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ÖNSÖZ
Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde, Mâide sûresinin seksenikinci âyetin-

de, (‹slâmiyyetin en büyük düflman›, yehûdîler ve müflriklerdir) buyur-
du. ‹slâmiyyeti içerden y›kmak için, ilk fitneyi ç›karan yehûdî, Yemenli
Abdüllah bin Sebe’dir. Hakîkî müslimân olan (Ehl-i sünnet)e karfl›,
(fiî’î) f›rkas›n› kurdu. Her asrda, flî’î âlimi olarak ortaya ç›kan yehûdîler,
bu f›rkay› kuvvetlendirdiler. Yehûdîlerin islâmiyyete yapd›klar› zararlar,
Kuveytde (Mektebet-üs-sahâbet-il-islâmiyye)nin neflr etdi¤i (Hiyânet-
ül-yehûd) kitâb›nda uzun yaz›l›d›r. Îsâ aleyhisselâm semâya ç›kar›ld›k-
dan sonra, bozuk ‹ncîller yaz›l›nca, h›ristiyanlar›n ço¤u (Müflrik) oldu.
Müflrik olm›yanlar da, Muhammed aleyhisselâma inanmad›klar› için
(Kâfir) oldu. Bunlara ve yehûdîlere (Ehl-i kitâb) denildi. ‹slâmiyyet zu-
hûr edince, papazlar›n kurûn-› vüstâdaki [orta ça¤daki] hâkimiyyetleri
y›k›ld›. ‹slâmiyyeti yok etmek için, misyoner cem’iyyetleri kurdular. Bu
iflde en ileri giden, ingilizler oldu. Londrada (Müstemlekeler nezâreti)
kuruldu. Akla, hayâle gelmiyen yehûdî hîleleri ile ve askerî ve siyâsî kuv-
vetler ile islâmiyyete sald›rd›lar. (Müstemlekeler nezâreti)nin idâre etdi-
¤i ve her memlekete gönderilen binlerce câsûsdan biri olan Hempher,
1125 [m. 1713] senesinde, Basrada avlad›¤› 14 yafl›ndaki Necdli Muham-
medi, senelerce aldatarak, (Vehhâbî) f›rkas›n› kurdular ve ‹ngilteredeki
(Müstemlekeler nezâreti)nin emri ile, 1150 [m. 1737] senesinde i’lân et-
diler.

Hempher, ‹ngiliz Müstemlekeler nezâretinin emri ile, M›sr, Irâk,
Îrân, Hicâz ve hilâfet merkezi olan ‹stanbulda câsûsluk fe’âliyyetlerinde
bulunmak, müslimânlar› aldatmak ve h›ristiyanl›¤a hizmet için vazîfe-
lendirilmifl bir ‹ngiliz misyoneridir. ‹slâm düflmânlar›, islâmiyyeti yok et-
me¤e ne kadar çok çal›flsalar da, Allahü teâlân›n bu nûrunu, aslâ söndü-
remezler. Çünki, Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde, Hicr sûresinin doku-
zuncu âyet-i kerîmesinde meâlen, (Bu Kur’ân›, sana ben indirdim. Onu
elbette ben koruyaca¤›m) buyurdu. Ya’nî, kâfirler, Ona tecâvüz edemi-
yecek, Onu tebdîl, tahrîf edemiyecek, O nûru aslâ söndüremiyecekler-
dir buyurdu. Ondört asrdan beri, müslimânlar, Kur’ân-› kerîmin ›fl›kl›
yolunda çal›flarak, ilmde, ahlâkda, fende, san’atda, ticâretde, siyâsetde
ilerlediler. Büyük devletler kurdular. Fransadaki 1204 [m. 1789] ihtilâ-
linden sonra, Avrupadaki gençler, kiliselerin, papazlar›n ahlâks›zl›klar›-
n›, zulmlerini, soygunlar›n›, yalanlar›n› ve h›ristiyanl›k dîninin bozuk ol-
du¤unu görerek, h›ristiyanl›kdan ayr›lma¤a, müslimân veyâ dinsiz ol-
ma¤a bafllad›lar. H›ristiyanl›kdan uzaklafld›kca, fende, teknikde ilerledi-
ler. Çünki h›ristiyanl›k, dünyâ için çal›flma¤a, ilerleme¤e mâni’ oluyor-
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du. Bu gençlerin yazd›klar›, dinleri kötüliyen kitâblar› okuyan ve ingilizle-
rin islâma karfl› yalanlar›na, iftirâlar›na aldanan ba’z› müslimânlar da, din
câhili oldular. ‹slâmiyyetden uzaklafld›kca, fende gerileme¤e bafllad›lar.
Çünki islâmiyyet, dünyâ ifllerinde de çal›flma¤›, ilerleme¤i emr etmekde-
dir.

‹ngiliz devletinin esâs siyâseti, dünyâdaki bilhâssa Afrika ve Hindis-
tândaki tabî’î servetleri sömürmek, oralardaki insanlar›, hayvan gibi çal›fl-
d›r›p bütün kazançlar› ‹ngiltereye nakl etmekdir. Adâleti, seviflme¤i ve
yard›mlaflma¤› emr eden ‹slâm dînine kavuflanlar, ingiliz zulmlerine, ya-
lanlar›na mâni’ olmakdad›r.

Bu kitâb›m›z› üç k›sm olarak hâz›rlad›k:
Birinci k›sm, ingiliz câsûsunun i’tirâflar›d›r. Bu k›smda, ingilizlerin is-

lâmiyyeti imhâ, yok etmek için hâz›rlad›klar›, âdî, alçak plânlar›, yalanlar›
bildirilmekdedir. Bu k›smda yedi fasl vard›r.

‹kinci k›smda, ingilizlerin plânlar›n›, müslimân memleketlerinde sinsi-
ce tatbik etdikleri, devlet adamlar›n› aldatd›klar›, müslimânlara, akla, ha-
yâle gelmiyen iflkenceler yapd›klar› ve Hind ve Osmânl› islâm devletlerini
yok etdikleri bildirilmekdedir. Kitâb›m›z›n bu k›sm›, Vehhâbîlerin tuzak-
lar›na düflen zevall› müslimânlar›n, gafletden uyanmalar›na sebeb olacak
ve Ehl-i sünnet âlimlerinin yaz›lar›n› kuvvetlendirecek vesîkalar ile dolu-
dur.

Üçüncü k›sm, (Hulâsat-ül-kelâm)dan terceme olup, hak dînin islâmiy-
yet oldu¤unu isbât etmekdedir.

Bugün, bütün dünyâdaki müslimânlar, üç f›rkaya ayr›lm›fld›r. Birinci
f›rka, Eshâb-› kirâm›n yolunda olan hakîkî müslimânlard›r. Bunlara
(Ehl-i sünnet) ve (Sünnî) ve (F›rka-i nâciyye) Cehennemden kurtulan
f›rka denir. ‹kinci f›rka, Eshâb-› kirâma düflman olanlard›r. Bunlara
(fiî’î) ve (F›rka-i dâlle) sap›k f›rka denir. Üçüncüsü, sünnîlere ve flî’îlere
düflman olanlard›r. Bunlara (Vehhâbî) ve (Necdî) denir. Çünki bunlar,
ilk olarak, Arabistân›n Necd flehrinde meydâna ç›km›fld›r. Bunlara (F›r-
ka-i mel’ûne) de denir. Çünki bunlar›n, müslimânlara müflrik dedikleri
(K›yâmet ve Âh›ret) ve (Se’âdet-i Ebediyye) kitâblar›m›zda yaz›l›d›r.
Müslimâna kâfir diyene, Peygamberimiz la’net etmifldir. Hangi f›rkadan
olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan, Cehenneme gidecekdir.
Her mü’min, nefsini tezkiye için, ya’nî yarat›l›fl›nda mevcûd olan küfrden
ve günâhlardan temizlemek için her zemân, çok (Lâ ilâhe illallah) ve kal-
bini tasfiye için, ya’nî nefsden ve fleytândan ve kötü arkadafllardan ve za-
rarl›, bozuk kitâblardan gelmifl olan küfrden ve günâhlardan kurtarmak
için (Estagfirullah) okumal›d›r. Ahkâm-› islâmiyyeye uyan›n düâlar› mu-
hakkak kabûl olur. Müslimânlar› bu üç f›rkaya parçalayan, yehûdîler ve
ingilizlerdir.

Mîlâdî Hicrî flemsî Hicrî kamerî
2001 1380 1422
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Birinci K›sm

B‹R‹NC‹ FASL
Hempher diyor ki; Büyük Britanyam›z çok genifldir.

Günefl, denizleri üzerinde do¤du¤u gibi, yine bu denizle-
rin üzerinde batar. Devletimiz, Hindistân, Çin ve Ortado-
¤udaki sömürgelerinde nisbeten za’îfdir. Bu memleketler,
tam ma’nâs› ile idâremizin alt›nda de¤ildir. Fekat, buralar-
da çok faal ve baflar›l› bir politika tatbîk ediyoruz. Hepsi
elimize geçmek üzeredir. Burada iki fley mühimdir:

1- Elimize geçmifl yerleri elimizde tutma¤a çal›flmak,
2- Elimize geçmemifl yerleri ele geçirme¤e çal›flmak.
Müstemlekeler [sömürgeler] nâz›rl›¤›, bu iki vazîfeyi

îfâ etmek üzere, bu devletlerin her biri için, birer komis-
yon teflkil etmifldir. Müstemlekeler nâz›rl›¤›nda vazîfeye
bafllay›nca, Nâz›r bana i’timâd etdi ve Do¤u Hindistân flir-
ketinde bir vazîfe verdi. Bu, zâhirde bir ticâret flirketi idi.
Fekat asl vazîfesi, Hindistân›n büyük ve genifl topraklar›-
na hâkim olman›n yollar›n› arafld›rmakd›.

Hükûmetimizin, Hindistân için hiç endiflesi yokdu. Zî-
râ Hindistân, de¤iflik milletlere, ayr› dillere ve z›d ç›karla-
ra sâhib bir ülkeydi. Çinden de pek korkumuz yokdu.
Çünki, Çine hâkim olan Budizm ve Konfüçyüs dinlerinin
canlanmas›ndan korkulmuyordu. Zîrâ bunlar, hayâtla hiç
alâkalanmayan, iki ölü din idi. Binâenaleyh, bu iki ülke
halk›nda vatan sevgisinin olmas›, çok uzak bir fleydi. Bu
iki ülke, biz ‹ngiltere hükûmetini râhats›z etmiyordu. Fe-
kat, ilerde olabilecek hâdiseleri de gözümüzden ›rak etmi-
yorduk. Binâenaleyh, bu ülkelerde tefrika, cehâlet ve fa-
kîrlik, hattâ sârî hastal›klar› yaymak için, uzun va’deli
plânlar yap›yorduk. Bu iki ülke halk›n›n âdetlerini taklîd
ederek, niyyetlerimizi râhatça gizliyebiliyorduk.
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‹slâm memleketleri son derece râhat›m›z› bozuyordu.
Hepsi de, lehimize olmak üzere, Hasta Adamla [Osmânl›
devletini kasd ediyor] bir kaç anlaflma yapm›fld›k. Müs-
temlekeler nâz›rl›¤›n›n tecribeli adamlar›, bu hastan›n bir
asrdan az bir zemân zarf›nda can verece¤ini söylüyorlard›.
Ayr›ca, Îrân hükûmeti ile de, gizlice bir kaç anlaflma yap-
m›fl ve bu iki ülkeye, mason yapd›¤›m›z, devlet adamlar›-
n› yerlefldirmifldik. Rüflvet, kötü idâre ve din bilgisi nok-
san idârecilerin, güzel kad›nlarla meflgûl olup, vazîfelerini
unutmas›, bu iki ülkenin belini k›rd›. Fekat, bütün bunla-
ra ra¤men, flu sayaca¤›m sebeblerden dolay›, yapd›klar›-
m›z›n bekledi¤imiz netîceyi vermemesinden endîfle edi-
yorduk:

1- Müslimânlar, ‹slâma son derece ba¤l›d›rlar. Her bir
müslimân, papaz ve râhiplerin h›ristiyânl›¤a ba¤l›l›klar›
kadar, hattâ dahâ fazla, ‹slâma ba¤l›d›r. Bilindi¤i gibi, pa-
paz ve râhiplerin can› ç›kar da, h›ristiyanl›klar› ç›kmaz.
Müslimânlar›n en tehlükelileri de, Îrândaki flî’îlerdir.
Çünki onlar, flî’î olm›yanlar› kâfir ve necs bilirler. H›risti-
yanlar, flî’îlerin nazar›nda, kokmufl pislik gibidir. Tabîatiy-
le, insan bütün gücüyle pisli¤i atmaya gayret eder. Bir se-
fer flî’înin birine flunu sordum: (H›ristiyanlara niye böyle
bak›yorsunuz?) Ald›¤›m cevâb fluydu: (‹slâm Peygamberi,
çok hakîm bir zât idi. Kâfirleri böyle ma’nevî bir bask› al-
t›na alm›fl ki, onlar›n do¤ru yolu bulmas›na ve Allah›n dî-
ni olan ‹slâma girmesine sebeb olsun. Nitekim devlet de,
bir insan› tehlükeli bulunca, onu itâat edinceye kadar,
maddî bir bask› alt›nda tutar. Sözünü etdi¤im necâset,
maddî de¤il, ma’nevî bir bask› olup, h›ristiyanlara da hâs
de¤ildir, sünnîlere ve bütün kâfirlere flâmildir. Hattâ, bi-
zim eski Îrânl› mecûsîler bile, flî’îlerin nazar›nda necsdir-
ler.)

Ona dedim ki: (Güzel! Sünnîler ve h›ristiyanlar da
Allaha, Peygamberlere ve k›yâmet gününe inan›rlar, ni-
ye necs olsunlar?) Cevâben dedi ki: (‹ki fleyden dolay›
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necsdirler: Birincisi, hazret-i Muhammedi hâflâ yalanc›l›k-
la ithâm ederler[1]. Biz de, bu çirkin ithâm karfl›s›nda (Sa-
na eziyet verene sen de eziyet edebilirsin) sözü mûcibin-
ce, onlara (Siz necssiniz) diyoruz. ‹kincisi ise, h›ristiyanlar,
Allah›n Peygamberlerine kötü isnâdlarda bulunurlar. Me-
selâ, Îsâ aleyhisselâm içki içerdi, mel’ûn oldu¤u için çar-
m›ha gerildi, derler.)

Ben dehflet içinde adama dedim ki: (H›ristiyanlar böy-
le demezler.) O ise: (Hay›r sen bilmiyorsun, (Kitâb-› mu-
kaddes)de böyle yaz›l›d›r), dedi. Ben susdum, zîrâ adam,
ikinci husûsda olmasa bile, birincisinde hakl›yd›. Münâka-
flay› uzatmak istemedim. Çünki, islâmî k›yâfetde oldu¤um
hâlde, benden flübhelenebilirlerdi. Bu sebeb ile, dâimâ
münâkaflalardan uzak duruyordum.

2- ‹slâmiyyet, bir zemânlar, idâre ve hüküm dîni idi.
Müslimânlar da, azîzdi. Bu efendi insanlara, flimdi siz kö-
lesiniz demek zordur. ‹slâm târîhini kötüleyip, müslimân-
lara, bir zemânlar elde etdi¤iniz izzet ve i’tibâr, ba’z› flart-
lar îcâb›yd›. O günler gitdi, bir dahâ geri dönmez, deme-
miz de mümkin de¤ildir.

3- Osmânl› ve Îrânl›lar›n, yapd›klar›m›z›n fark›na vara-
rak, plânlar›m›z› bozup te’sîrsiz hâle getirmelerinden çok
endifle ediyorduk. Gerçi, bu iki devlet büyük ölçüde za’îfle-
mifldir. Fekat, mal, silâh ve hüküm sâhibi, merkezî bir hü-
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[1] Hâlbuki, Peygamberimizi yalanc›l›kla ithâm edenler, flî’îler ve h›risti-
yanlard›r. fiî’îlerin Kur’ân-› kerîme ve Peygamberimizin hadîs-i flerîfle-
rine uymayan i’tikâdlar›, sözleri ve çirkin iflleri, (Es-Savâ›k-ul-muhri-
ka) ve (Tuhfe-i isnâ afleriyye) ve (Te’yîd-i ehl-i sünnet) ve (Nâhiye) ve
(Eshâb-› kirâm) ve (Hucec-i kat’›yye) ve (Milel ve Nihal) gibi Ehl-i
sünnet kitâblar›nda bildirilmifl, herbirinin cevâblar› verilmifldir. (Savâ-
›k) müellifi Ahmed ibni Hacer Mekkî 974 [m. 1566] de Mekkede, (Tuh-
fe) müellifi Abdül’Azîz 1239 [m. 1824] da Delhîde, (Te’yîd) müellifi
imâm-› Rabbânî Ahmed Fârûkî 1034 [m. 1624] de Serhend-i flerîfde,
(Nâhiye) müellifi Abdül’Azîz Ferhârevî 1239 [m. 1824] da, (Eshâb-› ki-
râm) müellifi Abdülhakîm Arvâsî 1362 [m. 1943] de Ankarada, (Hu-
cec) müellifi Abdüllah Süveydî 1174 [m. 1760] de Ba¤dâdda, (Milel)
müellifi Muhammed fiihristânî 548 [m. 1154] de Ba¤dâdda vefât etmifl-
lerdir.



kûmetin oluflu, bizim emîn olmam›za mâni’ oluyordu.
4- ‹slâm âlimlerinden son derece râhats›zd›k. Çünki, ‹s-

tanbul ve El-ezher âlimleri, Irâk âlimleri, fiâm âlimleri,
emellerimizin önünde afl›lmaz engellerdi. Zîrâ onlar, dün-
yân›n geçici zevk ve zînetlerine karfl›, Kur’ân-› kerîmin
va’d etdi¤i Cennete girme¤e hâz›rlanan ve kendi prensip-
lerinden k›l kadar ta’vîz vermiyen kiflilerdi. Halk onlara
tâbi’ oluyor, Sultân bile onlardan korkuyordu. Sünnîler,
flî’îler kadar âlimlere ba¤l› de¤ildi. Zîrâ, flî’îler kitâb oku-
muyor, sâdece âlimleri tan›yor, Sultâna gereken ihtimâm›
göstermiyorlard›. Sünnîler ise, çok kitâb okuyor, âlimleri
ve Sultân› tutuyorlard›.

