُﻜﻦﺎَﻟﻢﺎُﻧﻬﳝﺎﺍَﻧ ْﻔﺴ َﻔﻊﻨ َﻻﻳﻚﺑ ﺭﺎﺕ َﺍﻳﺾﻌﻰﺑ ْﺎﺗﻳﻡﻮﻳ
ﻭﻥﺮَﺘﻈﻨ“ ﻣRabbinin (azab) işaretlerinin (bazı alâmetleri geldiği gün) geldiği gün,
daha önce iman etmemiş, yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye,
artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki: «Bekleyin; biz de beklemekteyiz.” 34

27

Son Rasül oluşuna
Teksir:(C.: Teksirât) Çoğaltmak, artırmak, çoğaltılmak.
29
Fetih, 29
30
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin son rasul oluşuna
28

31
32

Hasan (

 ) ﺣﺴـﻦve Hüseyin ( ) ﺣﺴـﻴـﻦ

Fetih, 29
Vaid: İyiliğe sevk veya kötülükten kurtarmak için ileride olacak kat'i hâdiseleri
haber vererek korkutmak. Cehennemi haber vermek.
34
En’âm, 158
33
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ﻚﺑ ﺭﺎﺕ َﺍﻳﺾﻌﺑ:1508 35 200 den fazlası 108’dir. ismü’l‐mudgam () ﻯ36 Hasan (

ﺣﺴـﻦ:118 ) dir. ismü’l‐ mudgameteyn (iki ) ﻯ
Şimdi

ﻚﺑ ﺭﺎﺕ َﺍﻳﺾﻌ ﺑbunların

Hüseyin ( 128 :  )ﺣﺴـﻴـﻦadedidir.

risaletleri oldu demek olur ki bunların risaletleri

zuhur ettikten sonra bir nefse evvelki imanı fayda vermez. Bunlara iman
getirmeyince demek olur.

ﻭﺍﺮ ُﻗﻞِ ﺍْﻧَﺘﻈ:

nun 100 ünde, mu’cemenin

37

1688 ayetinden kalan kısım 88 dir.

ﻭﺍﺮﺍْﻧَﺘﻈ

100 ü noktalı esmaları 10 dur. Üzerine eklenince

Hüseyin (  ) ﺣﺴـﻴـﻦismi hasıl olur.
Hâsılı benim kimseye hayrım yoktur. Hakk’ı size ücret karşılığı olmadan size
beyan eyledim.
Kabul eden etsin, etmeyen kendi bilir.

ﲔﻗﺎﺩ ﺻُﺘﻢ ُﻛﻨﻥﺍ َﻻﺀﺆ ﻫﺎﺀﻤﻰﺑِ َﺎﺳﻧ َﻓﻘَﺎ َﻝ َﺍْﻧﺒِﺆ َﻜﺔَﻠﺌﻠَﻰ ﺍْﻟﻤ ﻋﻢﺿﻬ
َ ﺮ ﻋﺎ ُﺛﻢ ُﻛﱠﻠﻬﺎﺀﻤ ْﺍ َﻻﺳﻡ َﺍﺩﱠﻠﻢﻋﻭ
“Ve (Allah Teâlâ) bütün eşyanın isimlerini Âdem'e bildirdi. Sonra bu eşyayı
meleklere göstererek, "Bunların isimlerini Bana haber veriniz, eğer siz sâdık
iseniz" diye buyurdu.” 38 Şimdi, ilmi esmâ Huruf‐u Kur´ân‐ı size beyan eyledim.
1103 seneden beri kilitli kapıyı size açtım. İsteyen gelsin girsin, istemeyen
sahrada ser‐gerdân39 ve hayran gezsin.

ﺒِﻴ َﻞﻯ ﺍﻟﺴﺪﻬﻳﻮﻭﻫ ﻖﻘُﻮ ُﻝ ﺍْﻟﺤﻳ
ُ ﺍﻭ

gerçeği söylemektedir, doğru yola O eriştirir.”

“Allah

40

ﻮﻥﻌﻤﺠﺎﻳﻤﻣﺮﻴ ﺧﻮﻮﺍ ﻫﺣ ْﻔﺮ َﻓْﻠﻴﻚ َﻓﺒِ َﺬﻟﻪﺘﻤﺣﺑِﺮِ ﻭﻀﻞِ ﺍ
ْ “ ُﻗ ْﻞ ﺑِ َﻔDe ki: Ancak Allah’ın lütfu
ve rahmetiyle, işte bunlarla sevinsinler. Bu, onların (dünya malı olarak)
topladıklarından daha hayırlıdır.”

41

ِﻀﻞِ ﺍ
ْ ُﻗ ْﻞ ﺑِ َﻔ

ayetinin kalan kısmının tekrar

35

“Rabbinin (azab) işaretlerinin (bazı alâmetleri geldiği gün) geldiği gün”
Toplamı:1508
36
Mudgam: (Dagm. dan) Peş peşe gelen iki kelimeden birincisinin son, ikincisinin ilk
harflerinin aynı olması. Ebcedde:  ﻯ:10 nın ilavesi
37

Mu’cem: Arap alfabesindeki noktalı harfler. Alfabetik olarak düzenlenmiş sözlük,
hâl tercümesi, ansiklopediler böyle adlandırılır. Mucem tarih, ebced hesabı ile
sadece noktalı harflerin hesap edilmesine dayanılarak düşülen tarihlerdir.
38
Bakara, 31
39
Ser‐gerdân: f. Başı dönmüş, şaşkın. Hayran.
40
Ahzab, 4
41
Yunus, 58

Risale‐i Hasaaneyn 11

etmeyen
n harfleri 118
8 dir. Hasan
n(

:118
8 ) sayısı hâsıl olur.

ﻪﺘﻤﺣﺑِﺮ ﻭesmâ‐i

Hüseyin ( ﺣﺴـﻴـﻦ
ﻦ
:128) adedi
a
olur. Şimdi ﻀﻞِ ﺍ
ْ  َﻓHasan (

rahmet budur.

ﺣﺴـﻦ

ﺣﺴـﻦ

), rahmet, Hüseyin

( ﺴـﻴـﻦ
) ﺣﺴ

oldu. Bu
unları iman ile seversen, sevenin

bunlara iman getirmesi topladığı maldan ve amellerd
den hayırlıdıır. Şimdi
n bunlara
Mısrî’nin
sürûrunu43

ﲔ
ﻣﻨﺆ ُﻝ ﺍْﻟﻤَﺍﻭ

“ben
n inananların ilkiyim” 42 olduğunu der, ferah ve

ِ ﱠﻻﺑِﺎﻰﺍﺎﻣـﺼﺘ ﺍﻋﻰ ﻭﻘﺎ ﺗَﻮْﻓﻣـ ﻭ
ُ ﺎ ﺍﻳﻨﺪ ﻫ َﻻ َﺍﻥَﻟﻮﻯَﺘﺪﻬﻨﺎﻟﺎ ُﻛﻨﻣﺬَﺍ ﻭﻬﺎﻟﻳﻨﺪﻯ ﻫِ ﺍﻟﱠﺬﺬ ﺪﻤَﺍْﻟﺤ

ﻴﺐ ُﺍﻧـﻪَـﻴ
ﻟ ﻴﺍ ﻭﻛﱠـــﻠْﺖ ﺗَـﻮﻪَﻠﻴ ﻋ: “Hamdollsun o Allah Teâlâ’ya ki hidayet ile bbizi buna
muvaffa
ak kıldı, o bizze hidayet ettmese idi biziim kendiliğim
mizden bunun
n yolunu
44
bulmam
mıza imkân yoktu,
y
Başa
arımız ve sığıınağımız Alla
ah Teâlâ’dan
n başkası
değildir.. Ona tevekkkül ederiz ve vekilimiz
v
odu
ur.”

ﲔﻤﻠﺴ
 ﺍْﻟﻤﺴﻦﻰﻣﱠﻧﻨﻗَﺎ َﻝﺍﺎ ﻭﺤﺎﻟ َﻞ ﺻﻤﻋ ﻭﺍ

ِ ﻟَﻰﺎﺍﻋ ﺩﻦﻤ ًﻻﻣ َﻗﻮﻦﺴ َﺍﺣﻦﻣ“ ﻭDDoğrusu ben,
n, kendini
Allah'a verenlerdeniim” diyen, yararlı
y
iş işleyyen ve Allah
h'a çağıran kkimseden
üzel sözlü kim
m vardır?” 45
daha gü

 ﺣﺣﺴـﻨﺎadedidir. ًﻻ َﻗﻮdeki  ﻕdan sonraki  ًﻻ ﻭkısmı 37 dir.  ﻕismi büyük ebcedde
181‐100
0=81 dir. Üzeerine 37 ekleenirse Hasan
n (

ﺣﺴـﻦ

:118 ) çıkar. EEn küçük

ebceddee  ﻕ: 10 dur. Üzerine eklenirse Hüseyin
n (  ﺣﺴـﻴـﻦ:12
28) hâsıl olurr. ﻗَﺎ َﻝ ﻭde
bunun gibidir.

ﻕ

dan sonraki

 ًﻻﻭ

kısmı 37
3 dir.

ﻕ

i
ismi
büyük ebcedde

100+81==181 dir. Top
plamı Hasan (  ﺣﺴـﻦ:118 ) olur. En küççük ebcedde  ﻕ: 10 ile
Üzerine eklenirse Hü
üseyin ( ﺣﺴـﻴـﻦ
 ﺣ:128) hâsıl olur.
o
Mana demek oluyor ki Hasan
ve Hüseyin’in risaletiine davet edeenin sözündeki kim’in 
ﻦﺴ( َﺍﺣgüzel) sözzü vardır.

42

A’raf: 143; Şuara: 51
Sürur: Sevinç. Neş'eeli olmak.
44
Araf, 43‐
4
45
Fussileet, 33
43
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Allah’a davet
d
eden dahi
d
ben bun
nlara
der. Ben
nim övüncüm
m budur.

ﲔﻤﻠﺴ ُﻝ ﺍْﻟﻤَﺍﻭ

“Müslü
ümanların ilkkiyim.”

46

ِ ﺪﻤَﺍْﻟﺤ.
 ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍ ﻢﺑﺴـــﻢ ﺍﺍ
ﻟﺮﺣﻴﻢ

ْ  َﺗ َﻓﻼﻜُﻢ
ﻰﺘﻤﻌ
 ُﻜﻢﻧَﻠﻴ ﻋﺖﻤَﺍْﺗﻤ ﻭ ُﻜﻢﻳﻨ ﺩ َﻟ ُﻜﻢْﻠﺖ َﺍ ْﻛﻤﻡﻮﻥِ َﺍْﻟﻴﻮﺸﺍﺧ ﻭﻢﻫﻮﺨﺸ
ﻳﻨﻜ ﺩﻦﻭﺍﻣ َﻛ َﻔﺮﻳﻦ ﺍﱠﻟﺬﺲﺌﻳﻡﻮَﺍْﻟﻴ
ﺎﻳﻨ ﺩﻡﻼﺳ ﺍﻻ َﻟ ُﻜﻢﻴﺖﺿﺭ“ ﻭBugün, inkaar edenler sizzi dininizden etmekten um
mutlarını
kesmişleerdir, onlard
dan korkma
ayın, Benden
n korkun. Bugün,
B
size dininizi
bütünledim, üzerinizze olan nimeetimi tamamlladım, din ollarak sizin içiin İslam'ı
beğendiim.” 47

, ( ﺣﺴـﻴـﻦBBüyük Ebced ile)

ﺎﻳﻨ( ﺩBBüyük Ebced ile) 264

Besm
mele‐i şerif bütün Kur´ân‐‐ı Kerim surelerinde Rahm
man(
Süleymaan (  ) ﺳﻠـﻴﻤـﺎﻥo
oldu.48

 ﺍﻟﺮﺮﲪﻦ, ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

 ) ﺭﲪـﺎﻥsigasıyla

(Rahman ve Rahim) Müccerred

49

isimler, ( ) ﺣﺴــﻴـﻦ ( ) ﺣﺴـﻦHasan vee Hüseyin ade
edinde olduğğu delâlet eder ki ehli
İslam’ın

ﻣﻠﻚ ﻣﻠﻚ

ttasaddür50 ettmeleri bunlara iman ilee evvelâ husûsan

(Büyük Ebced
E
ile) 26
64
dir.

ﻢﻫﻮﺨﺸ
ْ َﺗ

51

dır. Kelimesi ﺣﺴـﻴـﻦ
ﻦ
(Büyükk Ebced ile)

kelimesindeki isim
mler 200 sayıssından küçükkler (Büyük Ebced ile)

Hasan (

ﺣﺣﺴـﻦ

(Büyük Ebced ile)
46

َﻓﻼ:

:118 )dır.

ﻀﻞِ ﺍ
ْ ُﻗ ْﻞ ﺑِ َﻔ

Hüseyyin (

ﺣﺴـﻴـﻦ

(Küçük Ebced
d ile)
:128) dir.

,

ﻪﺘﻤﺣﺑِﺮﻭ

ﺎﻤ ﻣﺮﻴ ﺧﻮﻮﺍ ﻫﺣﻔْﺮﺮ َﻓْﻠﻴﻚَﻓﺒِ َﺬﻟ

En’âm
m, 163; Zümer,, 12
Mâidee, 3
48
Hükmeedici, yöneticii, sureleri ayırran sultan oldu
u.
49
Mücerrede: (C.: Mü
ücerredât) Yaalnız, tek. Hâlis, saf, katışşıksız, karışık olmayan.
oyulmuş. Tekk başına yaşayyan, evlenmem
miş, bekâr.
Tek başına. Çıplak, so
50
Tasaddür: (Sadr. daan) En başta oturma.
o
Başa geçme. Öğrretmek. Yücelik talep
y
ve ululuk istemek.
etmek, yükseklik
51
“onlarrdan korkmayın”
47
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ﻮﻥﻌﻤﺠﻳ

“işte bu
unlarla sevin
nsinler. Bu, onların (d
dünya malı olarak)

topladıkklarından da
aha hayırlıdıır.” 52 Çok amelden ço
ok maldan H
Hasan ve
Hüseyn aleyhisselâm
ma iman geetirmeleri daaha hayırlıdıır. Cümle edyânı 53
bununlaa mağlub eder.
Yine,, senin bu ayeeti kerimeye cevabın nedir, görelim.

 ُﻜﻢﻳﻨ ﺩ َﻟ ُﻜﻢْﻠﺖ َﺍ ْﻛﻤﻡﻮﻥِ َﺍْﻟﻴﻮﺸﺍﺧ ﻭﻢﻫﻮﺨﺸ
ْ  َﺗ َﻓﻼdeki (Büyük Ebceed ile) 200 deen küçük
Hüse
eyin (  ﺣﺴـﻴـﻦ:128),
:
ayetin sonunda

isimler yine(Küçük
y
Eb
bced ile)
ki ﺎ
ﻳﻨ( ﺩBBüyük Ebced ile)
i 264

, ( ﺣﺴـﻴـﻦBBüyük Ebced ile)

dir.

Beytt:
Dediim Hasan ilin
ne kimdir Süleeyman
Çağırrdı Hudhud’u
u, Can dedi Bu! Bu! 54 Süleyman dedikkleri

ِﻴﻢﺣ
ﺣﻦِ ﺍﻟﺮﻤﺣِ ﺍﻟﺮﻢِ ﺍ ﺑِﺴﱠﻧﻪﺍ ﻭﻦﻤَﻠﻴ ﺳﻦ ﻣﱠﻧﻪ“ ﺍGeerçekten

o; Süleyman'da
andır ve
55

gerçekteen o; Rahman, Rahim ola
an Allah'ın ad
dıyladır.”

ِﻴﻢﺣﻦِ ﺍﻟﺮﻤﺣ ﺍﻟﺮﺍ
ِ ِﻢﺑِﺴ
ِﻮ ُﻝ ﺍﺳ ﺭﺪﻤﺤﺍﻣﻬِﻴﺪِ ﺷ َﻛﻔَﻰﺑِﺎ ﻭﻳﻦِ ُﻛﱢﻠﻪﻠَﻰ ﺍﻟﺪ ﻋﻩﻈﻬِﺮ
ْﻴﻈﻟﻖﻳﻦِ ﺍْﻟﺤﺩﻯ ﻭﺪ
ﺑِﺎْﻟﻬﺪﻮَﻟﻪﺳ َﻞ ﺭﺳﻯ ﺍَﺭ ﺍﱠﻟﺬﻮﻫ
ﻢﻬﻨﻴﺑﺎﺀﻤﺣﻠَﻰ ﺍْﻟ ُﻜﻔﱠﺎﺭِ ﺭ ﻋﺍﺀﺪ َﺍﺷﻪﻌﻣﻳﻦﺍﱠﻟﺬﻭ
“O, o (Allah‐ü Zî‐‐şan) dır ki, rasüllerini
r
hid
dâyet ile ve hak din ile g
gönderdi.
Tâ ki, on
nu her din üzzerine yükselttin. Ve şahid olmak için de
d Allah Teâlâ
â kâfidir.
Muham
mmed (sallallâ
âhü aleyhi vee sellem) Alllah Teâlâ'nın rasülüdür. O'nunla
beraberr bulunanlar, kâfirlere karşı pek şiddeetlidirler, ken
ndi aralarında
a ise pek
merham
metlidirler.” 56

ﻯﺪﺑِﺎْﻟﻬ

52

ismü’l‐m
mudgam57 ( ) ﻯHasan (

Yunus, 58
Edyan: (Din. C.) Dinler.
54
Bu bu: Hasan ve Hüsseyin aleyhisseelâm
55
Neml, 30
56
Fetih, 28‐29
57
10 sayyısı ilave etmek ile
53

ﺴـﻦ
 ﺣﺴ:118 ) dirr. ismü’l‐
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mudgam
meteyn 58 (iki  ) ﻯHüseyin
n ( 128 : ﺴـﻴـﻦ
 )ﺣﺴadedidir.. Hâsılı ikisinin adedi.