Bu hâl karfl›s›nda, bir çok toplant›lar yapd›k. Fekat,
maalesef, her seferinde önümüzde yolun kapal› oldu¤unu
gördük. Câsûslar›m›zdan gelen raporlar, hep hayâl k›r›c›,
konferanslar›n sonuçlar› da s›f›r idi. Lâkin, yine de üm-
midsizli¤e kap›lm›yorduk. Çünki, biz, derin nefes alma¤›
ve sabr etme¤i âdet edinmiflizdir.

Bir toplant›m›za, Nâz›r›n kendisi, en büyük papazlar ve
bir kaç da mütehass›s [uzman] kat›lm›fld›. Yirmi kifliydik.
Üç sâatden fazla süren bu toplant›da, hiçbir netîceye var›-
lamad›. Fekat, bir papaz flöyle dedi: (Râhats›z olmay›n!
Çünki, h›ristiyanl›k, ancak üçyüz sene zulm çekdikden
sonra yay›ld›. Umulur ki Mesîh, gayb âleminden bize na-
zar edip, üçyüz sene sonra da olsa, kâfirleri [Müslimânla-
r› kasdediyor] merkezlerinden ç›karma¤› nasîb eder. Biz
kuvvetli bir îmân ve uzun bir sabrla silâhlanmal›y›z! Hük-
mü elimize geçirebilmek için, bütün vâs›talar› elde edip,
bütün yollar› denemeliyiz. H›ristiyanl›¤›, Muhammedîle-
rin aras›nda yayma¤a çal›flmal›y›z. Asrlar sonra da, netîce-
ye varabilirsek, çok iyidir. Zîrâ, babalar çocuklar› için ça-
l›fl›rlar.)

Müstemlekeler nâz›rl›¤›nda, ‹ngilterenin yan›s›ra,
Fransa ve Rusyadan da, diplomat ve din adamlar›n›n
kat›ld›¤› bir konferans yap›ld›. Çok flansl›yd›m. Nâz›r
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ile aram›z iyi oldu¤u için, ben de kat›lm›fld›m. Konferans-
da, müslimânlar› parçalay›p, ‹spanya gibi, dinlerinden ç›-
kararak îmâna getirmenin [H›ristiyanlafld›rman›n] hesâb-
lar› yap›ld›. Fekat, var›lan netîceler istenildi¤i gibi de¤ildi.
Ben, o konferansdaki bütün konuflmalar› (‹lâ meleküt-il-
Mesîh) ismli kitâb›mda yazd›m.

Derinlere kök salm›fl büyük bir a¤ac›, kurutup, söküp
atmak zordur. Fekat, biz zorluklar› kolaylafld›r›p, yenmeli-
yiz. H›ristiyanl›k, yay›lmak için gelmifldir. Bunu, Mesîh
efendimiz bize va’d etmifldir. Muhammede, do¤u ve bat›
âleminin içinde bulundu¤u kötü flartlar yard›mc› olmufldur.
O kötü flartlar gidince, berâberindeki belâlar› da [‹slâm›
kasdediyor] götürdü. Bugün memnûniyyet ile durumun te-
mâmen de¤ifldi¤ini müflâhede ediyoruz. Nezâretimizin ve
di¤er h›ristiyan hükûmetlerin büyük gayret ve çal›flmalar›
netîcesinde, müslimânlar gerileme¤e bafllad›. H›ristiyanlar
ise, kuvvetleniyorlar. Uzun asrlar boyunca gayb edilen yer-
leri alma zemân› geldi. ‹slâmiyyeti imhâ etme¤e, Büyük
Britanya devleti öncülük etmekdedir.

__________________
‹mâm-› Rabbânî hazretleri (Mektûbât) kitâb›n›n 1.ci cild,

275.ci mektûbunda buyuruyor ki:

Sizin bu ni’mete kavuflman›z, islâmiyyet bilgilerini ö¤ret-
mekle ve f›kh hükmlerini yaymakla olmufldur. Oralara cehâ-
let yerleflmifldi ve bid’atler yay›lm›fld›. Allahü teâlâ, sevdik-
lerinin sevgisini size ihsân etdi. ‹slâmiyyeti yayma¤a sizi ve-
sîle eyledi. Öyle ise, din bilgilerini ö¤retme¤e ve f›kh ahkâ-
m›n› yayma¤a elinizden geldi¤i kadar çal›fl›n›z. Bu ikisi bü-
tün se’âdetlerin bafl›, yükselmenin vâs›tas› ve kurtuluflun se-
bebidir. Çok u¤rafl›n›z! Din adam› olarak ortaya ç›k›n›z!
Oradakilere emr-i ma’rûf ve nehy-i münker yaparak, do¤ru
yolu gösteriniz! Müzzemmil sûresinin ondokuzuncu âyetin-
de meâlen, (Rabbinin r›zâs›na kavuflmak istiyen için, bu el-
bette bir nasîhatdir) buyuruldu.

__________________
Kimseye etmem flikâyet, a¤lar›m ben hâlime,
Titrerim mücrim gibi, bakd›kca istikbâlime.
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Birinci K›sm

‹K‹NC‹ FASL
Hicrî 1122 ve mîlâdî 1710 senesinde Müstemlekeler nâ-

z›r› beni, Müslimânlar› parçalamak için gerekli ve yeterli
bilgileri toplamak ve câsûsluk yapmak üzere, M›sr, Irâk,
Hicâz ve ‹stanbula gönderdi. Ayn› târîhde ve ayn› vazîfe
ile nezâret, canl›l›k ve cesâret dolu dokuz kifliyi dahâ vazî-
felendirdi. Bize lâz›m olabilecek para, bilgi ve harîtan›n
yan›nda bir de, devlet adamlar›n›n, âlim ve kabîle reîsleri-
nin ismlerini ihtivâ eden birer fihrist verildi. Hiç unutam›-
yorum! Sekreter ile vedâlafld›¤›m›zda, bize demifldi ki:
(Devletimizin gelece¤i baflar›n›za ba¤l›d›r. Onun için, var
kuvvetinizle çal›flmal›s›n›z).

Ben, ‹slâmiyyetin hilâfet merkezi olan ‹stanbula do¤ru,
denizden yola ç›kd›m. Asl vazîfemin yan›nda, bir de ek
olarak, orada türkçeyi çok güzel bir fleklde ö¤renmem ge-
rekiyordu. Zâten dahâ önce Londrada epey türkçe ve
Kur’ân lisân› arabça ve Îrânl›lar›n dili farsça ö¤renmifl-
dim. Fekat, bir lisân› ö¤renmek baflka, o lisân› [dili] ülke-
nin halk› gibi konuflmak baflka fleydi. Zîrâ, birincisi birkaç
senede hâs›l oldu¤u hâlde, ikincisi bunun birkaç kat› ze-
mân ister. ‹nsanlar›n benden flübhe etmemeleri için, türk-
çeyi bütün incelikleriyle ö¤renmem gerekiyordu.

Benden flübhe ederler diye hiç de râhats›z olmuyor-
dum. Zîrâ, müslimânlar, Peygamberleri olan Muhammed
aleyhisselâmdan ö¤rendikleri gibi, müsâmahakâr, aç›k
kalbli ve iyi niyyetlidirler. Onlar bizim gibi, flübhe edici
de¤ildirler. Kald› ki, Türk hükûmeti, o zemân câsûslar›
yakal›yabilecek teflkîlâta mâlik de¤ildi.

Çok yorucu bir yolculukdan sonra ‹stanbula vard›m.
‹smimin Muhammed oldu¤unu söyledim ve müslimânla-
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r›n ma’bedi olan câmi’e gitme¤e bafllad›m. Müslimânlar›n
disiplinli, temiz ve itâatkâr olufllar› çok hofluma gitdi. Bir
ara kendi kendime: (Bu ma’sûm insanlarla neden savafl›-
yoruz? Mesîh efendimiz, bize bunu mu emr etdi?) dedim.
Fekat, ben hemen bu fleytânî[!] düflünceden döndüm ve
en güzel bir fleklde, vazîfemi yerine getirme¤e karâr ver-
dim.

‹stanbulda Ahmed efendi isminde yafll› bir âlim ile ta-
n›fld›m. Ondaki inceli¤i, aç›k kalblili¤i, gönül berrakl›¤› ve
iyilikseverli¤i hiçbir din adam›m›zda görmedim. Bu zât,
gece gündüz Muhammed aleyhisselâma benzeme¤e çal›-
fl›rd›. Ona göre, Muhammed aleyhisselâm en kâmil, en üs-
tün insand›. Onu her zikr etdi¤inde, gözleri yafllan›rd›.
Çok flansl›yd›m ki, bir kerre bile, kim oldu¤umu, nereli ol-
du¤umu sormad›. Bana (Muhammed efendi) diye hitâb
ederdi. Sordu¤um süâllere cevâb verir, bana flefkat ve
merhamet ile muâmele ederdi. Zîrâ, beni Türkiyede çal›fl-
mak ve Muhammed aleyhisselâm›n halîfesinin gölgesinde
yaflamak için ‹stanbula gelmifl bir müsâfir olarak bilirdi.
Zâten, bu behâne ile ‹stanbulda kal›yordum.

Bir gün Ahmed efendiye: (Annem ve babam öldü.
Kardeflim de yok. Bana mîrâs olarak da hiç birfley kalma-
m›fl. Çal›fl›p kazanmak, Kur’ân-› kerîmi ve din bilgilerini
ö¤renmek, ya’nî hem dünyâm›, hem de âhiretimi kazan-
mak için, ‹slâm merkezine geldim) dedim. Bu sözlerime
çok sevindi ve (fiu üç sebebden dolay›, sana hurmet gös-
termek lâz›md›r) dedi. Sözlerini aynen yaz›yorum:

1- Sen müslimâns›n. Bütün müslimânlar kardefldirler,
2- Sen müsâfirsin. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-

lem” buyurdu ki: (Müsâfire ikrâmda bulununuz!),
3- Sen çal›flmak istiyorsun, (Çal›flan, Allah›n dostudur)

diye bir hadîs-i flerîf vard›r.
Bu sözler çok hofluma gitmifldi. Kendi kendime, (Kefl-

ki h›ristiyanl›kda da, bu gibi parlak hakîkatler olsayd›. Ne
yaz›k ki, hiçbiri yok) dedim. Fekat hayret etdi¤im fley, bu
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kadar yüce bir din iken, flu ma¤rûr ve hayâtdan bî-haber
ba’z› kimseler elinde, islâm›n za’îflemesiydi.

Ahmed efendiye: (Kur’ân-› kerîmi ö¤renmek istiyo-
rum) dedim. (Bafl üstüne, sana ö¤retirim) dedi. Fâtiha sû-
resinden ö¤retme¤e bafllad›. Kur’ân-› kerîmi okutma¤a
bafllamadan evvel, abdest al›r ve bana da ald›r›rd›. K›ble-
ye karfl› oturup okuturdu. Okuduklar›m›z›n ma’nâlar›n›
da aç›klard›. Ba’z› kelimeleri okumakda çok güçlük çe-
kerdim. ‹ki sene içinde, Kur’ân-› kerîmi bafldan sona ka-
dar okudum.

Müslimânlar›n abdest dedikleri fley, ba’z› uzvlar› y›ka-
makdan ibâretdir ki: 1) Yüzü y›kamak, 2) Parmaklardan
dirse¤e kadar sa¤ kolu y›kamak, 3) Parmaklardan dirse¤e
kadar sol kolu y›kamak, 4) Bafl›, kulaklar›n arkas›n› ve
boynu mesh etmek, 5) Her iki aya¤› y›kamak.

Ben, misvâk kullanmakdan son derece râhats›z olur-
dum. (Misvâk), müslimânlar›n abdestden önce a¤›z ve difl-
lerini temizledikleri bir a¤aç dal›d›r. Bu a¤ac›n a¤›za ve
difllere zararl› oldu¤unu san›yordum. Ba’zan a¤z›m› yara-
lay›p kanat›yordu. Fekat, yine de kullanmak zorunday-
d›m. Zîrâ, onlar›n yan›nda misvâk kullanmak Peygamber
aleyhisselâm›n mühim sünneti idi. Bu a¤ac›n çok fâidesi
oldu¤unu söylüyorlard›. Hakîkaten dahâ sonra, difllerimin
kanamas› durdu. ‹ngilizlerin ço¤unda bulunan, a¤z›mdaki
fenâ koku hiç kalmad›.

‹stanbulda bulundu¤um müddetçe, bir câmi’ hizmetçi-
sinin yan›nda, biraz para karfl›l›¤›nda yatard›m. Hizmetçi-
nin ismi Mervân Efendi idi. Mervân, Muhammed aleyhis-
selâm›n bir sahâbîsinin ismidir. Bu hizmetçi, çok asabî bir
adamd›. ‹smi ile övünür ve bana, (Bir o¤lun olursa ismini
Mervân koy. Çünki Mervân, ‹slâm›n büyük mücâhidlerin-
dendir) derdi.

Akflam yeme¤imi Mervân Efendi hâz›rl›yordu. Müsli-
mânlar›n bayram›, Cum’a günü ifle gitmiyordum. Hafta-
n›n kalan günlerinde, Hâlid isminde bir marangozun ya-
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n›nda, haftal›k ücret ile çal›fl›yordum. Sâdece sabâhdan
ö¤leye kadar çal›fld›¤›m için, iflçilerine verdi¤i ücretin ya-
r›s›n› bana veriyordu. Marangoz, bofl zemânlar›nda Hâlid
bin Velîdin fazîletlerinden çok bahs ederdi. Hâlid bin Ve-
lîd, Muhammed aleyhisselâm›n sahâbîlerinden olup, bü-
yük mücâhiddir. Çeflidli ‹slâmî fethler yapm›fld›r. Fekat
Ömer bin Hattâb›n onu azl etmesi, marangozu üzüyor-
du[1].

Yan›nda çal›fld›¤›m marangoz Hâlid, ahlâks›z ve son de-
rece asabî bir adamd›. Her nedense, bana çok i’timâd eder-
di. Belki de, bu i’timâd›, sözünden hiç ç›kmad›¤›m içindi.
Yaln›z iken, islâmiyyete ehemmiyyet vermezdi. Ancak, ar-
kadafllar›n›n yan›nda, islâm dîninin emrlerine uyard›.
Cum’a nemâz›n› k›lard›, di¤erlerini tam bilmiyorum.

Dükkânda kahvalt› ederdim. ‹flden sonra, ö¤le nemâz›
için câmi’ye gider ve ikindi nemâz›na kadar câmi’de kal›r-
d›m. ‹kindi nemâz›ndan sonra Ahmed efendinin evine
gider ve orada iki sâat kalarak, ondan Kur’ân-› kerîm,
arabî ve türkçe lisân dersleri al›rd›m. Haftal›k kazanc›m›,
beni çok güzel okutdu¤u için, her Cum’a ona verirdim.
Hakîkaten, bana Kur’ân-› kerîmi, ‹slâm dîninin îcâblar›n›
ve arabî ile türkçe lisânlar›n›n inceliklerini gâyet güzel bir
fleklde ö¤retiyordu.

Ahmed efendi bekâr oldu¤umu anlay›nca, k›zlar›ndan
birini bana vermek istedi. Ben ise, onun bu teklîfini red
etdim. Fekat, kendisi çok ›srâr ediyor, bana, evlenmenin,
Peygamberin sünneti oldu¤unu, Peygamberin de, (Benim
sünnetimden yüz çeviren benden de¤ildir) dedi¤ini söy-
lerdi. Bu olay›n, iliflkilerimizin kesilmesine sebeb olabile-
ce¤ini anlay›nca, ona yalandan dedim ki: (Bende cinsî
âcizlik vard›r). Bunu söylemekle, eski dost ve ahbabl›¤›n
devâm etmesini sa¤lad›m.
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‹stanbulda iki senem dolunca, Ahmed efendiye, vata-
n›ma dönmek istedi¤imi söyledim. (Gitme, niçin gidiyor-
sun? ‹stanbulda ne ararsan var. Allahü teâlâ, bu flehre, din
ve dünyây› birlikde vermifldir. Annenin ve baban›n vefât
etdi¤ini, kardefllerinin olmad›¤›n› söylemifldin. Öyleyse,
‹stanbula yerlefl) dedi. Ahmed efendi bana çok al›flm›fld›.
Onun için, benden ayr›lmak istemiyor ve ‹stanbula yerlefl-
mem husûsunda çok isrâr ediyordu. Fekat, vatanî vazîfem
beni, Londraya dönüp, nezârete, hilâfet merkezi ile alâka-
l› genifl bir rapor sunup, yeni emrler almak için zorluyor-
du.

‹stanbulda bulundu¤um müddetçe, her ay Müstemle-
keler nezâretine müflâhede etdi¤im hâdiselerle alâkal›
bir rapor gönderdim. Bir kerre raporumda, yan›nda ça-
l›fld›¤›m adam, bana livâta etmek isterse, ne yapay›m de-
dim. Cevâbda bana, (Bu ifl hedefe ulaflma¤› kolaylafld›r›-
yorsa, yapabilirsin) denildi. Bu cevâb› okuyunca, çok
k›zd›m. Sanki dünyâ bafl›ma y›k›lm›fld›. Evet, bu habîs
fi’lin ‹ngilterede yayg›n oldu¤unu evvelden biliyordum.
Fekat, büyüklerimin emr edecekleri hât›r›ma gelmezdi.
Ne yapay›m ki, barda¤› son damlas›na kadar içmekden
baflka çârem yokdu. Onun için susdum ve vazîfeme de-
vâm etdim.