ِﻳﻦﺩﻯ ﻭﺪ ﺑِﺎﻟﻬْﻬﻮَﻟﻪﺳﻭﺭ
( ) ﻯHassan (

Hüsseyin ( ﺣﺴـﻴـﻦ
) ﺣ, ﺎﺀ ْﺍﳊَـﻖ ﺟﻦﻣ ﻭ59 da

ismü’l‐mu
udgam

 ﺣﺴـﻦ:1118 ) dir. ism
mü’l‐ mudgam
meteyn 61(iki ) ﻯ

60

Hüseyin
n ( 128 :

 )ﺣﺴـﻴـﻦad
dedidir. Beyt::

 ﺭﺿـﺎﺋ ًﺎ
ﺍ ﻭ ﺍﳌﺼﺮﻯ ﻣﻣﻌﺘﺪ ﺑـﻤﺎ ﻓﻴﻪ ـﻋﻘﺎﺋﺪ
ﻟﻨـﺎﺱ ﻓﻰ ﺍﳊـﺴﻨﲔ ﻘ
ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍ ﺱ
ﺍﻋﺘﻘﺪﻩ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺻﺎﺩﻗﺔ
ﻩ
ﻧﻄﻘﺘﻨﺎ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﰲ ﺣﻘﻬﻬـﻤﺎ ﺍﻟﺬﻯ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍ ﺎ
ﻼﺀ ﺫﻭﻯ ﺍﻻﺣﱰﺍﻡ
ﻳﻘﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺍﻟﻌﻼﻡ ﻭ ﻓﻀﻼ
ﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲔ
ﺍﲨﻌﲔ
 ﻭ ﺳﻼﺳﻮﻻﻥ ﻭ ﺧﺘﻤﺎﻥ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍ
ﺃﻧﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺎﳖـﻤﺎ ﻧﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﺭﺳ
 ﺗﻌﻠﻰﲨﺎﻥ ﲪﻴﺘﻪ ﺟﺪﻫﻫـﻤﺎ ﺑﻞ ﻳﺄﻳـﺪ ﺍﻧـﻬﻤﺎ ﻛﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍ
ﺣﺒﺔ ﻻ ﻳﺰﺍ ﲨ
َ ﻴﻐﻴﻟﺍﻉﺭِﺐ ﺍﻟﺰ
ﺐ
َﺘﻮﻯﻆ ﻓَﺎﺳ
َ َﺘ ْﻐَﻠ َﻓَﺎﺳﻩ َﻓ َﺎ َﺯﺭ ْﻄَﺌﻪ ﺷﺝﺮﻉٍ َﺍﺧﺭْﻧﺠِﻴﻞِ َﻛﺰﻰ ﺍْﻻﻓﻬﻢ َﺜُﻠﻣﻭ
 ﺍْﻟ ُﻜﻔﱠﺎﺭﻆﺑِﻬِﻢ
 ﺠﻌﻳﻪﻮﻗﻠَﻰ ﺳﻯ ﻋ
ﺎﻴﻤﻈﺍ ﻋﺮَﺍﺟ ﻭﺓﺮ ْﻐﻔﻣﻢﻬ
ﻨﻬﻣﺎﺕﺤﺎﻟﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼﻤﻋﻮﺍ ﻭﻨ َﺍﻣﻳﻦُ ﺍﱠﻟﺬﺍ
 ﺪﻋﻭ
İnsan
nları iki Hasa
an hakkında akide bakım
mından sağla ki, Mısrî Alla
ah Teâlâ
rıza için buna uzandıı.
nda sadık şeh
hâdetle bizi konuştur.
k
Ey Alllah Teâlâ’m onlar hakkın
Bu şeehadetimizi âlimler,
â
allâm
me ve faziletlli kişiler kabu
ul etsinler.
Ben şahidim ki;; her ikisi nebidirler,
n
rasüldürlerve
r
e hâtemdirleer. Allah
Teâlâ’nıın salât ve seelâmı hepsinin
in üzerine olssun.
Onla
arın ikisi bir habbedir
h
ki ceedlerinin ham
miyet ve şereffine zarar verrmezler.
Belkii onlar dedeeleri Rasûlülllah sallallâh
hü aleyhi vee sellemi tee’yid için
geldiler
“ve onların İncill'deki mesellleri (vasıflarrı) ise bir ekkin gibidir kki, filizini
u kuvvetlendiirmiş, sonra da kalınlaşm
mış, sonra da
a sakları
çıkarmışş, sonra onu
üzerine yükselmiş (istikamet
(
allmış) ekincileerin hoşların
na gidiyor, o
onlar ile
mek için. Alllah Teâlâ, onlardan
o
im
mân edip sâ
âlih sâlih
kâfirlerii öfkelendirm
amellerd
de bulunmuşşlar için bir mağfiret vee pek büyükk bir mükâfa
aat vaad

58

20 sayyısı ilave etmek ile
Bir kim
mse Hak ile geldiğinde.
60
10 sayyısı ilave etmek ile
61
20 sayyısı ilave etmek ile
59
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buyurmuştur.” 62
“Pek büyük bir mükâfat” Hasan (

ﺣﺴـﻦ

) ve Hüseyin (

ﺣﺴـﻴـﻦ

) iman

getirenler hakkında sabittir. Hâsılı gizlenmesi mümkün olmayan mana demek
olur ki İmam Hasan ve Hüseyin aleyhisselâmın risâletlerini inkâr eylersen

, ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺍﻟﺮﲪﻦ

(Rahman ve Rahim)i besmele‐i şerifinden silmiş olursun. Bunun üçü

nasıl bir ise besmele‐i şerife nicesi taaddüt 63 teksir 64 şirk 65 getirmez ise İmam
Hasan ve Hüseyin aleyhisselâm dahi Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin
hatemiyyetine şirket ve taaddüt getirmezler.

ﺎﺀﻤ ْﺍ َﻻﺳﻮﺍ َﻓَﻠﻪﻋﺎَﺗﺪﺎ ﻣ َﺍﻳﻦﻤﺣﻮﺍ ﺍﻟﺮﻋ َﺍﻭِ ﺍﺩ
َ ﻮﺍ ﺍﻋُﻗﻞِ ﺍﺩ

“De ki: “İster Allah deyin, ister

Rahman deyin, hangisini derseniz deyin, en güzel isimler O'nundur.” 66
Yine ﻮﺍﻋ
ﺎَﺗﺪﺎﻣَﺍﻳ, (Muhammed) ﳏﻤﺪHasan (  ) ﺣﺴـﻦve Hüseyin ( ) ﺣﺴـﻴـﻦ
Yine

ﲔﻤﻠﺴﻰﻣْﺍُﺗﻮﻧ ﻭَﻠﻰﻠُﻮﺍ ﻋﻴﻢِ َﺍ ﱠﻻ َﺗﻌﺣﻦِ ﺍﻟﺮﻤﺣِ ﺍﻟﺮﻢِ ﺍ ﺑِﺴﱠﻧﻪﺍ ﻭﻦﻤَﻠﻴ ﺳﻦﻣﱠﻧﻪ“ ﺍGerçekten o;

Süleyman'dandır ve gerçekten o; Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyladır.”67
“Şöyle ki: bana karşı baş kaldırmayın ve müslüman olarak gelin bana!” 68
Besmele‐i şerifin mücerred isimleri (Muhammed)

ﳏﻤﺪ

Hasan (

ﺣﺴـﻦ

) ve

Hüseyin (  ) ﺣﺴـﻴـﻦadedincedir demektir.

ﺒِﻴﻼ ﺳﻚ َﺫﻟﻦﻴَﺘﻎِ ﺑﺍﺑﺎ ﻭ ﺑِﻬﺖ َﻻ ُﺗﺨَﺎﻓ ﻭﻚﺗﻼ ﺑِﺼﺮﻬ َﻻ َﺗﺠﻭ

“Namaz kılarken sesini

yükseltme, gizli de okuma, ikisi ortasında bir yol tut.” 69 Yani bunların herbirini
istiklâl 70 hatemdir diye iddiâ ve inkâr dahi etmeye. İstiklâli ve inkârı aradan

62

Fetih, 29
Taadüt: Çoğalma. Birden fazla olma. Tekessür etmek.
64
Teksir: (C.: Teksirât) Çoğaltmak, artırmak, çoğaltılmak.
65
Şirk: En büyük günah olan Allah Teâlâ’ya ortak kabul etmek. Allah Teâlâ’dan
ümidini keserek başkasından meded beklemek. (Şirkin mânası mutlak küfürdür.)
66
İsrâ, 110
67
Neml, 30
68
Neml, 31
69
İsra, 110
70
İstiklâl: (Kıllet. den) Kendi başına olmak, kimseye bağlı olmayış, müstakil oluş. Az
bulma, kâfi görmeme. Rey sahibi olup keyfi iş görme ve başkasının emrine ve
fikrine tâbi olmaktan uzak kalma.
63
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kaldır. Bu ikinin arasında bir sünbül kabul et.