Ahmed efendi ile vedâlafl›rken, gözleri yaflard› ve ba-
na: (Yavrum! Allahü teâlâ yard›mc›n olsun! Bir dahâ ‹s-
tanbula gelir ve öldü¤ümü görürsen, beni hât›rla. Rûhu-
ma bir (Fâtiha) oku! Resûlullah›n yan›nda, mahfler gü-
nünde karfl›laflaca¤›z) dedi. Gerçekden, ben de çok mah-
zûn oldum ve gözyafl› dökdüm. Fekat, vazîfem, hislerim-
den dahâ üstündü.

__________________

‹nsâna sadâkat yak›fl›r, görse de ikrâh,
do¤rular›n yard›mc›s›d›r, hazreti Allah!
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Birinci K›sm

ÜÇÜNCÜ FASL
Arkadafllar›m benden evvel Londraya dönmüfl ve ne-

zâretden yeni emrler alm›fllard›. Ben de, döndükden son-
ra, yeni emrler ald›m. Fekat, maalesef ancak alt› kifli dö-
nebilmifldik.

Kalan dört kifliden biri, sekreterin anlatd›¤›na göre,
müslimân olup, M›srda kalm›fl. Fekat, sekreter yine de se-
vinçliydi. Çünki, s›r vermemifl diyordu. ‹kincisi, Rusyaya
gidip orada kalm›fl. Bu, zâten Rus as›ll›yd›. Sekreter, bu-
nun vatan›na gitdi¤i için de¤il, belki Rusya hesâb›na Müs-
temlekeler nezâretinde, câsûsluk yap›yordu, vazîfesi bi-
tince gitdi diye, çok üzülüyordu. Üçüncüsü ise, yine sekre-
terin anlatd›¤›na göre, Ba¤dâd civâr›nda imare beldesinde
vebâ hastal›¤›ndan ölmüfl. Dördüncüsünü, nezâret, Ye-
menin San’a flehrine kadar ta’kîb etmifl, bir seneye kadar
raporlar› geliyormufl. Fekat, dahâ sonra raporlar kesilip,
nâz›rl›¤›n bütün gayretlerine ra¤men, bir izine tesâdüf
edilememifldi. Nâz›rl›k, bu dört adam›n gayb olmas›n› bir
felâket kabûl ediyordu. Zîrâ biz, vazîfeleri büyük, nüfûsu
az bir milletiz. Binâenaleyh, her insan için ince bir hesâb
yapar›z.

Sekreter, ilk birkaç raporumdan sonra, dördümüzün
raporlar›n›n tedkîk edilmesi için, bir toplant› yapd›. Arka-
dafllar›m, vazîfeleriyle alâkal› raporlar›n› teslîm etdikden
sonra, ben de raporumu verdim. Benimkinden ba’z› k›sm-
lar›n› not etdiler. Nâz›r, sekreter ve toplant›ya kat›lanlar›n
bir k›sm›, çal›flmalar›m› takdîr etdiler. Fekat, yine de
üçüncü s›radayd›m. Birincili¤i arkadafl›m George Belcou-
de, ikincili¤i ise Henry Franse kazanm›fld›.

Türkçe ve Arabî lisânlar› ile Kur’ân-› kerîm ve ah-
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kâm-› islâmiyyeyi çok iyi ö¤renmifldim. Fekat, nâz›rl›¤a
Osmânl› Devletinin za’îf noktalar›n› gösterecek bir rapor
hâz›rlama¤› baflaramam›fld›m. ‹ki sâat süren toplant›dan
sonra, sekreter bu baflar›s›zl›¤›m›n sebebini sordu. Ben de,
(Asl vazîfem lisân ile Kur’ân ve islâmiyyeti ö¤renmekdi.
Bunun hâricindeki ifllere fazla vakt ay›ramad›m. Fekat, bu
sefer sizi memnûn edece¤im) dedim. Sekreter, (fiübhesiz
sen muvaffak oluyorsun. Fekat, birinci olman› isterdim)
dedi ve flöyle devâm etdi:

(Ey Hempher, gelecek seferki vazîfen ikidir:
1- Müslimânlar›n za’îf noktalar› ile, onlar›n vücûdlar›-

na girip, mafsallar›n› ay›rmam›z› sa¤l›yacak noktalar› tes-
bît etmekdir. Zâten, düflman› yenmenin yolu da budur.

2- Bu noktalar› tesbît edip, dedi¤imi yapd›¤›n zemân
[Ya’nî müslimânlar›n aras›n› aç›p, onlar› birbirine düflüre-
bildi¤in zemân] en baflar›l› ajan olacak ve nâz›rl›k madal-
yas›n› kazanm›fl olacaks›n.)

Londrada alt› ay kald›m. Amcam›n k›z› Maria Shvay
ile evlendim. O zemân ben 22, o ise 23 yafl›ndayd›. Maria
Shvay orta zekâl›, normal kültürlü, çok güzel bir k›zd›.
Hayât›m›n en nefl’eli, mes’ûd zemân›n›, o günlerde, onun-
la geçirdim. Han›m›m hâmile idi. Yeni müsâfirimizi bek-
ledi¤imiz bir s›rada, Irâka gitmem için emr geldi.

O¤lumun dünyâya gelmesini beklerken, bu emrin gel-
mesi beni üzdü. Fekat, vatan›ma verdi¤im ehemmiyyet
ve arkadafllar›m aras›nda birinci olup meflhûr olma heve-
sim, kocal›k ve babal›k hislerimin üstündeydi. Bunun
için, hiç tereddüd etmeden, emri kabûl etdim. Han›m›m,
ifli çocu¤un tevellüdüne te’cîl etmemi çok istiyordu. Fe-
kat, sözlerine ehemmiyyet vermedim. Vedâlafld›¤›m›z
gün, ikimiz de a¤lad›k. Han›m›m, (Benden mektûblar›-
n› kesme! Ben de sana, yeni ve alt›n gibi k›ymetli yuva-
m›zla alâkal› mektûblar yazaca¤›m) dedi. Bu sözleri,
kalbimde bir f›rt›na koparm›fld›. Az dahâ seferi ibtâl edi-
yordum. Fekat, hislerime hâkim olma¤› bildim. Onunla
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vedâlafld›m ve son ta’limâtlar› almak üzere, nezâret binâ-
s›na gitdim.

Alt› ay sonra, kendimi Irâk›n Basra flehrinde buldum.
Bu flehr halk›n›n bir k›sm› sünnî, bir k›sm› da, flî’î idi. Bir
aflîretler beldesi olan Basrada, arab, fars ve biraz da h›ris-
tiyan vard›. Hayât›mda ilk def’a, flî’î ve farslarla orada
karfl›lafld›m. Sözü aç›lm›flken, biraz da flî’îlik ve sünnîlik-
den bahs edeyim:

fiî’îler, (Muhammed aleyhisselâm›n k›z› Fât›man›n zev-
ci ve Muhammed aleyhisselâm›n amcas›n›n o¤lu, Alî bin
Ebî Tâlibe tâbi’ olduklar›n› söylerler. Muhammed aley-
hisselâm, kendisinden sonra, Alîyi ve onun evlâd› olan on-
bir imâm› halîfe ta’yîn etmifldi) derler.

Kanâatime göre, Alînin, Hasen ve Hüseynin hilâfeti
husûsunda flî’îler hakl›d›rlar. Zîrâ, islâm târîhinden anla-
d›¤›m kadar›yla, Alî, halîfe olabilecek mümtaz ve yüksek
s›fatlara sâhib birisiymifl. Muhammed aleyhisselâm›n, Ha-
sen ve Hüseyni de halîfe ta’yîn etmesini uzak bulmuyo-
rum. Fekat flübhelendi¤im fley, Muhammed aleyhisselâ-
m›n, Hüseynin o¤lunu ve torunlar›ndan sekizini halîfe
ta’yîn etmesidir. Çünki, Muhammed aleyhisselâm öldü-
¤ünde, Hüseyn henüz çocukdu. Bunun sekiz torununun
olaca¤›n› nas›l bilmifldir. fiâyed Muhammed aleyhisselâm
gerçekden Peygamber ise, Mesîhin gelecekden haber ver-
di¤i gibi, Allahü teâlân›n bildirmesiyle gelece¤i bilmesi
mümkindir. Fekat, Muhammed aleyhisselâm›n Peygam-
berli¤i, biz h›ristiyanlarca flübhelidir.

Müslimânlar: (Muhammed aleyhisselâm›n Peygamber-
li¤inin delîli çokdur. Bunlardan biri Kur’ând›r) derler.
Kur’ân› okudum, hakîkaten çok yüce bir kitâbd›r. Hattâ,
Tevrâtdan ve ‹ncîlden dahâ yüksekdir. Zîrâ, içinde düs-
turlar, nizâmlar, ahlâkiyât v.s. vard›r.

Muhammed aleyhisselâm gibi, okumam›fl, yazmam›fl
bir zât›n, böyle yüce bir kitâb› nas›l getirdi¤ine hayret edi-
yorum. Çok okumufl, seyâhat etmifl bir adam›n dahî sâ-
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hib olamad›¤› ahlâk, zekâ ve bir flahsiyete nas›l mâlik ola-
bilmifldi? Acabâ bunlar, Muhammed aleyhisselâm›n Pey-
gamberli¤inin delîlleri miydi?

Muhammed aleyhisselâm›n Peygamberli¤i husûsunda
hakîkate varabilmek için, dâimâ inceleme ve arafld›rma
yap›yordum. Bir kerre, merâk›m› Londrada papaz›n biri-
ne açd›m. Taassub ve inâd ile konufldu. ‹knâ edici bir ce-
vâb da vermedi. Türkiyede bir kaç sefer Ahmed efendiye
sordu¤um hâlde, ondan da, tatmîn edici bir cevâb alama-
m›fld›m. fiu da bir gerçek ki, câsûs oldu¤um belli olur ve-
yâ benden flübhelenirler diye, Ahmed efendiye mes’eleyi
aç›kca süâl edememifldim.

Ben Muhammed aleyhisselâm› çok takdîr ediyorum.
fiübhesiz O, kitâblarda okudu¤umuz, Allah›n Peygamber-
lerindendir. Fekat, ben bir h›ristiyan olarak, henüz Onun
Peygamberli¤ine îmân etmifl de¤ilim. fiübhesiz O, dâhîle-
rin çok üstündedir.

Sünnîler ise, (Müslimânlar, Peygamberin vefât›ndan
sonra, Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alîyi hilâfete lây›k
görmüfllerdir) demekdedirler.

Bu nev’ ihtilâflar, bütün dinlerde bilhâssa h›ristiyan-
l›kda çokdur. Ömer de, Alî de, vefât etdikleri için, bu mü-
nâkaflalar›n devâm›n›n fâidesi yokdur. Bence, müslimân-
lar, akll› iseler, çok eski günleri de¤il de, bugünü düflü-
nürler[1].
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[1] Hilâfet husûsunda konuflmak ve inanmak, flî’îli¤in esâslar›ndand›r.
Sünnîlere göre, bu husûsda konuflmak lâz›m de¤ildir. Genç ingiliz, din
bilgileri ile dünyâ bilgilerini birbirlerine kar›fld›rmakdad›r. Müslimân-
lar, onun dedi¤i gibi, dünyâ bilgilerinde, dâimâ yeniyi, ileriyi bulmufl-
lar, fende, teknikde, hesâbda, mi’mârîde, tabâbetde, akla ve tecribeye
uymufllar, hep ilerlemifllerdir.H›ristiyanlar ise, fende akla uyma¤a,
ilerleme¤e günâh demifller, din bilgilerini ise, akllar›na göre de¤ifldir-
mifllerdir. Meflhûr ‹talyan heyetflinâs Galîle, dünyân›n döndü¤ünü,
müslimânlardan ö¤renerek, söyledi¤i için, papazlar, onu aforoz etdik-
leri gibi, hapse de koydular. Dönmüyor diyerek, tevbe edince, papaz-
lar›n elinden kurtuldu. Müslimânlar, din, îmân bilgilerinde, akla de¤il,
yaln›z Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere uyarlar. Akl ermiyen bu bil-
gileri, h›ristiyanlar gibi, de¤ifldirmezler.



Birgün, müstemlekeler nezâretinde sünnî ve flî’î ihtilâ-
f›ndan söz etdim, (Müslimânlar, hayâtdan bir fley anlasa-
lar, aralar›ndaki flî’î-sünnî ihtilâf›n› kald›r›r ve birleflirler)
dedim. Birisi, hemen sözümü keserek: (Senin vazîfen bu
ihtilâf› körüklemekdir. Müslimânlar›n nas›l birleflece¤ini
düflünmek de¤ildir) dedi.

Sekreter, Irâk seferine ç›kmadan önce, bana, (Ey
Hempher, bil ki, Allah, Hâbil ve Kâbili yaratd›¤›ndan be-
ri, insanlar aras›nda tabî’î ihtilâflar vard›r. Bu anlaflmaz-
l›klar Mesîh dönünceye kadar devâm edecekdir. Renk,
kabîle, arâzî, millî ve dînî ihtilâflar böyledir.

Bu sefer vazîfen, bu ihtilâflar› iyice tan›mak ve nâz›rl›-
¤a bilgi vermekdir. Müslimânlar›n aras›ndaki ihtilâf› flid-
detlendirebilirsen, ‹ngiltereye en büyük hizmeti yapm›fl
olacaks›n.

Biz ‹ngilizler, refâh ve se’âdet içinde yaflamam›z için,
bütün dünyâ devletlerinde ve müstemlekelerimizde fitne
ve tefrikalar ç›karmak zorunday›z. Osmânl› Devletini de
ancak böyle fitnelerle y›kabiliriz. Böyle olmazsa, say›ca az
bir millet, say›s› çok olan bir millete nas›l hükm edebilir?
Bütün gücünle, za’îf noktalar› ara bul ve oradan içeriye gir.
Bilmifl ol ki, Osmânl› Devleti ve Îrân, za’îf devrelerini ya-
fl›yorlar. Bunun için, senin vazîfen, halk›, idâre edenlere
karfl› ›syâna sevk etmekdir! Târîh, “Bütün ink›lâblar›n,
halk›n ayaklanmas›ndan kaynakland›¤›n› göstermifldir”.
Müslimânlar›n ittihâdlar›, muhabbetleri bozulup, kuvvet-
leri da¤›l›nca, onlar› râhatça imhâ ederiz) dedi.

__________________

TEVHÎD DÜÂSI
Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah.

Yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm, fa’fü annî verhamnî
yâ erhamerrâhimîn! Teveffenî müslimen ve elh›knî bissâlihîn. Al-
lahümmagfirlî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li âbâ-i ve ümmehât-i
zevcetî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve
ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-üstâzî
Abdülhakîm-i Arvâsî ve li kâffetil mü’minîne vel-mü’minât.
“Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în.”
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Birinci K›sm

DÖRDÜNCÜ FASL
Basraya var›nca, bir câmi’ye yerlefldim. Câmi’nin imâ-

m› fieyh Ömer Tâî ismli, arab asll› ve sünnî bir zâtd›.
Onunla tan›fl›p, sohbet etme¤e bafllad›m. Fekat, dahâ ko-
nuflman›n bafl›nda, benden flübhelenip, beni süâl ya¤mu-
runa tutdu. Bu tehlükeli sohbetden kendimi flöyle kurtar-
d›m: (Ben Türkiyenin I¤d›r beldesindenim, ‹stanbuldaki
Ahmed efendinin talebesiyim. Hâlid isminde bir maran-
gozun yan›nda çal›fl›yordum) dedim ve Türkiyede bulun-
du¤um müddetçe, edindi¤im ma’lûmâtlardan anlatd›m.
Birkaç cümle de, Türkçe konufldum. ‹mâm gözleriyle or-
dan birisine iflâret ederek, benim Türkçeyi do¤ru konuflup
konuflmad›¤›m› sordu. O da, müsbet cevâb verdi. ‹mâm›
iknâ etdi¤im için çok sevinmifldim. Fekat, hayâl k›r›kl›¤›-
na u¤rad›m. Çünki, birkaç gün sonra, anlad›m ki, imâm
efendi benden flübheleniyor ve benim Türk câsûsu oldu-
¤umu zan ediyordu. Dahâ sonra, Sultân taraf›ndan ta’yîn
edilen vâlî ile, aralar›nda ihtilâf ve adâvet oldu¤unu ö¤-
rendim.

fieyh Ömer efendinin câmi’inden uzaklaflmak zorun-
da kal›nca, orada müsâfir ve yabanc›lar›n kald›¤› bir
handa, oda kirâlay›p, oraya tafl›nd›m. Han›n sâhibi Mür-
flid efendi isminde ahmak bir adamd›. Her sabâh râhat›-
m› kaç›r›r, sabâh ezân› okunur okunmaz, nemâza kald›r-
mak için gelip, kap›m› sert bir fleklde çalard›. Onu dinle-
me¤e mecbûrdum. Binâenaleyh, ben de kalkar ve sabâh
nemâz›n› k›lard›m. Sonra bana, (Sabâh nemâz›n› müteâ-
kib, Kur’ân-› kerîm okuyacaks›n) derdi. Bir def’a,
(Kur’ân-› kerîmi okumak farz de¤ildir. Ne diye bu kadar
›srâr ediyorsun?) dedim. Cevâben, (Bu vaktde uyumak,
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hana ve han›n sâkinlerine fakîrlik ve bedbahtl›k getirir)
dedi. Onun bu emrini de yerine getirmek mecbûriyyetin-
deydim. Zîrâ, böyle yapmad›¤›m takdîrde, beni han›n-
dan kovaca¤›n› söylerdi. Onun için, ezândan hemen son-
ra, sabâh nemâz›n› k›lar ve her gün, bir sâatden fazla,
Kur’ân-› kerîm okurdum.

Bir gün, Mürflid efendi bana gelerek, (Sen bu oday› ki-
râlad›kdan sonra, bafl›ma dertler geliyor. Ben bunu, senin
u¤ursuzlu¤una atf ediyorum. Zîrâ, sen bekârs›n. Bekârl›k
ise, u¤ursuzlukdur. Sen yâ evleneceksin, yâhud han› terk
edeceksin) dedi. Ona, (Evlenebilecek kadar mal›m yok-
dur) dedim. Ahmed efendiye söyledi¤imi ona söyleyemi-
yordum. Zîrâ Mürflid efendi, do¤ru söyleyip söylemedi¤i-
mi ö¤renebilmek için, soyup avretimi kontrol edebilecek
bir adamd›.

Böyle deyince, Mürflid efendi: (Ey za’îf îmânl›! Sen Al-
lah›n: (E¤er yoksul iseler, Allah onlar› lutfu ile zenginlefl-
dirir)[1] meâlindeki âyetini okumad›n m›?) dedi. fiafl›r›p
kald›m. Sonunda, (Evet ben evlenece¤im. Fekat gerekli
olan paray› te’mîn etme¤e hâz›r m›s›n? Veyâ masrafs›z bir
k›z bulabilir misin?) dedim.

Mürflid efendi, biraz düflündükden sonra, (Ben anla-
mam! Receb ay›n›n bafl›na kadar yâ evleneceksin, yâhud
handan ç›kacaks›n) dedi. Receb ay›n›n bafl›na da yirmibefl
gün kalm›fld›.

Bu münâsebet ile, islâmî aylar› zikr edeyim; Muharrem,
Safer, Rebî’ulevvel, Rebî’ulâhir, Cemâziyülevvel, Cemâzi-
yülâhir, Receb, fia’bân, Ramezân, fievvâl, Zilka’de ve Zil-
hicce. Onlar›n aylar› otuz günü geçmedi¤i gibi, yirmidokuz
günden de afla¤› olamaz. Ve ay hesâb›na dayan›r.

Bir marangozun yan›nda ifl bulup, Mürflid efendinin
han›ndan ç›kd›m. Yeme¤im ile yatmam, ifl sâhibinin üze-
rinde olmak üzere, çok az bir ücret ile anlafld›k. Receb ay›
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dahâ gelmeden eflyâlar›m› marangozun dükkân›na tafl›-
d›m. Marangoz, Abdürr›zâ  isminde, Horasanl› bir flî’î
olup, merd bir adamd›. Bana o¤lu gibi davran›yordu.
Onun yan›nda bulunma f›rsat›n› de¤erlendirip, fârisî ö¤-
renme¤e bafllad›m. Her gün ikindi vakti, Îrânl› flî’îler,
onun yan›nda toplan›r, siyâsetden iktisâda kadar, her
mevzû’da, konuflurlard›. Hem kendi hükûmetlerine, hem
de ‹stanbuldaki Halîfeye çokça dil uzat›rlard›. Yabanc› bir
adam geldi¤inde, hemen sözü de¤ifldirip, flahsî mes’elele-
rini konuflmaya bafllarlard›.

Bana çok i’timâd ediyorlard›. Sonradan anlad›m ki,
Türkçe bildi¤im için, beni Âzerbaycan halk›ndan zan edi-
yorlarm›fl.

Bizim marangoz dükkân›na bir delikanl› arada bir u¤-
rard›. ‹lm talebesi k›yâfetinde ve arabî, fârisî, türkçe bili-
yordu. ‹smi (Muhammed bin Abdülvehhâb Necdî) idi. Bu
delikanl›, son derece yüksekden konuflan ve gâyet asabî
biriydi. Osmânl› hükûmetini çok fletm etdi¤i hâlde, Îrân
hükûmetinin aleyhine konuflmazd›. Onun dükkân sâhibi
Abdürr›zâ ile dostlu¤unun sebebi, ikisi de ‹stanbuldaki
Halîfeye muhâlif idiler. Fekat, sünnî olan bu delikanl›, fâ-
risîyi nas›l biliyor ve flî’î olan Abdürr›zâ ile nas›l arkadafl-
l›k edebiliyordu? Bu flehrde sünnîler, flî’îler ile görüflür ve
kardefl gibi görünürlerdi. Bu flehrin sâkinlerinin ço¤u hem
arabî, hem de fârisî biliyorlard›. Türkçe bilenler dahî çok-
du.

Necdli Muhammed, zâhiren sünnî idi. Sünnîlerin ço¤u,
flî’îlerin aleyhinde konuflmalar›na ve hattâ bir k›sm›, flî’île-
ri tekfîr etmelerine ra¤men, o hiç flî’îleri rencîde etmezdi.
Necdli Muhammed, sünnîlerin dört mezhebinden birine
tâbi’ olma¤› îcâb etdiren, herhangi bir sebeb görmüyordu
ve (Allah›n kitâb›nda, bu mezhebler hakk›nda hiçbir delîl
yokdur) diyordu. Bu husûsdaki âyet-i kerîmelerden tegâ-
fül ediyor ve hadîs-i flerîflere ehemmiyyet vermiyordu.

Dört mezheb mes’elesine gelince: Sünnîler aras›n-
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dan, Peygamberleri olan Muhammed aleyhisselâm›n ölü-
münden bir asr sonra, flu dört âlim zuhûr etdi: Ebû Hanî-
fe, Ahmed bin Hanbel, Mâlik bin Enes, Muhammed bin
‹dris Efl fiâfi’î. Ba’z› Halîfeler de, sünnîleri bu dört âlim-
den birini taklîd etme¤e zorlad›. Bu dört âlimden baflka
hiç kimse, Kur’ân-› kerîmde ve sünnetde ictihâd edemez,
ya’nî ahkâm ç›karamaz dediler. Bu hareket, müslimânla-
r›n ilm ve anlay›fl kap›lar›n›n kapanmas›na sebeb olmufl-
dur. ‹slâm›n duraklamas›na, bu ictihâd yasa¤› sebeb gös-
teriliyor.

fiî’îler, mezheblerini yaymak için, bu yanl›fl sözlerden
istifâde etmifllerdir. fiî’îler, Sünnîlerin onda biri kadar yok
idi. fiimdi ço¤alm›fl ve sünnîler kadar olmufllard›r. Bunun
böyle olmas› tabî’îdir. Zîrâ ictihâd bir silâha benzer, ‹slâm
f›kh›n›, ya’nî ahkâm bilgilerini gelifldirir, Kur’ân-› kerîm
ve sünnet anlay›fl›n› yeniler. ‹ctihâd yasa¤› da, çürümüfl si-
lâh gibidir. Ahkâm› belirli bir çerçevede b›rak›r. Bu ise,
anlay›fl kap›s›n› kapay›p, zemân›n ihtiyâclar›na kulak t›ka-
makd›r. Senin silâh›n çürük, düflman›nki mükemmel ise,
er geç bir gün, o düflmana ma¤lûb olma¤a mahkûmsun.
Zan ediyorum ki, yak›n bir gelecekde, ehl-i sünnetin akl-
l›lar› ictihâd kap›s›n› açacaklard›r. Bu ifli yapmad›klar›
takdîrde, birkaç asr sonra, onlar az›nl›k, flî’îler ise ekseriy-
yet olacaklard›r[1].

[Ehl-i sünnetin dört mezhebinin îmânlar›, i’tikâdlar›,
inand›klar› fleyler, birbirlerinin ayn›d›r. Aralar›nda hiç
fark yokdur. Ayr›l›klar› yaln›z ibâdetlerdedir. Bu da,
müslimânlara bir kolayl›kd›r. fiî’îler ise, îmânda oniki
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[1] Nasslarda, ya’nî âyet-i kerîmelerde ve hadîs-i flerîflerde aç›k bildiril-
memifl, kapal› bildirilmifl olan ahkâm› anl›yabilen derin âlimlere
(Müctehid) denir. Müctehid olabilmek için lâz›m olan flartlar
(Se’âdet-i ebediyye) ve (Fâideli bilgiler) kitâblar›m›zda uzun yaz›l›d›r.
Hicretden dörtyüz sene sonra, bu flartlara mâlik olan âlim yetiflmedi.
‹slâm düflmanlar›, z›nd›klar, (ictihâd yap›yoruz) diyerek, islâmiyyeti
içerden y›kma¤a kalk›fld›lar. Hâlbuki, müctehidler, k›yâmete kadar
zuhûr edecek, her dürlü hâdisenin ahkâm›n› nasslardan ç›karm›fl, hep-
si Ehl-i sünnet kitâblar›na yaz›lm›fld›r.



f›rkaya ayr›lm›fllar, çürük silâh olmufllard›r. Bunlar, (Milel
ve Nihal) kitâb›nda uzun yaz›l›d›r.]

Kendini be¤enmifl Necdli genç Muhammed, Kur’ân› ve
sünneti anlama husûsunda, nefsine uyard›. Sâdece kendi
zemân›ndaki âlimlerin ve dört mezheb imâm›n›n görüflle-
rini de¤il, Ebû Bekr, Ömer gibi sahâbe büyüklerinin de gö-
rüfllerini hiçe sayard›. Kur’ân›n bir âyetini onlara muhâlif
zan etdi¤i zemân: Peygamber: (Ben size Kur’ân› ve sünne-
ti b›rakd›m) demifldir. (Ben size Kur’ân›, sünneti ve sahâbe
ve mezheb âlimlerini b›rakd›m) dememifldir[1]. Binâena-
leyh, herkese farz olan, mezheb görüfllerine, sahâbe ve
âlimlerin söylediklerine ne kadar muhâlif de olsa, Kur’âna
ve sünnete tâbi’ olmakd›r[2], derdi.

Abdürr›zân›n evindeki yemek sohbetinde, Necdli Mu-
hammed ile, yine orada müsâfir olan Kumlu fieyh Cevâd
isminde, bir flî’î âlim aras›nda flöyle bir münâkafla geçdi:

fieyh Cevâd—Alînin müctehid oldu¤unu kabûl etdi¤in
hâlde, niye flî’îler gibi ona tâbi’ olmuyorsun?

Necdli Muhammed—Zîrâ Alî de, Ömer ve baflka sahâ-
bîler gibidir. Sözü huccet olamaz, ancak Kur’ân ve sünnet
huccet olur. [Hâlbuki, Eshâb-› kirâm›n hepsinin sözleri
huccetdir. Peygamberimiz, onlardan herhangi birine tâbi’
olmam›z› emr etdi[3].]

fieyh Cevâd—Peygamberimiz, (Ben ilmin flehri, Alî de
kap›s›d›r) dedi¤ine göre, Alî ile di¤er sahâbîlerin aras›n-
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[1] Necdli Muhammed, bu sözü ile, Eshâb-› kirâma tâbi’ olma¤› emr eden,
hadîs-i flerîfleri inkâr etmekdedir.

[2] fiimdi, bütün islâm memleketlerinde, câhil ve hâin kimseler, din adam›
flekline girerek, Ehl-i sünnet âlimlerine sald›r›yorlar. Sü’ûdî Arabistân-
dan ald›klar› bol para karfl›l›¤›nda, vehhâbîli¤i medh ediyorlar. Hepsi,
her yerde, Necdli Muhammedin yukar›daki sözünü silâh olarak kulla-
n›yorlar. Hâlbuki, Eshâb-› kirâm›n ve Ehl-i sünnet âlimlerinin, dört
imâm›n hiçbir sözü Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere muhâlif de¤il-
dir. Bunlara hiçbir ilâve yapmam›fllar, bunlar› aç›klam›fllard›r. Vehhâ-
bîler, ingilizler gibi, yalanlarla, müslimânlar› aldat›yorlar.

[3] Muhammed aleyhisselâm›n o güzel, mübârek yüzünü gören müslimâ-
na (Sahâbî) denir. Birkaç›na (Sahâbe) veyâ (Eshâb) denir.



da bir fark olmas› lâz›m gelmez mi?
Necdli Muhammed—Alînin sözü huccet olsayd›, Pey-

gamber, (Ben size Kur’ân, sünnet ve Alîyi b›rakd›m) de-
mez miydi?

fieyh Cevâd—Evet öyle demifl say›l›r. Zîrâ, bir hadîs-i
flerîfde, (Allah›n kitâb›n› ve Ehl-i beyti b›rak›yorum) de-
mifldir. Alî ise, Ehl-i beytin en büyü¤üdür.

Necdli Muhammed, Peygamberin böyle söyledi¤ini in-
kâr etdi.

fieyh Cevâd da, Necdli Muhammedi, iknâ’ edici delîl-
lerle susdurdu.

Fekat Necdli Muhammed, i’tirâz ederek: (Siz Peygam-
berin, (Ben size Allah›n kitâb›n› ve ehl-i beytimi b›rak›yo-
rum) dedi¤ini iddiâ ediyorsunuz. Peki, Resûlullah›n sün-
neti nerde kald›?) dedi.

fieyh Cevâd—Resûlullah›n sünneti, Kur’ân›n îzâh›d›r.
Resûlullah, (Allah›n kitâb›n› ve ehl-i beytimi b›rak›yo-
rum) demifldir. Allah›n kitâb›ndan, onun îzâh› olan sün-
neti de kasd edilmifldir.

Necdli Muhammed—Ehl-i beytin sözleri Kur’ân›n îzâ-
h› oldu¤una göre, hadîslerle îzâha ne lüzûm olabilir?

fieyh Cevâd—Hazret-i Peygamber vefât etdi¤i zemân,
Onun ümmeti, zemân›n›n ihtiyâclar›na cevâb verecek bir
Kur’ân tefsîrine, ihtiyâc duydular. ‹flte bundan dolay›d›r
ki, hazret-i Peygamber ümmetine, asl olan Kur’âna ve ye-
ni zemân›n ihtiyâclar›na cevâb verecek, Kur’ân› tefsîr
eden Ehl-i beytine tâbi’ olma¤› emr etmifldir.

Bu münâkafla çok hofluma gitdi. Necdli Muhammed,
yafll› fieyh Cevâd karfl›s›nda, avc›n›n elindeki serçe gibi,
hareket edemez oldu.

Arad›¤›m› Necdli Muhammedde bulmufldum. Zîrâ,
onun muâs›r› âlimlere sayg›s›zl›¤›, dört Halîfeye dahî
ehemmiyyet vermeyifli, Kur’ân› ve sünneti anlama husû-
sunda müstakil bir görüfle sâhib oluflu, onu avlay›p elde

– 25 –



etmek için, en za’îf noktalar›ndand›. Bu ma¤rûr genç nere-
de, o Türkiyede yan›nda okudu¤um Ahmed efendi nere-
de! O âlim, selefleri gibi, da¤a benziyordu. Hiç bir güç, onu
yerinden oynatamazd›. Ebû Hanîfenin ismini zikr etmek
istedi¤i zemân, kalkar abdest al›rd›. (Buhârî) nâm›ndaki
hadîs kitâb›n› eline almak istedi¤i zemân, yine abdest al›r-
d›. Sünnîler, bu kitâba son derece i’timâd ederler.

Necdli Muhammed ise, Ebû Hanîfeyi çok hafîfe al›rd›
ve (Ben Ebû Hanîfeden dahâ iyi biliyorum) derdi[1]. Ayr›ca
(Buhârî) kitâb›n›n yar›s›n›n bât›l oldu¤unu iddiâ ederdi[2].

[Hempherin i’tirâflar›n› türkçeye terceme ederken,
afla¤›daki hâdiseyi hât›rlad›k: Bir lisede muallim idim.
Dersde, bir talebem, (Hocam, harbde ölen müslimân fle-
hîd olur mu?) dedi. (Evet olur) dedim. (Peygamber bu-
nu haber verdi mi?) dedi. (Evet) dedim. (Denizde bo¤u-
lursa da, flehîd olur mu?) dedi. (Evet olur. Hem de sevâ-
b› dahâ çok olur) dedim. (Tayyâreden düflerse de, flehîd
olur mu?) dedi. (Evet olur) dedim. (Peygamberimiz bun-
lar› da haber verdi mi?) dedi. (Evet, haber verdi) dedim.
Bir kahraman edâs› ile ve gülerek, (Hocam! O zemân
tayyâre var m› idi?) dedi. (Yavrum! Peygamberimizin 99
ismi var. Her bir ismi, bir güzel s›fat›n› bildirmekdedir.
Bir ismi, (Câmi’ul-kelim)dir. Çok fleyleri, bir kelime ile
bildirirdi. ‹flte Peygamberimiz, (Yüksekden düflen flehîd
olur) buyurdu) dedim. Bu cevâb›m› çocuk hayret ve flük-
rân ile karfl›lad›. Bunun gibi, Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i
flerîflerde, çok kelimeler ve hükmler, ya’nî emrler ve ya-
saklar vard›r ki, herbiri, muhtelif ma’nâlar› bildirmekde-
dir. Bu ma’nâlar› bulma¤a ve aralar›ndan lâz›m olan›
seçme¤e (‹ctihâd) etmek denir. ‹ctihâd yapabilmek için,
derin âlim olmak lâz›md›r. Bunun için, Sünnîler, câhille-
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[1] fiimdi ba’z› câhil mezhebsizler de, böyle söylemekdedirler. fiimdi, Tür-
kiyede profesör denilen ba’z› ahmaklar›n, câhillerin böyle konuflduk-
lar› iflitilmekdedir. Hadîs-i flerîfler, (Se’âdet-i Ebediyye) 422.ci sahîfe-
de bunlar› uzun bildirmekdedir.