 ﺍﻟﺮﲪﻦ, ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

(Rahman ve Rahim)

besmele‐i şerifin biricik ayet olmasına taadüt ve teksir getirmediği gibi Hasan ve
Hüseyin, Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellemin hatmine mani ve mezahim 71
olamadıkları bilginiz olsun. Ancak bu itikâtta olun. Bundan başka itikatta
olmayın demek olur.
Mısrî’nin ricâl‐ı Vâniye’nin 72 ve kibriyenin73 elinde yirmi sene uzun hapis
çektiğini cümle ulemâ ve sulehâya ve meşâyiha tevarihi Kur'an‐ı Kerim ile fahr
olunur iken Allah Sübhânehu ve Teâlâ bu kez bir fahr verdiğine hepsi kâfidir.
Hicri 1103 senedir bu an gelince devir devir müçtehidler geldi. Bunların
birine İmam Hasan’ın ve İmam Hüseyin’in cem’i Kur'an‐ı Kerim ayetlerine
başlangıç olunan

ِﻴﻢﺣﻦِ ﺍﻟﺮﻤﺣِ ﺍﻟﺮﻢِ ﺍﺑِﺴ

olduklarını bildirmedi ve bildirdiklerine

dahi açıklamaya izin verilmedi. Allah Teâlâ Ta ki Mısrî gelene kadar tevkıf 74
eylediği için Fahr‐i Mısrî’ye büyük övünçtür. Mısrî yirmi sene şiddetli hapis
çektiğini unuttu. 1103 seneye gelince tevkif olunan kendinin hali olduğu övünç
kaynağıdır. Devlet‐i dünya ve izzet‐i Baka (ahiret) onların olsun. Futuhatı
Mekkiye’de vardır ki;

ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻻﺭﻭﺍﺡ ﺍﻻﺩﺍﻧـﻰ

ﺍﻧﺄ ﺍﻟﻘـﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺒـﻊ ﺍﳌﺴﺎﻧﻰ

ﻳﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻟﺴـﺎﻧﻲ

ﻓﺎۤﺩﻯ ﻋـﻨﺪﻩ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻘﻴـﻢ

“Ben Kur'an‐ı Kerim’im, ben Seb’ul Mesâni’yim
Şey ruhu değil, ruhun ta kendisiyim.
Kalbim Onun yanına bilinir ve mukîmdir.
Onu müşahede eden dilim sizin yanınızda görünür.” 75

ﻤﲔﻠﺴﻰﻣْﺍُﺗﻮﻧ ﻭَﻠﻰﻠُﻮﺍ ﻋﻴﻢِ َﺍ ﱠﻻ َﺗﻌﺣﻦِ ﺍﻟﺮﻤﺣِ ﺍﻟﺮﻢِ ﺍﺑِﺴﱠﻧﻪﺍ ﻭﻦﻤَﻠﻴ ﺳﻦﻣﱠﻧﻪﺍ
ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺣﺴﻴـﻦ ﻫﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻻ ﻏﲑ ﻓﺎﻓﻬﻤﻮﺍ
“Gerçekten o; Süleyman'dandır ve gerçekten o; Rahman, Rahim olan
Allah'ın adıyladır.”76 “Şöyle ki: bana karşı baş kaldırmayın ve müslüman

71

Mezâhim: Zahmetler. Sıkıntılar. Belâlar.
Vânî Mehmet Efendi adamları (şeriatçılar)
73
Kibirli, büyüklük taslayan adamlar
74
Tevkıf: Alıkoyma, tutma. Hapis olarak bekletme. Vakfetme.
olan yerde durdurmak. Bir kimsenin koluna bilezik takmak.
75
(İbn’ul Arâbî, 1977),s. 20
76
Neml, 30
72

Arafatta mevkaf
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7
olarak gelin
g
bana!” 77
Muh
hammed, Ha
asan ve Hüseyin
H
sala
avât’ül‐Allah’i aleyhimü
ü’s‐selâm
Süleyma
an’dır. İyi anllayın başka da
d değildir.”
Beytt:
Dediim Hasan ilin
ne kimdir Süleeyman
Çağırrdı Hudhud’u
u, Can dedi Bu! Bu! 78 Yan
ni Hasan ve Hüseyin
H

َﺘﺮ َﺍﺑﻡ ُ َﺍﻭﺰ
 َﺍﺟﺰﻮﻴﻢِ َﻓﻬﺣﻦِ ﺍﻟﺮﻤﺣِ ﺍﻟﺮﻢِ ﺍُﺃ ﺑِﺒِﺴﺪﺒﺎﻝٍ َ ﻳﻯ ﺑﺮٍ ﺫﻛُ ﱡﻞ َﺍﻣ
"Bismilllahirrahmâniirrahîm ile başlamayan
b
her hayırlı iş, güdüktü
ür (hayrı
kesiktir)).
Bu keelam (Bismilllahirrahmâniirrahîm) Mısrrî’nin ilk sözüdür. Son sözü
ü ise

ﺒِﻴ َﻞﻟﺴ
ﻯ ﺍ ﺴﺪﻬﻳﻮﻫ ﻭﻖﻘُﻮ ُﻝ ﺍْﻟﺤﻳ
ُ ﺍﻭ

“Allah gerçeği söylemekktedir, doğru
u yola O

eriştirir..” 79
80
0

ِﻴﻢﺣﻦِ ﺍﻟﺮﻤﺣِ ﺍﻟﺮﻢِ ﺍ ﺑِﺴnin mücerred
m
isim
mleri iki eliflee 832 dir.
ِﻢِ ﺍﺑِﺴ

8 dür.
Besmeleenin isimleri 800

ِﻴﻢﺣﻦِ ﺍﻟﺮﻤﺣِ ﺍﻟﺮﻢِ ﺍ ﺑِﺴin mücerred isimleri
ﺭﲪﺎﻥ ﺳﲔ ﺳﻠﻠﻴـﻤﺎﻥ

ﺪ
ﳏﻤﺪ

ِﻴﻢﺣﻦِ ﺍﻟﺮﻤﺣِ ﺍﻟﺮﻢِ ﺍ ﺑِﺴﱠﻧﻪﺍ ﻭﻦﻤﻤَﻠﻴ ﺳﻦﻪﻣﱠﻧﺍ

besmele‐i şeriftir.
Beytt:
Dediim Hasan ilin
ne kimdir Süleeyman
Çağırrdı Hudhud’u
u, Can dedi Bu! Bu! Yani Hasan
H
ve Hüsseyin

ﲔﻤﻠﺴ
ﻰ ﻣﺴْﺍُﺗﻮﻧ ﻭَﻠﻰﻠُﻮﺍ ﻋ
ﻴﻢِ َﺍ ﱠﻻ َﺗﻌﻠﺣﻦِ ﺍﻟﺮﻤﺣِ ﺍﻟﺮﺴﻢِ ﺍ
 ِﺑﱠﻧﻪﺍ ﻭﻦﻤَﻠﻴ ﺳﻦﻣﱠﻧﻪﺍ

Bursa’da gayreti sa’diye
s
ile sevvke çıkalı buggünlerin sayıssı budur.
77

Neml, 31
Bu bu: Hasan ve Hüsseyin aleyhisseelâm
79
Ahzab, 4
80
Niyâzî‐‐i Mısrî kuddisse sırruhu’l‐azzizin kullandığğı bir takvim taarihi
78

dir.
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Ey Milletim,
M
Mısrî’nin sizden ümidi ve korkusu yo
oktur. Ancaak hakkı
açıklamaak istemekteedir. Bu daveti kabul ed
den halâs bu
ulur. Etmeyen tam’ai
şemşir811 olur. İmam Hasan, Hüseeyin ve babaları Ali Veliyyyullah radiyallahü anh
aleyhimüsselâm hakkkından gelir.

ِﻢِ ﺍ ﺑِﺴMuhaammed’dir. ِﻴﻢﺣﻦِ ﺍﻟﺮﻤﺣ ﺍﻟﺮHHasan ve

n ve tasdik ederim ki:
İman

Hüseyindir. (salavâtü
üllâhi aleyhim
m ecmeîn)

ِﻢِ ﺍِﺴ
= ﺑﺴ

(salavâtüllâhi aleyhim
m ecmeîn)

Bu gece
g
yarısında uyandım bemele‐i
b
şerifenin

olduğu vahiy

82
2

oldu. Bu
unu yazıp kâim
m‐makam’a göndermeye
e emir de old
du. Bekri Muhammed
Dede’yee83 de gönderdim. Geldiğiinde İmam Hüseyin’e
H
de gönderdim. Geldiler.
Onları da
d Molla Ahm
med’e gönderrdim. Nice illere yazdım (gönderdim). Biz size
emânet‐‐i irâde‐i84 âcile
â
ile tesllim etmekte tevkıf 85 ettim.
e
Emân
neti size
gönderd
dim siz bilirsseniz, isterseniz kabul ed
din, isterseniz Vezir Ali P
Paşa gibi
istihza866 ve sıhriyyee87 edin.

ﺒﻴِﻴ َﻞﻯ ﺍﻟﺴﺪﻬ ﻳﻮﻭﻫ ﻖﻘُﻮ ُﻝ ﺍْﻟﺤ ﻳ
ُ ﺍﻭ

“Allah gerçeği

söylemeektedir, doğru yola O eriştirir.” 88

ِﻴﻢﺣﻦِ ﺍﻟﺮﻤﺣ ﺍﻟﺮﺍ
ِ ِﺴﻢ
 ِﺑ
ﲨـﻌـﲔ
 ﻭ ﺳﻼﻣـﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﲨﺴـﲔ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍ
ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺣﺴ
ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻭ ﻴ
 ﻋﻠﻰ ﺳ ﻭ ﺻﻠﻰ ﺍﺍﳊﻤﺪ
Ey Gulam89 Kaym
makam Paşa’yya!
81

Şemşirr: Kılıç, Tama’i: istekli
Kâ’im
m makam:Birinin yerine geçen. Kaymakam. Bir kazzayı (İlçe) idââre eden
memur. Osmanlılardaa, binbaşı ile miralay
m
arasınd
daki askeri rüttbe. Yarbay.
83
Mevle
evîhane Postn
nişini Mehme
ed Dede: Burssa'da Şeyh Sallih Dede'nin o
oğlu olup,
babası vefat
v
edince genç
g
yaşta yeerine postnişin
n olmuştur. Niyazî‐i
N
Mısıî, kendisini
tekkesinde ziyaret ed
der birlikte so
ohbet ederlerd
di. Farsçayı iyyi bildiği için, lafızların
med Dede aççıklamak, Niyyazî‐i Mısıî de beyitlerin tasavvufî
anlamınıı Şeyh Mehm
yönden anlamlarını vermek
v
üzere, birlikte Messnevî okumuşşlardır. Şeyh Mehmed
miş ve esma ile yeniden sülûkunu
Dede, daha sonra Niyazî‐i Mısrîye intisab etm
de vefat etmişştir (AŞKAR, 19
997), s. 188
tamamlaamıştır. 1114//1702 tarihind
84
İrâde: İstek, arzu. Dilemek.
D
Emir. Ferman. Bir şeyi yapmak veya yapmaamak için
dar, güç.
olan iktid
85
Üzerin
nde durdum.
86
İstihzaa: alay
87
Sıhriyyye: Sihir türün
nden kabul edin.
88
Ahzab, 4
89
Gulam
m: Genç, delikaanlı. Bıyığı hen
nüz bitmemiş genç. Esir, hizmetçi, köle.
82
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Heza
ar‐ı özr90 ilee ba’de’t‐ tahiyye ve’ss ‐selâm91 bu emânetti tahtın
padişah
hına92 teslimd
de sa’93 etmeeniz murad’ull‐Allah’dır. Siiz bilirsiniz. A
Ali (Paşa)
gibi istih
hza eylemeyiin.