[2] Bu hâli, hadîs ilminden hiç haberi olmad›¤›n› göstermekdedir.



rin ictihâd yapmalar›n› yasak etmifldir. Bu, ictihâd› yasak
etmek de¤ildir. Hicretden dört asr sonra, mutlak mücte-
hid [derin âlim] hiç yetiflmedi¤i için, ictihâd yap›lmam›fl,
ictihâd kap›s› kendili¤inden kapanm›fld›r. K›yâmete ya-
k›n, Îsâ aleyhisselâm gökden inecek ve Mehdî ç›kacak, ic-
tihâd yapacaklard›r.

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Benden
sonra, müslimânlar yetmiflüç f›rkaya ayr›lacak. Yaln›z bi-
risi Cennete gidecekdir) buyurdu. (O bir f›rka kimlerdir)
denildikde, (Bana ve Eshâb›ma tâbi’ olanlard›r) buyurdu.
Bir hadîs-i flerîfde de, (Eshâb›m gökdeki y›ld›zlar gibidir.
Hangisine uyarsan›z, hidâyete erersiniz!) ya’nî do¤ru yo-
la, Cennete götüren yola kavuflursunuz buyurdu. Abdül-
lah bin Sebe’ isminde Yemenli bir yehûdî, islâmiyyeti
içerden y›kmak için, müslimânlar aras›na Eshâb düflman-
l›¤› sokdu. Bu yehûdîye aldanarak, Eshâb-› kirâma düfl-
man olan câhillere (fiî’î) denildi. Hadîs-i flerîflere uyarak,
Eshâb-› kirâm› sevenlere ve onlara tâbi’ olanlara da (Sün-
nî) denildi.]

Ben, Necdli Muhammed bin Abdülvehhâb ile çok ya-
k›n bir arkadafll›k kurdum. Dâimâ onu övüyordum. Bir
gün ona: (Sen Ömer ve Alîden dahâ büyüksün. Peygam-
ber flimdi hayâtda olsayd›, onlar› de¤il seni kendine halîfe
ta’yîn ederdi. Ben, ‹slâm›n senin elin üzerinde yenilenme-
sini ve yükselmesini umuyorum. ‹slâm› cihâna yayacak
yegâne [biricik] âlim sensin) dedim.

Abdülvehhâb o¤lu Muhammed ile Kur’ân›, sahâbenin,
mezheb imâmlar›n›n ve müfessirlerin tefsîrlerine muhâlif
bir fleklde, temâmen kendi fikrlerimize göre tefsîr etme¤i
kararlafld›rd›k. Kur’ân› okuyor ve ba’z› âyetler üzerinde
konufluyorduk. Bundan maksad›m, Muhammedi tuza¤a
düflürmek idi. Zâten o da, kendini ink›lâbc› olarak göster-
mek ve dahâ fazla i’timâd›m› kazanmak için, görüfl ve
fikrlerimi memnûniyyet ile karfl›lard›.

Bir kerre, (Cihâd farz de¤ildir) dedim.
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Allah, (Kâfirler ile harb edin)[1] buyurdu¤u hâlde, nas›l
farz olmas›n? dedi.

— Ben, öyleyse Allah (Kâfirler ile ve münâf›klar ile ci-
hâd et)[2] buyurdu¤u hâlde, niye Peygamber münâf›klarla
cihâd etmedi, dedim. [Hâlbuki, kâfirlerle yirmiyedi kerre
cihâd yapd›¤› (Mevâhibü ledünniyye)de yaz›l›d›r. K›l›nç-
lar› ‹stanbulda, müzede teflhîr edilmekdedir. Münâf›klar
müslimân görünürlerdi. Gündüzleri Mescid-i nebevîde
Resûlullah ile nemâz k›larlard›. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” onlar› bilirdi. Fekat hiç birine, sen mü-
nâf›ks›n demedi. Harb edip, onlar› öldürseydi, (Muham-
med aleyhisselâm kendine îmân edenleri öldürdü) denilir-
di. Bunun için münâf›klarla (söz) ile cihâd yapd›. Çünki,
farz olan cihâd, beden ile, mal ile ve söz ile yap›l›r. Yuka-
r›daki âyet-i kerîme, kâfirlerle ve münâf›klarla cihâd ya-
p›lmas›n› emr ediyor. Bu cihâd›n, nas›l yap›laca¤› aç›klan-
m›yor. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, kâ-
firlerle cihâd›, harb ederek, münâf›klarla cihâd›, va’z ve
nasîhat ederek yapd›.]

— O, (Peygamber dili ile onlarla cihâd etmifldir) de-
di.

— Ben, (Farz olan cihâd, dil ile olan› m›d›r?) dedim.
— O, (Resûlullah, kâfirlerle muhârebe etmifldir) de-

di.
— Ben, (Peygamber, kâfirlerle, kendini müdâfe’a için

cihâd etdi. Zîrâ kâfirler Onu öldürmek istiyorlard›) de-
dim.

Evet ma’nâs›nda, bafl›n› sallad›.
— Bir kerre, ona (müt’a) nikâh› câizdir dedim.
— O, (câiz de¤ildir) dedi.
— Ben, (Allah, (Onlardan fâidelendi¤inize mukâbil,
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[1] Tevbe sûresi, âyet: 73
[2] Tevbe sûresi, âyet: 73



karârlafld›r›lm›fl olan mehrlerini verin)[1], buyuruyor) de-
dim[2].

— O, (Ömer, Peygamber zemân›nda mevcûd olan iki
müt’ay› yasak etdi ve onu yapan› cezâland›raca¤›n› bildir-
di) dedi.

— Ben, (Sen hem, Ömerden dahâ iyi biliyorum diyor,
hem de ona tâbi’ oluyorsun. Kald› ki Ömer, Peygamber
halâl ediyordu, ben yasakl›yorum demifldir[3]. Sen niye
Kur’ân ile Peygamberin sözünü b›rak›p, Ömerin sözünü
tutuyorsun) dedim.

O cevâb vermedi. Anlad›m ki, iknâ oldu.
O an, Necdli Muhammedin can›n›n kad›n istedi¤ini bi-

liyordum, kendisi bekâr idi. Ona, (Gel Müt’a nikâh› ile bi-
rer kad›n alal›m. Onlarla e¤leniriz) dedim. Bafl›n› sallaya-
rak kabûl etdi. Bu f›rsat› büyük bir ganîmet bildim ve ona
e¤lencelik bir kad›n bulma¤a söz verdim. Benim gâyem,
onun insanlardan olan korkusunu k›rmakd›. Fekat o, bu
iflin aram›zda s›r olarak kalmas›n› ve ismini dahî kad›na
söylemememi flart kofldu. Alelacele, orada müslimân
gençleri ifsâd etmek için, Müstemlekeler nâz›rl›¤› taraf›n-
dan gönderilen, h›r›stiyan kad›nlar›n yan›na gitdim. On-
lardan birine mes’eleyi anlatd›m. Kabûl edince, ona Safiy-
ye ismini verdim. Necdli Muhammedi onun evine götür-
düm. Evde sâdece Safiyye vard›. Necdli Muhammed için
bir haftal›k nikâh akdini yapd›k. O da kad›na (Mehr) ola-
rak biraz alt›n verdi. Ben d›flardan, Safiyye içerden, Necd-
li Muhammedi aldatma¤a bafllad›k.
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[1] Nisâ sûresi, âyet: 24
[2] Müt’a nikâh›, flimdiki metres hayât›na benzemekdedir. fiî’îler, buna

câiz diyor.
[3] Ömer “rad›yallahü anh” böyle söylemedi. ‹ngiliz câsûsu, bütün h›risti-

yanlar gibi, hazret-i Ömere düflman oldu¤undan, bu sözü ile de sald›r-
m›fld›r. (Hucec-i kat’›yye)de diyor ki, (Ömer “rad›yallahü anh”, Müt’a
nikâh›n› Resûlullah›n yasak etdi¤ini, Onun yasaklad›¤› fleyi yapd›rm›-
yaca¤›n› söyledi. Eshâb-› kirâm›n hepsi, halîfenin bu sözünü destekle-
di. Aralar›nda hazret-i Alî de vard›).



Safiyye, Necdli Muhammedi iyice eline ald›. Zâten, o
da, ictihâd ve fikr hürriyyeti behânesi ile, islâmiyyetin
emrlerine karfl› gelmenin nefsânî tad›n› duymufldu.

Müt’a nikâh›n›n üçüncü gününde, içkinin harâm ol-
mad›¤›na dâir uzun uzad›ya onunla münâkafla etdim. O
ne kadar harâm oldu¤una dâir âyet ve hadîs getirdiyse,
hepsini ibtâl etdim ve en son, Yezîd, Emevî ve Abbâsî
halîfelerinin içki içdi¤i bir gerçekdir. Hepsi dalâletde de,
sen mi do¤ru yoldas›n? fiübhesiz onlar, senden dahâ iyi
Kur’ân› ve sünneti bilirlerdi. Kur’ân ve sünnetden, içki-
nin harâm de¤il de mekrûh oldu¤unu anlam›fllard›r. Ye-
hûdî ve h›ristiyanlar›n kitâblar›nda da, içkinin mubâh ol-
du¤u yaz›l›d›r. Bütün dinler Allah›n emrleridir. Hattâ ri-
vâyete göre, Ömer, (Siz hepiniz vazgeçdiniz de¤il mi?)[1]

âyeti nâzil oluncaya kadar, içki içmifldir. fiâyed harâm
olsayd›, Peygamber onu cezâland›r›rd›. Peygamber onu
cezâland›rmad›¤›na göre, içki halâldir) dedim. [Hâlbuki
Ömer “rad›yallahü anh”, harâm edilmeden evvel içerdi.
Harâm edilince, aslâ içmedi. Emevî ve Abbâsî halîfele-
rinden ba’z›lar›n›n alkollü içki içmesi, alkollü içkinin
mekrûh oldu¤unu göstermez. Kendilerinin fâs›k olduk-
lar›n›, harâm ifllediklerini gösterir. Çünki, câsûsun söy-
ledi¤i âyet-i kerîme ve di¤er âyet-i kerîmeler ve hadîs-i
flerîfler, alkollü içkinin harâm oldu¤unu bildirmekde-
dir. (Riyâdun-nâs›hîn)de diyor ki, (Bafllang›cda flerâb
içmek câiz idi. Hazret-i Ömer, Sa’d ibni Ebî Vakkas, sa-
hâbînin bir k›sm› içerlerdi. Sonra, Bekara sûresinin 219.
cu âyeti inerek, günâh›n›n çok oldu¤u bildirildi. Dahâ
sonra, Nisâ sûresinin 42. ci âyeti gelerek, (Serhofl iken ne-
mâza yaklaflmay›n›z!) buyuruldu. Nihâyet, Mâide sûre-
sinin 93. cü âyeti gelerek, flerâb harâm oldu. Hadîs-i fle-
rîfde, (Ço¤u serhofl edenin, az› da harâmd›r) ve (fierâb
günâhlar›n en büyü¤üdür) ve (fierâb içen ile arkadafll›k
etmeyiniz! Cenâzesine gitmeyiniz! Ondan k›z al›p verme-
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[1] Mâide sûresi, âyet: 91



yiniz!) ve (fierâb içmek, puta tapmak gibidir) ve (fierâb
içene, satana, yapana, verene, Allahü teâlâ la’net etsin)
buyuruldu.)]

Necdli Muhammed: (Ba’z› rivâyetlere göre, Ömer içki-
yi su ile kar›fld›rarak içiyormufl ve serhofl etmez ise, harâm
de¤ildir, diyormufl. Ömerin görüflü do¤rudur, çünki,
Kur’ânda deniliyor ki, (fieytân, içki ve kumar ile aran›za
adâvet ve bu¤z sokmak ve Allah›n zikrinden ve nemâzdan
al›koymak ister. Art›k bunlardan vazgeçersiniz de¤il
mi?)[1]. ‹çki sarhofl etmedi¤i zemân, âyetde bildirilen gü-
nâhlara sebebiyyet vermez. Binâenaleyh, içki sarhofl et-
medi¤i zemân, harâm de¤ildir)[2] dedi.

Aram›zda geçen bu içki ile alâkal› münâkaflay› Safiy-
yeye bildirdim ve ona çok kuvvetli bir içki içirmesini ten-
bîh etdim. Sonra, dedi ki: (Senin dedi¤ini yapd›m, içkiyi
içirdim, oynad› ve o gece bir kaç sefer benimle berâber
oldu.) ‹flte böylece, Safiyye ile birlikde, Necdli Muham-
medi iyice ele geçirdik. Müstemlekeler nâz›r› ile vedâlafl-
d›¤›m zemân bana: (Biz ‹spanyay› kâfirlerden [Müsli-
mânlar› kasdediyor] içki ve zinâ ile ald›k. Yine bu iki bü-
yük kuvvet ile, di¤er bütün topraklar›m›z› da geri alal›m),
demifldi. Bu sözünde ne kadar hakl› oldu¤unu flimdi anl›-
yorum.

Bir gün Necdli Muhammede oruc mes’elesini açd›m:
(Kur’ânda, (Oruc tutman›z, sizin için dahâ hayrl›d›r)[3]
deniliyor. Farz oldu¤u söylenmiyor. Öyleyse, oruc islâm
dîninde sünnetdir, farz de¤ildir) dedim. Bu teklifime
i’tirâz edip, (Beni dînimden mi ç›karmak istiyorsun?)
dedi. Ben de, ona: (Din, kalbin temizli¤i, rûhun selâme-
ti ve baflkas›n›n hakk›na tecâvüz etmemekdir. Peygam-
ber, (Din sevgidir) dememifl mi? Allah da, Kur’ân-› ke-
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[1] Mâide sûresi, âyet: 91
[2] Hâlbuki Peygamberimiz, (Çok içince serhofl edenin, serhofl etmeyen

az mikdâr›n› içmek de, harâmd›r) buyurdu.
[3] Bekara sûresi, âyet: 184



rîmde, (Sana yakîn hâs›l oluncaya kadar Rabbine ibâdet
et!)[1], buyurmam›fl m›?[2] Öyle ise, insana, Allah ile k›yâ-
met günü hakk›nda yakîn hâs›l olup, kalbi iyi, ameli de te-
miz oldu¤u zemân, insanlar›n en fazîletlisi olur) dedim.
Bu sözlerime mukâbil, (Hay›r, do¤ru de¤ildir) ma’nâs›n-
da, bafl›n› sallad›.

Bir kerre ona dedim ki: (Nemâz farz de¤ildir). (Nas›l
farz de¤ildir?) dedi. Cevâben, (Allah Kur’ânda, (Beni an-
mak için nemâz k›l)[3], buyuruyor. Öyle ise, nemâzdan
maksad, Allah› anmakd›r. Binâenaleyh nemâz k›lmak ye-
rine, Allah› anabilirsin) dedim.

O da, (Evet ba’z› kimseler, nemâz vaktlerinde nemâz
yerine Allah› zikr ediyorlarm›fl)[4] dedi. Ben de, onun bu
sözüne çok sevinmifldim. Bu fikri ileri götürme¤e çok ça-
l›fld›m ve onun kalbini ele geçirdim. Sonra bakd›m ki, ne-
mâza ehemmiyyet vermiyor. Ba’zen k›l›p, ba’zen k›lm›-
yor. Bilhâssa sabâh nemâzlar›n› çok kaç›r›yordu. Zîrâ, ge-
ce ortas›na kadar onunla konuflarak, uyumas›na mâni’
oluyordum. Sabâhlar› da, hâlsiz oldu¤u için, nemâza kal-
kam›yordu.

Necdli Muhammedin omuzundan îmân libâs›n› yavafl
yavafl indirme¤e bafllad›m. Bir gün, Peygamber hakk›nda
da onunla münâkafla etmek istedim. (Bundan sonra, bu
mevzû’larda, benimle konuflursan, aram›z aç›l›r ve senin-
le alâkam› keserim) dedi. Bunun üzerine, bütün muvaffa-
k›yyetimin bir anda zâil olaca¤› korkusundan, Peygamber
hakk›nda konuflmakdan vazgeçdim.

Sünnîlik ve flî’îli¤in hâricinde, kendisine bir yol tutma-
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[1] Hicr sûresi, âyet: 99
[2] Bütün islâm kitâblar› diyor ki, burada (Yakîn) ölüm demekdir. Bu

âyet-i kerîme, (Ölünciye kadar ibâdet et!) demekdir.
[3] Tâhâ sûresi, âyet: 14
[4] Peygamberimiz (Nemâz dînin dire¤idir. Nemâz k›lan dînini yapm›fl

olur. K›lm›yan, dînini y›km›fl olur) ve (Nemâz›, benim k›ld›¤›m gibi k›-
l›n›z!) buyurdu. Nemâz› bu fleklde k›lmamak büyük günâhd›r. Kalbin
temiz olmas›na alâmet, nemâz› do¤ru k›lmakd›r.



s›n› telkîn etdim. O da, bu fikrime ehemmiyyet veriyordu.
Zîrâ ma¤rûr birisiydi. Onun yular›n› Safiyye sâyesinde,
ele geçirdim.

Bir kerre de, (Peygamber eshâb›n› birbirine kardefl
yapm›fl, do¤ru mu?) dedim. (Evet), dedi. Bunun üzerine,
(‹slâm›n ahkâm› geçici mi, devâml› m›?) dedim. (Devâm-
l›d›r. Zîrâ Peygamber Muhammedin halâl› k›yâmet günü-
ne kadar halâl, harâm› da k›yâmet gününe kadar harâm-
d›r) dedi. Ben de (Öyleyse gel seninle kardefl olal›m) de-
dim ve onunla kardefl olduk.

O günden sonra, ondan hiç ayr›lmad›m. Sefere ç›kd›-
¤›nda dahî berâberdik. Kendisine çok ehemmiyyet verir-
dim. Zîrâ, gençli¤imin en k›ymetli günlerini vererek ekdi-
¤im a¤aç, meyvesini verme¤e bafllam›fld›.