ﻯﺪ
 ﺍْﻟﻬﺪﻊﻦِ ﺍﱠﺗﺒﻠَﻰﻣ ﻋﻡﻼﻭﺍﻟﺴ 94

Bu gece
g
doğuşu olan

tarih budur. Meektup ile Kaaymakam

Paşa’ya Muhammed Dede ve İmaam Hüseyin ile gönderdiler. Hayr ola.

ِﻴﻢﺣﻦِ ﺍﻟﺮﻤﺣ ﺍﻟﺮﺍ
ِ ِﻢﺑِﺴ
ِﻮ ُﻝ ﺍﺳ ﺭﺪﻤﺤﺍﻣﻬِﻴﺪِ ﺷ َﻛﻔَﻰﺑِﺎ ﻭﻳﻦِ ُﻛﱢﻠﻪﻠَﻰ ﺍﻟﺪ ﻋﻩﻈﻬِﺮ
ْﻴﻈﻟﻖﻳﻦِ ﺍْﻟﺤﺩﻯ ﻭﺪ
ﺑِﺎْﻟﻬﺪﻮَﻟﻪﺳ َﻞ ﺭﺳﻯ ﺍَﺭ ﺍﱠﻟﺬﻮﻫ
ﺍﺪﺠﺎ ﺳ ﱠﻛﻌ ﺭﻢﻳﻬ َﺗﺮﻢﻬﻨﻴﺑﺎﺀﻤﺣَﻰ ﺍْﻟ ُﻜﻔﱠﺎﺭِ ﺭ
ﻠﻰ ﻋﺍﺀﺪ َﺍﺷﻪﻌﻣﻳﻦﺍﱠﻟﺬﻭ
“O, o (Allah‐ü Zî‐‐şan) dır ki, rasüllerini
r
hid
dâyet ile ve hak din ile g
gönderdi.
Tâ ki, on
nu her din üzzerine yükselttin. Ve şahid olmak için de
d Allah Teâlâ
â kâfidir.
Muham
mmed (sallallâ
âhü aleyhi vee sellem) Alllah Teâlâ'nın rasülüdür. O'nunla
beraberr bulunanlar, kâfirlere karşı pek şiddeetlidirler, ken
ndi aralarında
a ise pek
merham
metlidirler. On
nları rükû ed
diciler, secde ediciler
e
olara
ak görürsün.”” 95

Yirmi sayısı eklenince. İkiyüzdeen aşağıları. Hapisane
H
gün
nlerimiz bund
dandır.

ﻳﺔﺭﻰ ﺍﻟﱠﺘﻮﻓﻢ َﺜُﻠﻬﻣﻚ َﺫﻟﻮﺩ
ﺠﻮ َﺍَﺛﺮِ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻬِﻢﻮﻫﺟﻰ ﻭﻓﻢﺎﻫﻴﻤﺍﻧًﺎ ﺳﺿﻮ
ْ ِﺭِ ﻭ ﺍﻦ
 ﻣﻦﻀﻼ
ْ  َﻓَﺘﻐُﻮﻥﺒﻳ
“Allah Teâlâ
â'dan inâyet ve
v rıdvân dileerler, yüzlerin
ndeki nişanelleri,
seccdelerinin eseerindendir. Bu
B (na't) Onla
arın Tevrattakki vasıflarıdırr” 96

Bu sayı yarın geece gelir.
90

Hezar‐‐ı özr: Binlercee kere özür ilee
Selam ve dualar ile
92
Sultan
n II. Süleyman
93
Sa’: gaayret
94
Kurtulluş, hidayete uyanlarındır.”” Tâ‐Hâ: 47“
95
Fetih, 28‐29
96
Fetih, 29
91
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ﻴﻆ ﺑِﻬِﻢ
ﻆ
َ ﻐﻴﻟﺍﻉﺭ ﺍﻟﺰﺠِﺐﻌﻳﻪﻮﻗﻠَﻰ ﺳﻯ ﻋَﺘﻮﻆ ﻓَﺎﺳ
َ َﺘ ْﻐَﻠ ﻓَﺎﺳﻩ َﻓ َﺎ َﺯﺭ ْﻄَﺌﻪ ﺷﺝﺮَﺧ
ﻉٍ ﺍﺧﺭْﻧﺠِﻴﻞِ َﻛﺰﻰ ﺍْﻻﻓﻬﻢ َﺜُﻠﻣﻭ
ﺍْﻟ ُﻜﻔﱠﺎﺭ

“vve onların İn
ncil'deki meseelleri (vasıfla
arı) ise bir ekin
e
gibidir kki, filizini

çıkarmışş, sonra onu
u kuvvetlendiirmiş, sonra da kalınlaşm
mış, sonra da
a sakları
üzerine yükselmiş (istikamet
(
allmış) ekincileerin hoşların
na gidiyor, o
onlar ile
mek için.” 97
kâfirlerii öfkelendirm
seferine
Kırk
sayısı
İki
yirmii
eklenincee
eder
eklenince.

ﺎﻴﻤﻈ
ﺍ ﻋﻈﺮَﺍﺟ ﻭﺓﺮ ْﻐﻔ ﻣﻢﻬﻨ ﻣﺎﺕﺤﺎﻟﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼﻤﻋﻮﺍ ﻭﻨ َﺍﻣﻳﻦ ﺍﱠﻟﺬ
ُ  ﺍﺪﻋﻭ
“Allah, inanıp
i
yararrlı işler işleyeenlere, bağışllama ve büyyük ecir vadeetmiştir.”
98

ﻖﻳﻦِ ﺣﺩ

bun
ndan olan büyük ecir

kabul

edip

imâmının

risâletlerine iman geetirenlerdir. ﱢﻪ
ﻳﻦِ ُﻛﻠﻪﻠَﻰ ﺍﻟﺪ ﻋﻩﻈﻬِْﻬﺮﻴ ﻟBu manaayı tahkik edeer. Bütün
n mağlup olu
ur, demek olur.
dinlere bunlar galip olur. Bunlarra inanmayan

ﻖﺍْﻟﺤdediği gibi

Hasan (  ) ﺣﺴـﻦve Hüseyin
H
( ﺴـﻴـﻦ
) ﺣﺴ

ﻳﻦِ ﺍْﻟﺤﻖﺩ
ﻖ

bu iki imamların risaletlerini iman beyânııdır.

ِﻳﻦﺩﻭ

10
0 ilave ile

ﻳﻦِ ﺍْﻟﺤﻖ ﺩinanannların dînidir..
ﻖ

ِﻴﻢﺣﻦِ ﺍﻟﺮﻤﺣ ﺍﻟﺮﺍ
ِ ِﻢﺑِﺴ
ﻮﺕ ﺍْﻟﺤﻪ َﻓﺎْﻟَﺘ َﻘﻤﲔﻀﺣﺪْﻤ
 ﺍﻟﻤﻦﻣ َﻓﻜَﺎﻥﻢﺎﻫَﺴ
ﻮﻥِ ﻓﺴﺤﺸْﻚ ﺍْﻟﻤ
ﻚ
 ﻟَﻰ ﺍْﻟ ُﻔﻠﺍﻖ ْﺫ َﺍﺑ ﺍﲔﻠﺳﺮ ﺍْﻟﻤﻦﺲ َﻟﻤ
ﻮﻧُﺲﻳﻥﺍﻭ
ﻪَﻠﻴﺎ ﻋْﺘﻨَﺍْﻧﺒ ﻭﻴﻢﻘ ﺳﻮﻫ ﻭﺍﺀﺮ
ﺑِﺎْﻟﻌﺮ ْﺬﻧَﺎﻩﺒ َﻓﻨﺜُﻮﻥﻌﺒﻡِﻳﻮﻟَﻰﻳﺍﻪ ْﻄﻨﻰﺑ
 ﻓﻰ َﻟَﻠﺒِﺚﺤﲔ
 ﺒﺴ ﺍْﻟﻤﻦﻣ ﻛَﺎﻥ َﻻ َﺍﱠﻧﻪ َﻓَﻠﻮﻴﻢﻠﻣﻮﻫﻭ
ﲔﻟَﻰ ﺣﺍﻢﺎﻫﻨﱠﺘﻌﻮﺍ َﻓﻤﻨ َﻓ َﺎﻣﻭﻥﺰِﻳﺪﻳ َﺍﻭ َﺍْﻟﻒﺎَﺋﺔَﻰﻣ
ﻟﻰﺍﺎﻩْﻠﻨﺳَﺍﺭ ﻭﻄﲔ  ْﻘﻳﻦﻣﺓﺮﺠﺷ
“Ve şüphe
ş
yok ki,, Yûnus da ellbette gönderrilmiş rasülleerdendir. tâ kki O, dolu
97
98

Fetih, 29
Fetih, 29
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bir gem
miye kaçmıştıı. Derken ku
ur'a çekmiş de,
d mağlup olanlardan o
olmuştu.
Artık o melâmet
m
edeer (nefsini kın
nar) bir haldee iken O'nu ba
alık yutuverd
di. Eğer o
çokça tesbih
t
edenllerden olma
asa idi. Elbeette ki, onu
un karnında
a, tekrar
dirilecekkleri güne ka
adar kalırdı. Artık
A
O'nu keendisi hasta olduğu
o
haldee bir açık
yere atııverdik. Ve O'nun
O
üzerinee kabak nevv'inden bir ağ
ğaç bitirdik. Ve O'nu
yüzbin ve
v daha arta
ar olana (böyyle bir kavmee rasül) gönd
derdik. Nihâyyet imân
ettiler, artık
a
onları bir
b müddete kadar
k
geçindiirdik (faideleendirdik).”
99

ﺣﲔ
ﲔ

10  ﻕlı ceplerrinde ve koyu
unlarında

hamâil (muska) gibii bulundururrlar. Bu hal ile kimsenin aklını beğenmezler.
Hidâyet olmayınca çaare yoktur.
V
şayet Alllah Teâlâ’ya (günde) beş defa şirk ko
oşmadan tevh
hid eden
Ey Vânî
veya zikkredenlerden olursan! Vân
ni kelimesi Kü
übrâ Hasan‐ı iken tam yerine koy.
Bunları Mısrî
M bilmedii, necat100 bulmazdı deme
ektir.

 ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍ ﻢﺑﺴـــﻢ ﺍﺍ
ﻟﺮﺣﻴﻢ
ْ  َﺗ َﻓﻼﻜُﻢ
ﻰﺘﻤﻌ
 ُﻜﻢﻧَﻠﻴ ﻋﺖﻤَﺍْﺗﻤ ﻭ ُﻜﻢﻳﻨ ﺩﺖ َﻟ ُﻜﻢ
 ْﻠ َﺍ ْﻛﻤﻡﻮﻥِ َﺍْﻟﻴﻮﺸﺍﺧ ﻭﻢﻫﻮﺨﺸ
ﻳﻨﻜ ﺩﻦﻭﺍﻣ َﻛ َﻔﺮﻳﻦ ﺍﱠﻟﺬﺲﺌﻳﻡﻮَﺍْﻟﻴ
mutlarını
ﺎﻳﻨ ﺩﻡﻼﺳ ﺍﻻ َﻟ ُﻜﻢﻴﺖﺿﺭ“ ﻭBugün, inkaar edenler sizzi dininizden etmekten um
kesmişleerdir, onlard
dan korkma
ayın, Benden
n korkun. Bugün,
B
size dininizi
bütünledim, üzerinizze olan nimeetimi tamamlladım, din ollarak sizin içiin İslam'ı
101
beğendiim.”

ﻓﻼ
َﻼ

ﺎﻳﻨﺩ

ﺍﲰﺎﺀ

Heepsi 162 242 ikiyüzden kalan isimler yaahudiyyedir
P
Mısrî’nin muhatabı bugün senssin başkası değildir.
d
Bütü
ün Esbat
Ali Paşa
(torunlar) nebi olup
p, hatta Yussuf aleyhisselâmın kardeşleri Yusuf’u
u kuyuya
a
a bu kadar issyan etmişlerr iken onlaraa nebi’dir
bırakmışş Hz.Yakub aleyhisselâma
demeyeen kâfir olur. Ya bizim neb
bimiz Rasûlülllah sallallâhü
ü aleyhi ve sellem en
faziletli rasül ve Hâteem’ül Enbiya iken bu husu
usla nübüvvettleri hakkındaa o kadar
bidir diyen kimseyi 16 sene Limni
ayet tarrihleri ile şahitlik eder ikeen onlara neb
Adası’nd
da uzun hapisslerde tutan Vezir
V
Ali Paşaa’nın dini ne dindir.
d
99

Saffat,, 139‐148
Necatt: Kurtuluş
101
Mâidee, 3
100
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Mısrîî’nin İmam Hasan ve Hüseyin saalavât’ül‐Allah
h’i aleyhimee’s‐selâm
hazretleerinin risâletlerini haber verince Mısrrî’nin yaşını ihtiyarlıkta o
olduğunu
bildiği iççin haps eyleedi. Vasiyet eyledi
e
ki, Mısrî’yi Limni Ad
dası’ndan çıkkarmayın.
Haps old
duğu bu habeerdendir. Velââkin onların dini
d hangi din
ndendir, bilinm
miyor.

ﺎﻳﻨ ﺩﻡﻼﺳ ﺍﻻ َﻟ ُﻜﻢﻴﺖﺿﺭ“ ﻭdin olaarak sizin içinn İslam'ı beğğendim.”
Hüseyin (

) ﺣﺴـﻴـﻦ

yani
y
Hasan (

ﺣﺴـﻦ

102

ﺎﻳﻨﺩ

) ve Hüseyin

(  ) ﺣﺴـﻴـﻦHak nebî ollduklarını din
n olarak kabul ederseniz dininizi tamam
m ederim
ve dininizden razı olu
urum hakîkatti ne hakîkattir ve tenbihdir. Bu kadar ttenbih ve
k
duran adâvet103 ne adâvettir.
a
Mısrî’nin sizden saltanat vee vezâret
tekîde karşı
davası yoktur. Anccak din davvasıdır. İslâm
mınızdan Allaah Teâlâ razı olsun
104
nız, bu dine razı olursunu
uz. Şâfi’ , Müşeffa’
M
hall‐i musaddakk Kur'an‐ı
diyorsan
Kerim onların
o
şehâd
detlerini kabul etmeyin dinleri
d
nasıl dindir. Eğer bu söze
burhan isterler ise bu
u ayet delilim
mizdir.
Beytt:
Görd
dü sarraf, bild
di cevher kıym
metin
Er biilir, ancak görrür kıymetin
Kimsse bilmezdi oll ne şah idi
Bu sö
özün Kur'an ve
v hadisdir şa
ahidi

ﻰﺘﻤﻌ
 ُﻜﻢﻧَﻠﻴ ﻋﺖﻤَﺍْﺗﻤ ﻭ ُﻜﻢﻳﻨ ﺩ َﻟ ُﻜﻢْﻠﺖ َﺍ ْﻛﻤﻡﻮﻥِ َﺍْﻟﻴﻮﺸﺍﺧ ﻭﻢﻫﻮﺨﺸ
ْ  َﺗ َﻓﻼﻜﻢ
ﻳﻨ ُﻜ ﺩﻦﻭﺍﻣ َﻛ َﻔﺮﻳﻦ ﺍﱠﻟﺬﺲﺌﻳﻡﻮَﺍْﻟﻴ
ﺎﻳﻨ ﺩﻡﻼﺳ ﺍﻻ َﻟ ُﻜﻢﻴﺖﺿﺭ“ ﻭBugün, inkaar edenler sizzi dininizden etmekten um
mutlarını
kesmişleerdir, onlard
dan korkma
ayın, Benden
n korkun. Bugün,
B
size dininizi
bütünledim, üzerinizze olan nimeetimi tamamlladım, din ollarak sizin içiin İslam'ı
beğendiim.”

105

ikiyüzdeen kalan isim
mler yahudiyyyedir
102

bu yahudîyee ismi olduğğu onlara

Mâidee, 3
Adavvet:Husumet, düşmanlık. Kin.
K buğz. Gaaraz.(Adâvet ve
v muhabbett, nur ve
zulmet gibi
g zıttırlar. İkkisi, mâna‐yı hakikisinde olaarak beraber cem
c
olmazlar.
104
Şafi’:((Şefaat. den) Şefaat eden. Bir kimsenin suçunun bağğışlanması için
n vasıtalık
eden.
105
Mâidee, 3
103
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düşmanlık eden yahu
udî olduğuna şehâdet‐i Ku
ur’âniye’dir.1006
Başkka bir feth, rebî’ul‐ âhir

 ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍ ﻢﺑﺴـــﻢ ﺍﺍ
ﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻴﻆ ﺑِﻬِﻢ
ﻆ
َ ﻐﻴﻟﺍﻉﺭ ﺍﻟﺰﺠِﺐﻌﻳﻪﻮﻗﻠَﻰ ﺳﻯ ﻋﺘَﻮﻆ ﻓَﺎﺳ
َ َﺘ ْﻐَﻠ ﻓَﺎﺳﻩ َﻓ َﺎ َﺯﺭ ْﻄَﺌﻪ ﺷﺝﺮَﺧ
ﻉٍ ﺍﺧﺭْﻧﺠِﻴﻞِ َﻛﺰﻰ ﺍْﻻﻓﻬﻢ َﺜُﻠﻣﻭ
ﺎﻴﻤﻈﺍ ﻋﺮَﺍﺟ ﻭﺓﺮ ْﻐﻔ ﻣﻢﻬﻨ ﻣﺎﺕﺤﺎﻟﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼﻤﻋ
ﻮﺍ ﻭﻋﻨ َﺍﻣﻳﻦ ﺍﱠﻟﺬﺍ
ُ ﺪﻋ ﻭﺍْﻟ ُﻜﻔﱠﺎﺭ