Londraya, Müstemlekeler nâz›rl›¤›na her ay bir rapor
gönderirdim. Gelen cevâblar çok cesâret verici ve teflvîk
edici idi. Necdli Muhammed, kendisine çizdi¤im yolda yü-
rüyordu.

Benim vazîfem ona, istiklâl, hürriyyet ve flübhecili¤i
afl›lamakd›. ‹stikbâlinin çok parlak olaca¤›n› söyler ve onu
çok överdim.

Bir gün, flöyle bir rü’yâ uydurdum: (Dün gece Pey-
gamberimizi rü’yâda gördüm. Hocalardan duydu¤um s›-
fatlar›n› da söyledim. Bir kürsîde oturuyordu. Etrâf›nda,
hiç tan›mad›¤›m âlimler vard›. Siz girdiniz. Yüzünüz nûr
gibi parl›yordu. Peygamberin yan›na vard›¤›n›zda, Pey-
gamber yerinden kalkd› ve her iki gözünüzün aras›n› öp-
dü. Ve sen benim adafl›m, ilmimin vârisisin, din ve dün-
yâ ifllerinde, benim vekîlimsin dedi. Sen dedin ki, Yâ Re-
sûlallah! Ben ilmimi insanlara aç›klamakdan korkuyo-
rum! Peygamber cevâben, sen en büyüksün, hiç korkma
dedi.)

Muhammed bin Abdülvehhâb, rü’yây› duydukdan
sonra, sevincinden uçuyordu. Bir kaç def’a do¤ru söyle-
yip söylemedi¤imi sordu. Ben de, her seferinde, yemîn
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ederek, do¤rudur dedim. O da, do¤ru söyledi¤ime emîn
oldu. Zan ediyorum ki, o günden sonra, afl›lad›klar›m›
aç›klama¤a, yeni bir mezheb kurma¤a karâr verdi[1].
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[1] ‹stanbul (Dâr-ül-fünûn)unda (Akâid-i islâmiyye) müderrisi iken,
1354 [m. 1936] senesinde vefât eden Ba¤dâdl› Cemîl S›dk› Zehâvî
efendinin (El-fecr-üs-sâd›k) kitâb› 1323 [m. 1905]de M›srda bas›lm›fl,
‹stanbulda Hakîkat Kitâbevi taraf›ndan ofset ile tekrâr bas›lm›fld›r.
Bu kitâbda diyor ki, (‹ngilizlerin hâz›rlam›fl oldu¤u, vehhâbî f›rkas›-
n›n bozuk fikrlerini, Muhammed bin Abdülvehhâb, 1150 [m. 1737] se-
nesinde Necdde izhâr eyledi. Kendisi 1111 [m. 1699] de tevellüd, 1207
[m. 1792] de vefât etdi. Der’iyye  emîri  Muhammed  bin  Sü’ûd  tara-
f›ndan, çok müslimân kan› dökülerek, yay›ld›. Vehhâbîlerin, müsli-
mânlara, sap›kd›r, zararl›d›r dedikleri ve yapd›klar› iflkenceler, (K›yâ-
met ve Âh›ret) kitâb›m›zda uzun yaz›l›d›r. Vehhâbîler, kendilerinden
olm›yan müslimânlara müflrik dediler. Hepsinin tekrâr hac yapmalar›
lâz›md›r, alt›yüz seneden beri, bütün dedeleri gibi, bunlar da kâfirdir,
dediler. Vehhâbî dînini kabûl etmiyenleri öldürdüler. Mallar›n› ganî-
met olarak ya¤ma etdiler. Muhammed aleyhisselâma çirkin fleyler
söylediler. F›kh, tefsîr ve hadîs kitâblar›n› yakd›lar. Kur’ân-› kerîmi,
kendi düflüncelerine göre yanl›fl tefsîr etdiler. Müslimânlar› aldatmak
için, Hanbelî mezhebinde olduklar›n› söylediler. Hâlbuki, Hanbelî
âlimlerinden ço¤u da, bunlar› red eden, bozuk olduklar›n› bildiren ki-
tâblar yazd›lar. Harâmlara halâl dedikleri ve Peygamberleri, Evliyây›
tenkîs etdikleri için  kâfir  olmakdad›rlar.  Vehhâbî  dîninin  esâs›  on-
dur: 1- Allah maddî bir varl›kd›r. Eli, yüzü ve ciheti vard›r, diyorlar.
[Bu akîdeleri, h›ristiyanlar›n (Baba, o¤ul, rûh-ül kuds) inan›fllar›na
benzemekdedir.] 2- Kur’ân-› kerîme, kendi anlad›klar› gibi ma’nâ ver-
mekdedirler.3- Eshâb-› kirâm›n bildirdi¤i fleyleri inkâr etmekdedirler.
4- Âlimlerin bildirdiklerini inkâr etmekdedirler. 5- Dört mezhebden
birini taklîd eden kâfir olur, diyorlar. 6- Vehhâbî olm›yanlar kâfirdir,
diyorlar 7- Peygamberi, Evliyây› vesîle yaparak düâ eden, kâfir olur,
diyorlar. 8- Peygamberin ve Evliyân›n mezârlar›n› ziyâret etmek ha-
râmd›r diyorlar. 9- Allahdan baflkas› ile yemîn eden müflrik olur, di-
yorlar. 10- Allahdan baflkas› için nezr yapan ve Evliyân›n kabrleri ya-
n›nda hayvan kesen müflrik olur diyorlar. Bu kitâb›mda, bu on akîde-
nin bozuk olduklar›, vesîkalarla isbât edilecekdir.) Dikkat edilirse,
Vehhâbî dîninin bu on esâs›, Hempherin, Necdli Muhammede telkîn
etdi¤i din bilgileridir.

‹ngilizler, h›ristiyanl›k propagandas› yapmak için, Hempherin i’ti-
râflar›n› neflr etmifller. Müslimân yavrular›n› aldatmak için, islâm bil-
gilerini yalan ve yanl›fl yazm›fllard›r. Bu yalan ve iftirâlar› tashîh ede-
rek, gençlerimizi bu ‹ngiliz hîlesinden, tuza¤›ndan kurtarmak maksad›
ile, bu kitâb› biz de neflr ediyoruz.



Birinci K›sm

BEfi‹NC‹ FASL
Necdli Muhammed ile çok samîmî oldu¤umuz bu gün-

lerde, flî’îlerin en çok sevdi¤i, ayn› zemânda onlar›n ilm ve
rûhâniyyet merkezi (Kerbelâ) ve (Necef) flehrlerine git-
mek için Londradan emr geldi. Necdli Muhammed ile gö-
rüflmemize son verme¤e, Basradan ayr›lma¤a mecbûr ol-
dum. Fekat, bu câhil ve ahlâk› bozulan adam›n, ileride ye-
ni bir f›rka kuraca¤›na ve islâmiyyetin içerden y›k›lmas›na
sebeb olaca¤›na ve bu f›rkan›n bozuk inanclar›n› hâz›rla-
m›fl oldu¤uma sevinerek, Basradan ayr›ld›m.

Sünnîlerin dördüncü, flî’îlerin ise, birinci halîfesi olan
Alî Necefde defn edilmifldir. Necefe bir fersah, ya’nî yürü-
yerek bir sâat uzakl›kdaki (Kûfe) flehri, Alînin hilâfet
merkezi idi. Alî öldürülünce, o¤ullar› Hasen ve Hüseyn,
onu Kûfenin hâricinde ve flu anda Necef denilen yerde
defn etdiler. Sonra, Necef inkiflâf etme¤e, Kûfe ise y›k›l-
ma¤a bafllad›. fiî’î din adamlar› Necefde topland›. Evler,
çarfl›lar, medreseler yap›ld›.

‹stanbuldaki Halîfe, bunlara ihsânda bulunuyordu.
Çünki:

1- Îrândaki flî’î hükûmet, Necefdeki flî’îleri destekliyor-
du. Halîfe, onlar›n ifllerine kar›flsayd›, her iki hükûmet
aras›ndaki münâsebetler gerginleflir, hattâ harb dahî vâk›’
olabilirdi.

2- Necef havâlîsinde flî’îleri destekleyen bir çok silâh-
l› aflîret vard›. Silâhlar› ve teflkilâtlar› pek ehemmiyyetli
olmamakla berâber, halîfe, o aflîretlerle harbe girebilir-
di.

3- Necefdeki flî’îler, Hindistân, Afrika ve bütün dün-
yâdaki flî’îlerin merci’leri idi. Halîfe, bunlara dokundu-
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¤u zemân, bütün flî’îler galeyâna gelirdi.
Peygamberin torunu, ya’nî k›z› Fât›man›n o¤lu Hüseyn

bin Alî, Kerbelâda flehîd edilmifldir. Irâk ehli, Hüseyni
Medîneden kendilerine halîfe seçmek için ça¤›rd›lar. O ve
âilesi Kerbelâ topra¤›na vard›klar›nda Irâk ehli cayd›lar.
fiâmda oturan Emevî halîfesi Yezîd bin Muâviyenin emri
ile, onu yakalama¤a ç›kd›lar. Hüseyn, âilesi ile birlikde,
Irâk ordusuna karfl› ölünceye kadar, kahramanca muhâ-
rebe etdi. Irâk ordusu gâlib geldi. O günden sonra, flî’îler
Kerbelây› rûhânî bir merkez olarak kabûl etdiler ve her
yerden gelip, orada toplan›rlar ki, bizim h›ristiyanl›k dî-
ninde onun bir benzeri yokdur.

Kerbelâ, flî’îlerin bir flehri olup içinde flî’a medreseleri
vard›r. O ve Necef, birbirini desteklerler. Bu iki flehre git-
mek emrini al›nca, Basradan Ba¤dâda, oradan da, F›rat
nehrinin kenâr›nda bulunan “Hulle” flehrine gitdim.

Dicle ve F›rat Türkiyeden gelip, Irâk› yararak Basra
körfezine dökülürler. Irâk›n zirâat ve refâh›, bu iki nehre
borçludur.

Ben Londraya döndükden sonra, Müstemlekeler nâ-
z›rl›¤›na gerekdi¤i zemân, Irâka teklîflerimizi kabûl etdir-
mek için, bu iki nehrin yataklar›n› de¤ifldirecek bir plân
yapmas›n› teklîf etdim. Zîrâ, su Irâkdan kesilince, bizim
isteklerimizi kabûl etme¤e mecbûr olur.

Hulleden Necefe, Âzerbaycanl› bir tüccâr k›yâfetinde
gitdim. fiî’î din adamlar›yla arkadafll›k ve samîmiyyet kur-
dum ve onlar› aldatma¤a bafllad›m. Onlar›n ders halkala-
r›na kat›ld›m. Sünnîlerin çal›fld›klar› gibi, fen bilgilerine
çal›flmad›klar› ve onlardaki güzel ahlâka mâlik olmad›kla-
r›n› gördüm. Meselâ:

1- Osmânl› hükûmetine son derece düflmand›lar.
Çünki, onlar flî’î, Türkler sünnî idi. Sünnîlere kâfir di-
yorlard›.

2- fiî’î âlimleri, t›pk› bizim duraklama devrindeki pa-
pazlar›m›z gibi, kendilerini tamâmen dînî ilmlere vermifl,
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dünyevî ilmlerle çok az ilgileniyorlard›.
3- ‹slâmiyyetin hakîkatinden, ulviyyetinden ve fen ve

teknikdeki terakkîlerden haberleri yokdu.
Kendi kendime dedim ki, flî’îler ne zevall› insanlard›r.

Bütün dünyâ uyan›k iken, bunlar uyuyorlar. Bir gün gele-
cek bir sel gelip onlar› götürecek. Bir kaç kerre, onlar› ha-
lîfeye isyân etmek için teflvîk etdim. Beni maalesef dinle-
yen olmad›. Ba’z›lar›, bana gülüyordu. Sanki, onlara göre
dünyây› y›k›n diyordum. Çünki onlar, Hilâfete zapt edil-
mesi mümkin olmayan bir kal’a gibi bak›yorlard›. Onlara
göre, ancak beklenilen Mehdî geldi¤i zemân, Hilâfetden
kurtulabilirlerdi.

Onlara göre, Mehdî, ‹slâm Peygamberinin soyundan
gelen ve hicrî 255 senesinde gözlerden gayb olan, on ikin-
ci imâmlar›d›r. O, flimdi hayâtda imifl ve bir gün zuhûr
edecek, zulm ve haks›zl›kla dolan bu dünyây› adâlet ile
dolduracakm›fl.

Hayret ediyorum! fiî’îler nas›l olur da, bu hurâfelere
inan›rlar. Bu, biz h›ristiyanlar›n inand›¤› (Îsâ gelecek,
dünyây› adâlet ile dolduracak) hurâfesine benziyordu.

Bir gün onlardan birisine: (‹slâm Peygamberinin yap-
d›¤› gibi, sizin de zulmü önlemeniz farz de¤il mi?) dedim.
Cevâben dedi ki: (Allah Ona yard›m ediyordu. Bunun
için zulmü önleme¤i baflard›). Dedim ki, (Kur’ânda (Siz
Allah›n dînine yard›m ederseniz, O da size yard›m
eder)[1]) yaz›l›d›r. Siz de flâhlar›n›z›n zulmü karfl›s›nda k›l›-
c›n›za sar›l›rsan›z, Allah size de yard›m eder). Cevâb› fluy-
du: (Sen bir tüccars›n, bunlar ise, ilmî mevzû’lard›r, akl er-
diremezsin).

Emîr-ül-mü’minîn Alînin türbesi çok tezyîn edilmifl.
Güzel bir avlusu, alt›n kaplamal› büyük bir kubbesi ve iki
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[1] Muhammed sûresi, âyet: 7. Allahü teâlân›n dînine yard›m etmek, islâ-
miyyete tâbi’ olmak ve onu neflr etme¤e çal›flmak demekdir. Hükûme-
te isyân etmek, dîni y›kmak olur.



büyük minâresi vard›. Her gün bu türbeyi çok say›da flî’î
ziyâret eder. Cemâ’at ile nemâz k›larlar. Ziyâretçilerin
her biri, önce efli¤ine e¤ilir, onu öper. Sonra, kabre selâm
verirdi. Evvelâ, izn ister, sonra girerlerdi. Türbenin büyük
bir avlusu ve bu avluda, din adamlar› ile ziyâretçiler için
bir çok oda vard›.

Kerbelâda Alînin türbesine benzer, iki türbe vard›. Bi-
rincisi Hüseyne, ikincisi ise, onunla berâber Kerbelâda fle-
hîd olan kardefli (Abbâs)a âiddir. fiî’îler Necefde yapd›k-
lar›n›n ayn›n› (Kerbelâ)da da yap›yorlard›. Kerbelân›n ik-
lîmi Necefinkinden dahâ güzeldi. Etrâf›nda güzel bahçe-
ler ve akarsular vard›.

Irâk seferimde kalbimi ferahland›ran bir manzara ile
karfl›lafld›m. Ba’z› hâdiseler, Osmânl› hükûmetinin sonu-
nun yaklafld›¤›n› haber veriyordu. Zîrâ, ‹stanbul hükûme-
ti taraf›ndan ta’yîn edilen vâlî, câhil ve zâlim bir adamd›.
Can›n›n istedi¤i gibi hareket ederdi. Halk ondan râz› de-
¤ildi. Sünnîler, vâlî onlar›n hürriyyetlerini tahdîd etdi¤i ve
onlara k›ymet vermedi¤i için, flî’îler ise, kendi aralar›nda
vilâyete lây›k olan, Peygamberin soyundan seyyidler ve
flerîfler varken, bir Türk vâlî taraf›ndan idâre edilmekden
râhats›zlard›.

fiî’îlerin hâli, çok vahîm idi. Pislik ve y›k›nt›lar içinde
yafl›yorlard›. Yollar emniyyetsizdi. Yol kesenler dâimâ
kervanlar› gözlüyorlar. Berâberlerinde asker olmay›nca,
hemen sald›r›yorlard›. Bunun için, hükûmet onlarla bir-
likde bir müfreze asker göndermedikçe, kâfileler sefere
ç›kam›yordu.

fiî’î aflîretler aras›nda kavgalar çokdu. Her gün birbirle-
rini öldürüp ya¤mal›yorlard›. Cehâlet korkunç bir fleklde
yayg›nd›. fiî’îlerin bu hâli, kilisenin Avrupay› istilâ etdi¤i
zemânlar› bana hât›rlat›yordu. Necef ve Kerbelâdaki din
adamlar› ve onlara ba¤l› bir ekalliyyet hâricinde, her bin
flî’îden bir okur yazar ç›km›yordu.

‹ktisâdî hayât temâmen çökmüfl, insanlar fakr-u zarû-
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ret içinde k›vran›yorlard›. Devlet çark› da, dönmez hâle
gelmifldi. fiî’îler, hükûmete hiyânet ediyorlard›.

Devlet ile halk, birbirlerine flübhe ile bak›yordu. Bu-
nun için, aralar›nda yard›mlaflma yokdu. fiî’î din adamla-
r›, kendilerini sünnîleri kötüleme¤e vermifl, dünyâ ilmle-
rinden elini ete¤ini çekmifllerdi.