“ve onların İİncil'deki

mesellerri (vasıfları)) ise bir ekkin gibidir ki,
k filizini çıkarmış,
ç
son
nra onu
kuvvetleendirmiş, son
nra da kalın
nlaşmış, sonra da sakları üzerine yyükselmiş
(istikam
met almış) ekiincilerin hoşlarına gidiyorr, onlar ile kâ
âfirleri öfkeleendirmek
için. Alllah, inanıp yararlı işller işleyenleere, bağışlam
ma ve büyyük ecir
vadetmiiştir. ” 107 ﻉﺍ
ﺭ( ﺍﻟﺰEkinciler))tekrarlanmayan harfler ve
v iki  ﻯharfi 2
20 ilavesi
ilavesi ile 
ﺑِﻬِﻢ

(Büyük Ebcced ile) bir  ﻯharfi 11

Ey Yeezid Vânî (Meehmet Efendii)! Ey Kâfir Vâânî!
Bu mücerred
m
tem
msil bu mana için olduğun
na şek ve şüp
phe kalmadı. Gayza108
gelirseniz, zalimler sizi gayza geetirin

İmam
m Hasan ve Hüseyin

ül‐Allah’i aleyyhime’s‐selâm
mdır. Allah Teâlâ’nın
T
mu
uradı İmam H
Hasan ve
salavât’ü
Hüseyin aleyhimesseelâm olduğun
na şek ve şüp
phe kalmadı. Ancak Vânîn
nin küfrü
ve gayzıı gitmedi. İşaret yerindedir.

 ﺏ ﲠـﻢnaakza itibarına önünde geleen elif ()ﺍ

işarettir. Elif 1 dir.
mın risaletleriine inanıp hanif 109 amelin
nde olanlara mağfiret
Hâsıllı bu iki imam
ve büyü
ük ecir vaad
d olunduğun
na inanmayanlara elim azap
a
tehdinee uzanır.
106

“Muh
hammed'in dü
üşmanı ancak Yahudi'dir. Yaahudi ise erkeek sayılmaz. N
Ne dişi, ne
de erkekktir.” (Şems‐i Tebrizî,
T
2007),, (M.371) s.45
54
107
Fetih,, 29
108
Gayz:: Hiddet, kin, öfke,
ö
gadab. Dargınlık.
D
Hınçç.
109
Haniif: İslâmiyetteen evvel Allah Teâlâ'nın birliğine inaanan ve Hz. İbrahim
aleyhisseelâmın dinind
den olanların vasfı. İslâmiyete kuvvetlee bağlı olan vve ilmiyle
âmil olan
n kimse. Eğri. Eski kötü hallerinden vazzgeçip hakka ve
v doğruluğa yönelen.
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Sonundaa inanmayanlar görür inanırlar. “Basra
a harap olduktan sonra n
ne fayda”
110

 ﺍﻟﺰﺭﻉRisalette

v sellemdir. O Hak‐kı Sadıktır. tır.
Rassûlüllah sallallâhü aleyhi ve

 ْﻄَﺌﻪ ﺷﺝﺮ َﺍﺧ111 İmam
m Hasan ve Hüseyin
H
salavât’ül‐Allah’i aleyhime’s‐se
a
elâm dır.

ُ ﺍ ﻭﺔﺒﺎَﺋ ُﺔ ﺣ ﻣَﻠﺔﺒﻨﻰ ُﻛ ﱢﻞ ﺳﺎﺑِ َﻞ ﻓﻨ ﺳﻊ
ﺒﻊ ﺳَﺘﺖ َﺍْﻧﺒﺔﺒ َﺜﻞِ ﺣِ َﻛﻤﺒِﻴﻞِ ﺍﻰ ﺳ
 ﻓﻰﻬﻢﺍَﻟﻮ َﺍﻣ ُﻘﻮﻥﻔﻨﻳﻳﻦ َﺜ ُﻞ ﺍﱠﻟﺬﻣ
ﻴﻢﻠ ﻋﻊﺍﺳ ﻭ
ُ ﺍ ﻭﺎﺀﺸﻳﻦﻤ
ﻒﻟﻀَﺎﻋ“ﻳAllaah yolunda mallarını
m
infak edenlerin m
meseli, o
bir taneenin meseli gibidir ki, yeedi başak biitirmiş ve heer başakta yyüz tane
bulunmu
uş olur. Ve Allah
A
Teâlâ diilediğine kat kat artırır. Ve
V Allah Teâlâ
â vâsidir,
alîmdir.” 112
Bir daneden yeedi sünbüle113 olsa her birinden yüz
y
buğday çıksa o
buğdayların birbirind
den farkı olm
mayıp ve he
er biri çifçileerin makbulü
ü olunca,
ünbülesini asslından ayırm
mak isteyen Vânî
V
Yezidi nee demek
bundakii ekinin iki sü
ister. Asslı Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve selle
em Hatemdir,, ama bunlarra (İmam
Hasan ve
v Hüseyin saalavât’ül‐Allah’i aleyhime’’s‐selâm) değğildir olur. Bu
u (bizim)
sözümüz hicânın 114 ve
v özürsüzlerrin sözüdür.

ْﻜُﻔﱠﺎﺭ
 ﺍﻟﻜﻆﺑِﻬِﻢ
َ ﻴﻐﻴﻟﺍﻉﺭ ﺍﻟﺰﺠِﺐﻌ ﻳ115 buunlar bizim söözümüzden başka
b
söyleyenlerdir.
ibtida İmam Hasan’ın

ve İmam Hüseyin

ül‐Allah’i aleeyhime’s‐selâm hazretlerinin risaletlerini rüyayı d
dördüncü
salavât’ü
gece (Çaaraşamba) gö
ördük.

diye vahy
bunda idi. O rüyada evvela açıkla d

olundum
m. Kalktım yaazdım. Bugüne kadar kayyın116 gah yılan akıttı, gaah aşıma
zehir kaattı. Hasan ilee ikisi eza ederler. Bu ge
ece yatsıdan sonra Bekirr girmedi
kızdırdı. Düşünme kurdu
k
gidincee, bir saatte
en sonra vah
hyolundum kki, Ankâ‐i
(Muğrib
b) de olan sadık
s
rüya bu
b rüyadır. Kalk yaz diyye Bekri yine tekrar
110

Deyim
m
Filizin
ni çıkarmış
112
Bakarra, 261
113
Sünbü
üle: başak
114
Hican
n: İyi, kerim kim
mse. Güzel ve
v beyaz deve.
115
“Ekincilerin hoşlarrına gidiyor, onlar
o
ile kâfirleeri öfkelendirrmek için.”
116
Kayın: Kadının veyaa kocanın erkeek kardeşi.
111
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kaldırdım
m. Mum yakktırdım Ankâ’nın bu rüyaasını yazdım. Görün bu rüya ile
münasebeti var mıdır.

ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﺎ ﲥﺪﻳﻪ ﻭ ﺗﻨﻨﻌﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺑﺎﺩﻯ ﺍﳊﳊﻖ
 ﻛﺒﲑﺍ ﺑﻨﻮﻣﻨﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎ ﺼﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺎ ﺟﺰﺍﺀ
ﻋﻨﻘﺎ ﻭﳌﺎ ﻛﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺻﺪﻕ ﻦ
ﺑﻴﺖ ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﺖ ﺍﳊﺠﺐ ﻭ ﺍﻻﻻﺳﺘﺎﺩ ﻏﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺍﳊﺮﺍﻡ ﻭ ﺍﻻﺑﻜﺎﺭ ﻓﺒﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺗﺎ
ﺴﺪﻳﻪ ﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﺖ
ﺗﻌﺎﱃ ﻭ ﺗﺴ
 ﻋﻨﻪﺍﻧﺎﺟﻴﻪ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﺍﺍﱃ ﺍﺧﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺭﺭﺿﻰ ﺍ
Hâsıll büyük nübüvvetin cüz’ü olan
o rüya bu rüyadır.
Kayn
natam bu gece (eve) girm
medi. Düşünm
meden uyurkken bu gece çıkarmış,
soğukta
an helak olsun diye şiddettli adâvete1177 başlar, bin canım var isse öle. O
sultanla
arın yoluna fedâ olsun.
Şimd
di bu mevzuda
a olan bu cüzz’ü kebiri 118, bu cüz nedir diye musannif119 olan
120
ulema mutalaa
m
ed
derse beğenir. Deccâl olan mutalaa edeerse gayzı gellir. (Kitap
bitti.)
Muhyiddin‐i Arabî
A
kaddesee’llâhü sırrahu
u’l‐aziz buna
Hz.M

ﺍﻟﺮﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻨﻘﻘﺎ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﲑ ﺑﻨﻨﺒﻮﻯ
teyemm
münen122

koyması üzerine bu issmi teberrükken121 ve

ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﻨﺒﺒﻮﻯ ﻭ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻮﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﳒﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺮﺍﻥ

(bu ismi

verdim).

 ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍ ﻢﺑﺴـــﻢ ﺍﺍ
ﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻰﻮﺳ
 ﻣﻮﻰﺎ ﺍُﻭﺗﻣ ﻭﺎﻁﺒْﺍ َﻻﺳ ﻭﻘُﻮﺏﻌ ﻭﻳﻖﺤ
ﺳﺤﺍﻴ َﻞ ﻭﻌﻤﺳﺍﻴﻢ ﻭ
ﻫ ﻢﺮﺑﻟَﻰﺍﺎ ُﺍْﻧﺰِ َﻝﺍﻣﺎ ﻭﻨَﻟﻴﺎ ُﺍْﻧﺰِ َﻝﺍﻣِ ﻭﺎﺑِﺎﻨُﻗﻮﻟُﻮﺍ َﺍﻣ
ﻮﻥﻤﻠﺴﻣَﻪ
 ﻟﻪﻦَﻧﺤ ﻭﻢﻬﻨﻣﺪ ﺍَﺣﻦﻴ ُﻕﺑَﻻُﻧ َﻔﺮﻬِﻢﺑ ﺭﻦﻣﻮﻥﺒِﻴ ﺍﻟﻨﻰﺎ ﺍُﻭﺗﻣﻰ ﻭﻴﺴﻋﻭ
“ve deyin
d
ki biz Allaha
A
iman ettiğimiz
e
gibii bize ne indiirildiyse, İbraahime ve
İsmaile ve İshaka ve
v Yakuba ve
e Esbata ne indirildise, Mûsaya ve İsâya ne
verildiysse ve bütün Peygamberlere rablarınd
dan olarak ne
n verildiyse hepsine
iman etttik, onun Ressullerinden birinin
b
arasını ayırmayız ve
v biz ancak o
onun için

117

Adâveet: Düşmanlıkk
Büyükk okuma parçası
119
Mûsaannif: Sınıfland
dıran. Kitab teertib eden. tassnif eden.
120
Muttalaa: Bir mess'ele hakkındaa bilgi edinme
ek için tetkikaatta bulunmaa, okuma,
okuma ille meşguliyet..
121
Tebeerrük: Uğurlu ve
v mübarek olarak. Berekett mevzuu edeerek.
122
Teyem
mmün: Uğur sayarak.
s
Teyem
mmün ederekk.
118
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boyun eğen Müslimleriz”123

ﻨَﻟﻴﺎ ُﺍْﻧﺰِ َﻝﺍﻣِ ﻭﺎ ﺑِﺎﻨُﻗﻮﻟُﻮﺍ َﺍﻣ
Ey âlimler ﺎ

124

ayetine gerçek iman getirenin

ayetine iman getirmesi mukarrerdir.126

ﻪﺎﻃﺒ( َﺍﺳOnun

ﻬِﻢﺎﻃﺒْﺍ َﻻﺳ( ﻭOnların torunları) olsa veya

torunu) olaydı kelimeden önce gelen enbiyânın torunları yahut

Yakub aleyhisselâmın torunu olurdu. Bunda
geldi.

ﺎﻁﺒْﺍ َﻻﺳ ﻭ125

ﺎﻁﺒ َﺍﺳMutlak

ﺎﻁﺒْﺍ َﻻﺳ ) ﺍﻝ( ﻭmarife127 harfleri ile

manada enbiyanın olur. Önünü (sonra gelen nebileri)

istisnaya nas128 lazımdır. Ne delil ile ihraç olunur

( ﻓﺎﻟﺴﺒﻂ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻮﻟﺪTorun: anne

yada babanın çocuklarının çocuklarına verilen addır.) ( ) ﺍﻝAhdi harici ve ahdi
zihni olmakla imkân var ise cins129 için olmakla

ﺎﻁﺒﺍﺳ

cinsi enbiya olmasına

mani nedir? Yine Muhtar’us‐Sıhah isimli kitaptada bu şekilde geçmektedir.
Hâsılı Kur´ân‐ı Kerime inanılmış olmaz. Bunlara inanılmaz ise bu iki rasüllerin
risaletlerini haber veren ayet müteşâbihat 130 gibi İsâ aleyhisselâma mevkuftur.
(İşaret eder) Vakti bu gündür. Allah Sübhânehû ve Teâlâ’ya yüzbin hamd ve
şükürler olsun ki, iki rasülün risaletlerinin haberini Mısrî Fakire müyesser
eylemiş. Bilenler haber vermemiş, bilmeyenler bilmemiş.
Elhamdülillâh evvelen ve uhrâ131 büyük övüncüm budur. Bin canımda var ise
fedâ olsun, o sultanların yoluna. En’âm Suresinin son kısmı, besmele, Bakara
136. ayet torunların risaletlerine inanmayan kimseler hakkındadır.
Eğer iman etmezler ise İmam Hasan ve Hüseyin salavât’ül‐Allah’i aleyhime’s‐
selâm hazretlerinin risaletlerini işittirdiği gibi önceki imanları da fayda vermez.
İman ederse önceki ve sonraki imanı makbuldür. Eğer iman getirmez ise önceki

123

Bakara, 136
“ve deyin ki biz Allaha iman ettiğimiz gibi bize ne indirildiyse”
125
“Torunlar”
126
Mukarrer: Kararlaşmış. Takrir edilmiş. Karar verilmiş. Kat'i. Şek ve şüpheden beri
olan. Muhakkak ve müsellem olan. Anlatılmış. Bildirilmiş.
127
Marife: Belirli olan
128
Nas: Delil, ayet
124

129
130

( ) ﺍﻝArapça gramer kaidesidir.

Müteşabihât: Beşer lisanının, lügatını vaz etmediği, sezip düşünemediği, misalini
göremediği hakikatların teşbih ve temsiller ile anlatıldığı âyet‐i kerimeler.
131
Önce ve sonra
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imanı da küfür olur. Bütün enbiyaya da küfretmiş olur. Çünkü tezci 132 kabul
etmez. Güneş batıdan doğmuştur.
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz Hz. Ali kerremallâhü veche
hakkında buyurdular ki;

ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻣﺪﺍﺩ ﻭﺍﻻﺷﺠﺎﺭ ﺍﻗﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﻧﺲ ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﳉﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺎ ﺍﺣﺼﻮﺍ
 ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ133
"Şayet denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, cinler hesap etse,
insanlar da kâtip olsalar, Ali bin Ebi Talib'in faziletlerini (erdemini) saymakla
bitiremezlerdi" 134
İmam Hanife rahimehu’llâha aşağıdaki sözü söyleyen Sufi âlimlerin hakkında
soruldu:
Soru: “İmam Hasan ve Hüseyin salavât’ül‐Allah’i aleyhime’s‐selâm
enbiyadandır. Çünkü onlar

ﺎﻁﺒْﺍ َﻻﺳﻭ

sıbtı (torunlara) dahildir. Allah Teâlâ

onlara cedleri Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem hürmetine tazim için
risalet vermiştir. Onlar Rabbânî hikmet ile nebidirler. Bende buna iman
ediyorum. Buna ne gerekir?
Cevap: Bu söz Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemi tazim ve kadrini
yüceltmek için olup, muradı İmam Hasan ve Hüseyin salavât’ül‐Allah’i
aleyhime’s‐selâmı şeriat sahibi nebi olarak kabul itikat etmemektedir. Allah
Teâlâ’ya sığınırız şeriat sahibi nebi der ise kâfir olur. Çünkü Rasûlüllah
sallallâhü aleyhi ve sellem sahih hadiste ittifakla “Benden sonra nebi yoktur”
buyurdu. Bu söz nübüvvetin geldiği zamanda söylendi. Buna zıt ve menfi bir
kelamda yoktur.”
Bu kelamda sınır yoktur. Muradım Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem
zatını takdir neseb ve şerefi tazimden, yüceltmek içindir. Hz. İsâ aleyhisselâm
bunu nuzül ederek te’yid 135 edecektir. Bu kadardan fazlasına gerek yoktur. İyi
anla, düşün ve irşâd136 ol. 137
132

Teczi: (Cüz'. den) Kısım kısım ayırma, doğrama, ufaltma, bölme. Birine inanıp
diğerine inanmama
133
“Lev kânet'ül eşcâru aklâm, vel bihâru midâd, vel cinnu hissâb, vel insu kittâb,
mâ ahsu fedâilu Ali bin Ebi Tâlib”
134
İbn‐i Osman el‐El‐Zehebi'nin "Mizan'ül İtidal" c.3, s.467 / el‐Künci eş‐Şafii'nin
"Kifayet üt‐Talip" s.252 / İbn‐i İbn‐i Hacer'in "Lisan'ül Mizan" c.5, s.65 / el‐El‐
Zehebi'nin "Tezkiret'ül Huffaz" s.8 / el‐Hamvini eş‐Şafii'nin "Feraid es‐Simtayn" c.1,
s.16 / el‐Kunduzi el‐Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.121 / Menakıb‐ı Hüvarezmi
s.2 / Menakıb‐ı Ahmet bin Hanbel
135
Te’yid: (C.: Te'yidât) Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırma. Metânet verme.
Doğrulama, doğru çıkarma. Destekleme.
136
İrşad: Doğru yolu göstermek. Akli ve kalbi, mukni ve te'sirli eserler veya sözlerle
gafletten uyandırıp hidâyet yolunu göstermek. Cadde‐i kürba‐yı Kur'aniye yolunda
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 ﺍﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭ ﺍ138
Muhammed Niyâzî‐i Mısrî
kaddese’llâhü sırrahu’l azîz

selâmetle devam ettirmek. Allah'a ibadet ve itaata kavuşturmak. Veli bir zâtın, bir
kimsenin hidâyete ermesine vesile olması.
137
Ya Rabbî Niyâzî‐i Mısrî kaddese’llâhü sırrahu’l azîzin bu konuda izah buyurduğu
iman üzere iman ve itikat ederim. Kabul buyur. Âmîn.
138
En doğrusunu Allah Teâlâ bilir.