Kerbelâda ve Necefde dört ay kadar kald›m. Necefde
çok fliddetli bir hastal›k geçirdim. Hattâ, kendimden üm-
mîdi kesdim. Üç hafta hasta kald›m. Bir doktora gitdim.
Bana ba’z› ilâclar verdi. ‹lâçlar› içince sihhatim düzelme¤e
bafllad›. Hastal›¤›m müddetince, yerin dibinde bir odada
kal›yordum. Benim ev sâhibim, râhats›zl›¤›m sebebi ile, az
bir ücret karfl›l›¤›nda, ilâc ve yemek yap›yor ve bana hiz-
met etmekden büyük sevâb bekliyordu. Zîrâ, sözde ben
Emîr-ül-mü’minîn Alînin ziyâretçisiydim. Hastal›¤›m›n ilk
günlerinde, tabîb sâdece tavuk suyu içmemi söyledi. Son-
ra, etinden de yimeme müsâade etdi. Üçüncü hafta pirinç
çorbas› yidim. ‹yilefldikden sonra, Ba¤dâda gitdim. Necef,
Hulle, Ba¤dâd ve yoldaki müflâhedelerimle alâkal› yüz sa-
hîfelik uzun bir rapor hâz›rlad›m. Raporu Müstemlekeler
nezâretinin Ba¤dâddaki mümessiline teslîm etdim. Irâkda
m› kalaca¤›m, yoksa Londraya m› dönece¤im husûsunda
nâz›rl›kdan emr bekledim.

Londraya dönmek istiyordum. Zîrâ, uzun zemân gur-
betde idim. Vatan›m› ve âilemi çok özlemifldim. Bilhâssa,
benden sonra hayâta gözlerini açan o¤lum Rasbutini gör-
mek istiyordum. Bundan dolay›, raporumla berâber, nâz›r-
l›kdan k›sa bir müddet için bile olsa, Londraya dönmek için
izn taleb etdim. Üç senelik Irâk seferimle alâkal› intiba’la-
r›m› flifâhen anlatmak ve biraz istirâhat etmek istiyordum.

Nâz›rl›¤›n Irâkdaki mümessili, kimse flübhelenmesin
diye, kendisine fazla u¤ramamam› ve Dicle nehrinin k›-
y›s›ndaki hanlar›n birinde, bir oda kirâlamam› tenbîh
etdi ve (Londradan posta geldi¤i zemân, nâz›rl›¤›n ce-
vâb›n› sana bildirece¤im) dedi. Ben Ba¤dâdda kald›¤›m
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zemân, Hilâfetin merkezi ‹stanbul ile Ba¤dâd aras›ndaki
ma’nevî uzakl›¤› müflâhede etdim.

Basradan Kerbelâ ve Necefe gitdi¤imde, Necdli Mu-
hammed, kendisine gösterdi¤im yoldan sapacak diye, çok
üzülüyordum. Zîrâ o, çok mütehavvil ve çok asabî idi.
Onun üzerinde infla etdi¤im bütün emellerimin zâyi’ ola-
ca¤›ndan korkuyordum.

Kendisinden ayr›l›rken, ‹stanbula gitme¤i düflünüyor-
du. Bu fikrinden vazgeçmesi için, çok telkînde bulundum
ve (Oraya gitdikden sonra, seni tekfîr edebilecekleri bir
söz sarf eder ve seni öldürmelerinden çok endifle ediyo-
rum) dedim.

Gâyem baflka idi. Oraya gitdikden sonra, e¤rilerini
do¤rultacak, Ehl-i sünnet i’tikâd›na dönmesini sa¤layacak
derin âlimlerle görüflmesinden ve bütün emellerimin zâyi’
olaca¤›ndan korkuyordum. Çünki, ‹stanbulda ilm ve ‹slâ-
m›n güzel ahlâk› vard›.

Necdli Muhammedin, Basrada kalmak istemedi¤ini
anlay›nca, ‹sfahan ve fiîrâza gitmesini tavsiye etdim. Çün-
ki, bu iki flehr çok güzeldi. Halk› da, flî’î idi. fiî’an›n ise,
Necdli Muhammede te’sîr etmek ihtimâli yok idi. Çünki,
flî’îlerde ilm ve ahlâk noksand›. Böylece, onun, hâz›rlad›-
¤›m yoldan dönmiyece¤ine emîn oldum.

Ondan ayr›l›rken, kendisine, (Tak›yyeye inan›yor mu-
sun?) demifldim. Cevâben, (Evet inan›yorum. Zîrâ sahâ-
beden biri, müflrikler zulm yapd›¤› ve anne ve babas›n› öl-
dürdükleri zemân, (Tak›yye) edip, flirki izhâr etmifldi. Bu-
na karfl› Peygamber de, ona hiç bir fley söylememifldi) de-
di. Ben de, (fiî’îler aras›nda, tak›yye edip, Sünnî oldu¤unu
söyleme ki, bafl›na bir felâket getirmesinler. Onlar›n
memleketlerinden ve ulemâs›ndan istifâde et! Onlar›n
âdet ve mezheblerini ö¤ren. Zîrâ bunlar câhil ve inâdc›
kimselerdir) dedim.

Oradan ayr›l›rken, zekât olarak, bir mikdâr para ver-
dim. Zekât, muhtaclara da¤›t›lmak üzere al›nan ‹slâmî bir
vergidir. Ayr›ca, binmesi için bir hayvan al›p, hediyye et-
dim. Böylece ayr›ld›k.
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Ayr›ld›kdan sonra, kendisiyle irtibât›m kesildi. Bunun
için, çok râhats›zd›m. ‹kimiz de Basraya dönmek üzere
ayr›ld›k, (Kim önce dönüp arkadafl›n› bulamazsa, bir
mektûb yaz›p, Abdürr›zâya b›raks›n) dedik.

‹ngiliz kâfiri, islâm beldesinde,
ahmaklar› bularak, hem besler, hem de,
‹slâma hücûm yollar›n› ö¤retir,
‹slâmiyyete uyana gerici denir.
Ç›plak gezmek, içki, flehvet moda olur.
din kardeflli¤i, seviflmek unutulur.

‹slâm düflmânlar›, köpekleri besliyor,
bunlar›, mü’minlerin bafl›na geçiriyor.
Hepsi, islâmiyyete, ahlâka sald›r›yor.
Allahü teâlâ da, cezâlar›n› veriyor.
Çünki, Kur’ân-› kerîmde Rabbimiz va’d ediyor,
(‹slâmiyyeti elbet, koruyaca¤›m) diyor.
Müslimânlara da: (Düflmana aldanmay›n,
çok çal›fl›p, ondan üstün olun) buyuruyor.
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‹NG‹L‹Z VAHfiET‹
1– Türkiye gazetesinin 2 temmuz 1995 târîhli d›var takvîminde diyor ki, Fa-

kîr memleketlerde bebekleri kaç›rarak organ nakli ticareti yapan bir in-
giliz flebekesi tesbît edildi. Brezilyadan gelen bir haberde diyor ki,
Cambridge flehrindeki milletler aras› a’zâ nakli teflkilât›, kaç›r›lan be-
bekler hakk›nda tahkîkât yapmakdad›r. Ba’z› ingiliz hastahânelerinin,
bu bebek a’zâlar›na ra¤bet gösterdikleri, çok pahâl› sat›n ald›klar› tesbît
edilmifldir.

2– 4 Temmuz 1995 sal› târîhli (Türkiye) gazetesinde diyor ki, kimyâ üzerin-
de doktora yapmak için ingiltereye giden 60 dan fazla müslimân genç,
garîblerin, fakîrlerin yaflad›¤› New Castle flehrine yerlefldirildi. Talebe-
den Mustafa Arslano¤lu, gece evine dönerken, civardaki kiliseden ç›kan
iki ingiliz, tafl ve sopalarla hücûm edip, bay›lt›nc›ya kadar dövdüler.
Yakmak için, üzerine gaz dökdüler. Allahdan çakmaklar› atefl almad›.
Bu hâli evinin balkonundan gören bir k›z, polise haber verdi. ‹slâm düfl-
man› gençler kaç›p, kiliseye sakland›lar.

3– Ayn› gazetede diyor ki, Bosnada yaradan, açl›kdan hergün yüzlerce
müslimân ölüyor. Açl›kdan a¤l›yan, bay›lan yavrular›n›n feryâdlar›n›
duymamak için, ana babalar sokaklara kaç›yorlar. ‹slâm memleketlerin-
den gelen g›dâ maddelerini s›rplar al›yor. ‹ngilizlerin idâresindeki bir-
leflmifl milletler askerleri s›rplara câsûsluk yap›yor. Bu askerler ve h›ris-
tiyan turistler, müslimânlar›n vücûdlar›ndan kan f›flk›r›rken, Avrupadan
gelen bu islâm düflmanlar›, fleref kadehleri kald›r›yor. Bosnadaki cana-
varl›k, ingilizler taraf›ndan plânland›. 1988 de Kosovada bafllat›ld›. Mi-
loseviç mafla olarak seçildi. ‹ngilizler, s›rplara, (Korkmay›n! Arkan›zda
biz var›z) diyorlar.



Birinci K›sm

ALTINCI FASL
Bir müddet Ba¤dâdda kald›m. Sonra, Londraya dön-

mek için emr geldi. Ben de döndüm. Londrada sekreter
ve ba’z› nezâret mensûblar› ile görüfldüm. Onlara uzun se-
ferimde yapd›klar›m› ve müflâhedelerimi anlatd›m. Irâkla
alâkal› ma’lûmâtlar›ma çok sevindiler ve memnûniyyetle-
rini bildirdiler. Dahâ önce gönderdi¤im raporu da gör-
müfllerdi. Safiyye de, benim raporuma mutâb›k bir rapor
yollam›fl. Yine ö¤rendim ki, her seferimde, nâz›rl›¤›n
adamlar›, beni ta’kîb etmifller. Onlar da, gönderdi¤im ra-
porlara ve sekretere anlatd›klar›ma mutâb›k raporlar ver-
mifller.

Sekreter, Nâz›r ile görüflmem için bana vakt verdi. Nâ-
z›r› makâm›nda ziyâret etdi¤imde, beni ‹stanbuldan dön-
dü¤üm seferden farkl› bir fleklde karfl›lad›. Kalbinde, müs-
tesnâ bir yer iflgâl etmifl oldu¤umu anlad›m.

Nâz›r, Necdli Muhammedi elde etdi¤ime çok memnun
oldu. (O, nâz›rl›¤›m›z›n arad›¤› bir silâh idi. Ona her nev’
sözü ver. Bütün mesâ’in, sâdece onu elde etmek için olsa
dahî de¤er) dedi.

Ben de: (Necdli Muhammed için çok endîfleli idim. Zî-
râ fikrinden dönmüfl olabilir) dedim. (Kalbin râhat olsun.
Ondan ayr›ld›¤›nda sâhib oldu¤u fikrlerden dönmemifl-
dir ve ‹sfahanda nâz›rl›¤›m›z›n câsûslar›, onunla görüfl-
müfller, nâz›rl›¤a onun bozulmad›¤›n› haber vermifllerdir)
dedi. Kendi kendime dedim ki: (Necdli Muhammed na-
s›l s›rlar›n› baflkas›na anlatabilir)? Bunu nâz›ra sorma¤a
cesâret edemedim. Fekat, sonra Necdli Muhammed ile
görüfldü¤ümde anlad›m ki, ‹sfahanda Abdülkerîm is-
minde bir adam onunla görüflmüfl ve (Ben fieyh Mu-
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hammedin [Beni kast ediyor] kardefliyim. Sizin hakk›n›z-
da ne biliyorsa hepsini bana söyledi) diyerek, Necdli Mu-
hammedi aldatm›fl ve onun s›rlar›n› ö¤renmifl.

Necdli Muhammed bana: (Safiyye benimle ‹sfahana
geldi ve iki ay dahâ, onunla müt’a nikâh› ile yaflad›k. Ab-
dülkerîm de, benimle fiîrâza geldi ve Safiyyeden dahâ gü-
zel ve dahâ câzib Âsiye isminde bir kad›n dahâ buldu. O
kad›nla da müt’a nikâh› ile, hayât›m›n en nefl’eli dakîkala-
r›n› geçirdim) dedi.

Dahâ sonra ö¤rendim ki, Abdülkerîm, ‹sfahan havâlî-
sinden Celfa’da oturan, nâz›rl›¤›n h›ristiyan bir ajan›d›r.
Âsiye ise, fiîrâz yehûdîlerinden olup, nâz›rl›¤›n baflka bir
ajan›d›r. Dördümüz, Necdli Muhammedi ileride kendisin-
den bekleneni en güzel bir fleklde yapabilecek sûretde ye-
tifldirdik.

Ben, hâdiseleri Nâz›ra, sekreter ve tan›mad›¤›m iki Ne-
zâret mensûbunun huzûrunda anlat›nca, Nâz›r bana: (Sen
nâz›rl›¤›n en büyük madalyas›n› hak etdin. Zîrâ sen, nâz›r-
l›¤›n en mühim ajanlar› aras›nda birincisin. Sekreter sana,
vazîfende yard›mc› olacak baz› devlet s›rlar› söyleyecek)
dedi.

Sonra, âilemle görüflmek için, bana on günlük izn ver-
diler. Ben de, do¤ru evime gitdim. Bana çok benziyen o¤-
lumla en tatl› dakîkalar geçirdim. O¤lum ba’z› kelimeleri
konufluyordu ve o kadar güzel bir yürüyüflü vard› ki, o yü-
rürken, sanki benim vücûdümden bir parça yürüyor gibiy-
di. Bu on günlük iznim çok sevinçli ve nefl’eli geçdi. Sevin-
cimden sanki uçacakd›m. Vatan›ma ve âileme kavuflmak-
dan, büyük bir haz duydum. Bu on günlük izn içinde, be-
ni çok seven ihtiyâr halam› da ziyâret etdim. Halam› ziyâ-
ret etmem çok iyi oldu. Zîrâ, ben üçüncü sefere ç›kd›kdan
sonra, hayâta veda’ etmifldi. Onun vefât›na çok üzülmüfl-
düm.

Bu on günlük izn, bir sâat gibi çabuk geçdi. Böyle,
nefl’eli günler, bir sâat gibi geçdi¤i hâlde, elemli günler in-
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sana asrlar gibi geliyor. Necefdeki hastal›k günlerimi hâ-
t›rlad›m. O kederli günler, bana seneler gibi gelmifldi.

Nâz›rl›¤a, yeni emrleri almak için gitdi¤imde, karfl›m-
da, güleryüzü ve uzun boyu ile sekreteri gördüm. O kadar
s›cak elimi s›kd› ki, bundan, bana olan sevgisi zâhir olu-
yordu.

Bana: (Nâz›r›m›z›n ve müstemlekelerle vazîfeli hey’e-
tin emri ile, sana çok mühim iki devlet s›rr› söyleyece¤im.
‹lerde, bu iki s›rdan çok istifâden olacakd›r. Bu iki s›rr›,
kendilerine tam i’timâd edilen, birkaç kifliden baflka kim-
se bilmez) dedi.

Elimden tutarak, Nâz›rl›¤›n bir odas›na götürdü. Bu
odada çok câzib bir fleyle karfl›lafld›m: Yuvarlak bir masa-
n›n etrâf›nda (10) adam oturuyordu. Onlar›n birincisi, Os-
mânl› pâdiflâh›n›n k›yâfetinde idi. Türkçe ve ingilizce bili-
yordu. ‹kincisi, ‹stanbuldaki fieyhul-islâm›n k›yâfetinde
idi. Üçüncüsü, Îrân fiâh›n›n k›yâfetinde idi. Dördüncüsü,
Îrân serây›ndaki vezîrin k›yâfetinde idi. Beflincisi, flî’îlerin
tâbi’ oldu¤u Necefdeki en büyük âlimin k›yâfetinde idi.
Bu son üç kifli, farsça ve ingilizce biliyorlard›. Bu adamla-
r›n her birisinin yan›nda, onlar›n söylediklerini yazmak
için, birer kâtib bulunuyordu. Bu kâtibler ayn› zemânda,
bu adamlara, câsûslar›n ‹stanbul, Îrân ve Necefdeki, onla-
r›n asllar› olan befl kifli hakk›nda toplad›klar› ma’lûmât›
bildiriyorlard›.

Sekreter: (Bu befl kifli, oralardaki befl kifliyi temsîl eder-
ler. Onlar›n ne düflündüklerini anlamak için, asllar› gibi
yetifldirdik. Biz ‹stanbul, Tahran ve Necefdekilerle alâka-
l› elimize geçen bilgileri, bunlara bildiriyoruz. Bunlar da,
kendilerini oradakilerin yerinde kabûl eder. Biz onlara
soruyoruz, onlar da bize cevâbland›r›yor. Bizim tesbîtimi-
ze göre, buradakilerin cevâblar›, oradakilerin cevâblar›na
yüzde yetmifl mutâb›kd›r.

‹stersen, tecribe mâhiyyetinde bir fleyler sorabilirsin.
Nas›lsa, dahâ önce Necef âlimi ile görüflmüfldün) dedi.
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Ben de peki dedim. Zîrâ, dahâ önce, Necefdeki flî’an›n en
büyük âlimi ile görüflmüfl ve ona ba’z› husûslar sormufl-
dum. ‹flte, onun benzerinin yan›na yaklafld›m ve dedim ki:
(Hocam, sünnî ve mütaass›b oldu¤u için, hükûmete harb
açmam›z câiz olur mu?) Biraz düflündükden sonra, (Ha-
y›r, sünnî oldu¤u için hükûmete harb açmam›z câiz de¤il-
dir. Zîrâ, bütün müslimânlar kardefldirler. Ancak onlar,
ümmete zulm ve iflkence yaparlarsa harb açabiliriz. Biz
onu yaparken, emr-i bil ma’rûf ve nehy-i anil-münker
flartlar›na uygun olarak hareket ederiz. Zulmü b›rakd›kla-
r› zemân, elimizi onlardan çekeriz) dedi.

Ben, (Hocam, yehûdî ve h›ristiyanlar›n necs olmalar›
ile alâkal› görüflünüzü alabilir miyim?) dedim. (Evet on-
lar necsdirler. Onlardan uzak durmak lâz›md›r) dedi. (Ni-
çin) dedim. Cevâben, (Bu, hakârete karfl› misillemede
bulunmakd›r. Zîrâ onlar, bizi kâfir bilirler ve Peygambe-
rimiz Muhammed aleyhisselâm› tekzîb ederler. Biz de,
buna karfl› misillemede bulunuyoruz) dedi. Ona dedim
ki: (Hocam, temizlik îmândand›r de¤il mi? Öyleyse niçin,
(Sahn-› flerîf) [Hazret-i Alînin türbesinin etrâf›], cadde ve
sokaklar temiz de¤ildir? Hattâ, ilm medreseleri bile, te-
miz say›lmaz). Cevâben: (Evet, hakîkaten temizlik îmân-
dand›r. Fekat ne yapal›m, flî’îler, temizli¤e ehemmiyyet
vermeyince, böyle olur) dedi.

Nâz›rl›kdaki bu adam›n cevâblar›, Necefdeki flî’î âlimi-
nin cevâblar›na t›pa t›p mutâb›k idi. Bu adam›n Necefde-
ki âlime bu kadar uygunlu¤u, beni hayretler içinde b›rak-
d›. Bir de üstelik bu adam farsça biliyordu.

Sekreter: (fiâyed sen di¤er dört kiflinin asllar› ile de gö-
rüflmüfl olsayd›n, flimdi onlarla da görüflebilir ve onlar›n
da asllar›na ne kadar mutâb›k oldu¤unu görebilirdin) de-
di. Ben dedim ki: (fieyh-ul-islâm›n da nas›l düflündü¤ünü
biliyorum. Çünki, benim ‹stanbuldaki hocam Ahmed
efendi, fieyh-ul-islâm› bana iyice anlatm›fld›.) Sekreter:
(O zemân buyur, onun da nümûnesi ile görüflebilirsin)
dedi.
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fieyh-ul-islâm›n benzerinin yan›na yaklafld›m ve ona
dedim ki: (Halîfeye itâ’at etmek farz m›d›r?), (Evet vâ-
cibdir. Allaha ve Peygambere itâ’at etmek farz oldu¤u
gibi, bu da vâcibdir) dedi. (Bunun delîli nedir?) dedim.
Cevâben dedi ki: (Cenâb-› Allah›n bu âyetini duymad›n
m›? (Allaha, Onun Peygamberine ve sizden olan ülül
emre itâ’at ediniz)[1].) Ben, (Allah bize, askerine Medîne-
yi ya¤malamay› halâl eden ve Peygamberimizin torunu
Hüseyni öldüren halîfe Yezîde ve içki içen Velîde itâ’at
etme¤i emr eder öyle mi?) dedim. Cevâb› fluydu: (O¤-
lum, Yezîd Allah taraf›ndan Emîr-ül-mü’minîn idi. Hü-
seyni öldürme¤i emr etmedi. Sen, flî’îlerin yalanlar›na
inanma! Kitâblar› iyi oku! Hatâ yapd›. Sonra tevbe de et-
di. Medîne-i münevvereyi ya¤malamay› halâl ediflinde
isâbet etmifldir. Çünki, Medîne halk› az›p bâgî olmufl ve
itâ’ati b›rakm›fld›. Velîde gelince, evet o fâs›k idi. Halîfe-
nin yapd›klar›n› taklîd de¤il, islâmiyyete uygun olan
emrlerine itâ’at etmek vâcibdir.) Bunlar› hocam Ahmed
efendiye de, dahâ önce sormufl ve az bir fark ile ayn› ce-
vâblar› alm›fld›m.

Sonra, sekretere dedim ki, (Bu benzer kimseleri hâz›rla-
man›n hikmeti nedir?) Bana: (Biz bu üsûl ile sultân›n ve flî’î
olsun, sünnî olsun, müslimân âlimlerinin düflünce kâbiliy-
yetlerini ö¤reniyoruz. Siyâsî ve dînî mevzû’larda, onlar ile
mücâdele etmemize yard›mc› tedbîrler bulma¤a çal›fl›yo-
ruz. Meselâ, düflman askerlerinin hangi tarafdan gelece¤ini
bilirsen, ona göre hâz›rlan›r ve askerlerini uygun yerlere
yerlefldirirsin ve onu perîflân edersin. Fekat, onun ne taraf-
dan sald›raca¤›n› bilmezsen, askerlerini her tarafa gelifligü-
zel da¤›t›r ve ma¤lûb olursun. Aynen öyle, müslimânlar›n,
dinlerinin ve mezheblerinin hak oldu¤una dâir getirecekle-
ri delîlleri bilirsen, onlar›n delîllerini çürütebilecek karfl›
delîller hâz›rlaman mümkin olur ve o karfl› delîllerle onla-
r›n akîdelerini sarsabilirsin) dedi.
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[1] Nisâ sûresi, âyet: 59



Sonra, ad› geçen temsîlî befl adam›n askerlik, mâliye,
meârif ve dînî sahâlarla alâkal› aralar›nda geçen mütâle’a
ve plânlar›n netîcelerini ihtivâ eden, bin sahîfelik bir kitâb
verdi. (Okudukdan sonra getirirsin) dedi. Ben de, kitâb›
al›p eve götürdüm. Üç haftal›k ta’tîlim içinde, bafldan so-
na kadar dikkat ile mütâle’a etdim.

Kitâb, çok hayret edilecek cinsdendi. Zîrâ, ihtivâ etdi-
¤i mühim cevâblar ve ince mütâle’alar› sahih gibiydi. Ka-
nâatimce, temsîlî befl adam›n cevâblar› da, asllar›n›n ce-
vâblar›na yüzde yetmiflden fazla mutâb›k idi. Zâten sekre-
ter de, dahâ önce, cevâblar›n yüzde yetmifl nisbetinde isâ-
betli oldu¤unu söylemifldi.

Bu kitâb› okudukdan sonra, devletime olan i’timâd›m
biraz dahâ artd› ve Osmânl› ‹mperatorlu¤unun bir asrdan
dahâ az bir zemân içinde y›k›lmas› plânlar›n›n hâz›rland›-
¤›n› yakînen anlad›m. Sekreter, bana dedi ki: (Buna ben-
zer di¤er odalarda, flu anda sömürdü¤ümüz veyâ sömür-
meyi plânlad›¤›m›z devletler için de, böyle masalar var-
d›r.)

Sekretere, (Bu kadar titiz ve muktedir adamlar› ner-
den buluyorsunuz?) dedim. Cevâben: (Bütün dünyâ ülke-
lerindeki ajanlar›m›z, devâml› bize ma’lûmât veriyorlar.
Gördü¤ün bu temsîller, ifllerinde mütehass›sd›rlar. Tabîî-
dir ki, sen falanca adam›n bildi¤i bütün özel bilgilerle do-
nat›l›rsan, onun gibi düflünebilir ve onun verdi¤i hükmle-
ri verebilirsin. Zîrâ, art›k sen, onun nümûnesi mesâbesin-
desin) dedi.

Sekreter, sözüne devâm ederek, (Bu, Nezâretimizin sa-
na söylememi emr etdi¤i birinci s›r idi.

‹kinci s›rr› da bir ay sonra, bin sahîfelik kitâb› iâde et-
di¤inde söyliyece¤im) dedi.

Ben kitâb›, k›sm k›sm bafldan sonuna kadar i’tinâ ile
okudum. Bu sâyede, Muhammedîlerle alâkal› ma’lûmâ-
t›m artd›. Onlar›n nas›l düflündü¤ünü, onlar›n za’îf nok-
talar›n›, kuvvetli noktalar›n›, ayr›ca, kuvvetli noktalar›-
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n› za’îf nokta hâline getirmenin üsûllerini iyice ö¤renmifl
oldum.

Kitâb›n kayd etdi¤i, müslimânlar›n za’îf noktalar› flun-
lard›r:

1- Sünnî-flî’î ihtilâf›, Pâdiflâh ve halk ihtilâf›[1], Türk-
Îrân ihtilâf›, aflîretler ihtilâf›, âlimler ile devlet aras›ndaki
ihtilâf[2].

2- Çok az bir istisnâ ile, müslimânlar câhildirler[3].
3- Ma’neviyyats›zl›k, bilgisizlik ve flu’ûrsuzluk[4].
4- Temâmen dünyây› b›rak›p, sâdece âhiret ile meflgûl

olmalar›[5].
5- Hükümdârlar›n diktatör ve zâlim olmalar›[6].
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[1] Bu söz çok yanl›fld›r. Pâdiflâha itâ’at etmek farz oldu¤unu yukar›da
kendi de yazm›fld›r.

[2] Bu da iftirâd›r. Osmânl› devletinin âlimlere verdi¤i k›ymet ve i’tibâr,
Osmân gâzînin vasiyyetnâmesinde uzun yaz›l›d›r. Bütün pâdiflâhlar,
âlimlere en yüksek mevk›’leri vermifllerdir. Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî-
yi, hasedcileri, ikinci Mahmûd hâna flikâyet ve i’dâm›n› taleb etdikleri
zemân, (âlimlerden devlete zarar gelmez) dedi¤i ve talebi red etdi¤i
meflhûrdur. Osmânl› sultânlar›, âlimlere ev, erzak ve bol maâfl verirler-
di.

[3] Binlerce Osmânl› âliminin, din, ahlâk, îmân ve fen üzerindeki kitâbla-
r›, dünyâca bilinmekdedir. En câhil san›lan köylüler, dinlerini ve ibâ-
detlerini ve san’atlar›n› iyi bilirlerdi. Bütün köylerde câmi’ler, mekteb-
ler, medreseler vard›. Buralarda, okuma, yazma, din ve dünyâ ilmleri
ö¤retilirdi. Köylü kad›nlar, Kur’ân-› kerîm okurlard›. Köylerde yetifl-
dirilen âlimler ve Evliyâ pek çokdu.

[4] Osmânl› müslimânlar›n›n ma’neviyyât› çok kuvvetli idi. Millet, flehîd-
lik derecesine kavuflmak için, cihâda koflard›. Her nemâzdan sonra ve
Cum’a hutbelerinde, din adamlar› halîfelere, devlete düâ eder, herkes
âmîn derdi. H›ristiyan köylüleri okuma yazma bilmez, dinden, dünyâ
bilgilerinden habersiz, papazlar›n yalanlar›n›, efsânelerini din san›rlar.
fiu’ûrsuz, hayvan sürüsü gibidirler.

[5] ‹slâmiyyet, h›ristiyanl›kda oldu¤u gibi, din ile dünyây› ay›rmam›fld›r.
Dünyâ iflleri ile meflgûl olmak da ibâdetdir. Peygamberimiz: (Hiç ölmi-
yecek gibi dünyâ için, yar›n ölecekmifl gibi de, âhiret için çal›fl›n›z!) bu-
yurdu. Hâlbuki, ‹ncîlde, dünyâ için çal›flmak men’ edilmekdedir.

[6] Hükümdârlar, ahkâm-› islâmiyyeyi tatbîk etmek için bask› yaparlard›.
Avrupadaki krallar gibi zulm yapmazlard›.



6- Yollar emniyyetsiz, nakliyyât ve seyâhatin kesik olu-
flu[1].

7- Her sene onbinlerce kifliyi ölüme götüren veba, ko-
lera gibi hastal›klara karfl› tedbirsizlik ve sa¤l›¤a önem
vermemeleri[2].

8- fiehrlerin virâneli¤i ve su flebekelerinin yoklu¤u[3].
9- ‹dârenin âsîlere, bâgîlere karfl› âciz oluflu, ölçüsüzlük

ve o kadar övündükleri Kur’ân›n kanûnlar›n› yok denebi-
lecek kadar az tatbîk etmeleri[4].

10- Ekonomik çöküntü, fakîrlik ve geri kalm›fll›k.
11- Nizâmî bir ordunun olmay›fl›, silâhs›zl›k ve silâhla-

r›n klâsik ve çürük oluflu[5].
12- Kad›n haklar›n›n çi¤nenmesi [6].
13- Çevre sa¤l›¤›n›n ve temizli¤in yoklu¤u[7].
Kitâb, (Müslimânlar›n za’îf noktalar›) olarak, zikr et-

di¤i yukar›daki maddelerden sonra, müslimânlar›, dinle-
ri olan ‹slâmiyyetin maddî ve ma’nevî üstünlü¤ünden
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[1] Yollar o kadar emniyyetli idi ki, Bosnadan kalkan bir müslimân, Mek-
keye kadar râhat ve paras›z gider, yolda, köylerde, yir, içer, geceler,
hediyyeler al›rd›.

[2] Her yerde hastahâneler, flifâhâneler vard›. Napolyonu bile Osmânl›lar
tedâvi etdi. Bütün müslimânlar, (Îmân› olan, temiz olur) hadîs-i flerîfi-
ne uyarlar.

[3] Bu iftirâlara cevâb verme¤e bile de¤mez. Delhî sultân›, Fîrûz flâh 790
[m. 1388] de vefât etdi. Bunun yapd›rd›¤› 240 kilometrelik, genifl su yo-
lunun sulad›¤› bahçeler, bostanlar, ‹ngiliz iflgâli zemân›nda çöl hâline
geldi. Osmânl› mi’mârîsinin, bak›yyeleri bile, flimdi turistlerin gözünü
kamafld›rmakdad›r.

[4] Osmânl›lar›, frans›z krallar›n›n pisliklerini Sen nehrine döken general-
lerin madalya almalar› gibi san›yorlar.

[5] 726 [m. 1326] senesinde tahta ç›kan Orhan gâzînin kurdu¤u nizâmî or-
duyu ve Y›ld›r›m Bâyezîd hân›n 799 [m. 1399] da Ni¤boluda büyük
haçl› ordusunu ma¤lûb eden mükemmel ordusunu bilmiyor mu?

[6] ‹ngilizlerin ticâretden, san’atdan, silâhdan ve kad›n haklar›ndan haber-
leri yok iken, Osmânl›larda bunlar›n a’lâs› vard›. ‹sveç ve Frans›z kral-
lar›n›n Osmânl›lardan yard›m istediklerini de inkâr edebilirler mi?

[7] Sokaklar tertemizdi. Hattâ, tükrükleri temizlemek için bile vazîfeliler
vard›.



câhil b›rakman›n lâz›m oldu¤unu tavsiye ediyordu. Ayr›-
ca, islâmiyyet hakk›nda, flu bilgilere de yer veriyordu:

1- ‹slâm, birlik ve berâberli¤i emr edip, tefrikay› yasak-
l›yor. Kur’ânda, (Topyekün Allah›n ipine sar›l›n)[1] denili-
yor.

2- ‹slâm flu’ûrlanma¤› ve bilgi edinme¤i emr ediyor.
Kur’ânda, (Yeryüzünde dolafl›n)[2] deniliyor.

3- ‹slâm, ilm ö¤renme¤i emr ediyor. Bir hadîsde, (‹lm ö¤-
renmek, her erkek ve kad›n müslimâna farzd›r) deniliyor.

4- ‹slâm, dünyâ için çal›flma¤› emr ediyor. Kur’ânda,
(Onlardan ba’z›lar›, Ey Rabbimiz bize dünyâda da âhiret-
de de güzeli nasîb eyle)[3] deniliyor.

5- ‹slâm, istiflâreyi emr ediyor. Kur’ânda, (Onlar›n iflle-
ri, aralar›nda müflâvere iledir)[4] deniliyor.

6- ‹slâm, yol yapma¤› emr ediyor. Kur’ânda, (Yeryü-
zünde yürüyün)[5] deniliyor.

7- ‹slâm, müslimânlara s›hhatlar›n› korumalar›n› emr
ediyor. Bir hadîsde, (‹lm dörtdür: 1) Dînin muhâfazas›
için f›kh ilmi, 2) S›hhatin korunmas› için t›b ilmi, 3) Lisâ-
n›n muhâfazas› için sarf ve nahv ilmi, 4) Vaktlerin bilin-
mesi için astronomi ilmi) deniliyor.

8- ‹slâm, i’mâr› emr ediyor. Kur’ânda, (Allah yeryü-
zündeki her fleyi sizin için yaratm›fld›r)[6] deniliyor.

9- ‹slâm, nizâm› emr ediyor. Kur’ânda, (Her fley hesâb-
l›, nizâml›d›r) deniliyor[7].

10- ‹slâm, ekonomide kuvvetli olma¤› emr ediyor. Bir
hadîsde, (Hiç ölmeyecekmifl gibi dünyân için, yar›n öle-
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[1] Âl-i ‹mrân sûresi, âyet: 103
[2] Âl-i ‹mrân sûresi, âyet: 137
[3] Bekara sûresi, âyet: 201
[4] fiûrâ sûresi, âyet: 38
[5] Mülk sûresi, âyet: 15
[6] Bekara sûresi, âyet: 29
[7] Hicr sûresi, âyet: 19



cekmifl gibi de, âhiretin için çal›fl) deniliyor.
11- ‹slâm, çok kuvvetli silâhlarla mücehhez bir ordu

kurmay› emr ediyor. Kur’ânda, (Onlara karfl› gücünüzün
yetdi¤i kadar kuvvet hâz›rlay›n)[1] deniliyor.

12- ‹slâm, kad›nlar›n haklar›na ri’âyeti ve ona k›ymet
verme¤i emr ediyor. Kur’ânda, (Erkeklerin meflrû’ sûret-
de kad›nlar üzerinde (haklar›) oldu¤u gibi, kad›nlar›n da,
onlar›n üzerinde (haklar›) vard›r)[2] deniliyor.

13- ‹slâm, temizli¤i emr ediyor. Bir hadîsde, (Temizlik
îmândand›r) deniliyor.

Kitâb›n, bozulmas›n›, yok edilmesini emr etdi¤i kuvvet
noktalar› da flunlard›r:

1- ‹slâm, ›rk, dil, örf, âdet ve milliyetçilik teassubunu
ortadan kald›rm›fld›r.

2- Fâiz, ihtikâr, zinâ, içki ve domuz eti yasakd›r.
3- Müslimânlar, s›ms›k› bir fleklde âlimlerine ba¤l›d›rlar.
4- Sünnî müslimânlar Halîfeyi Peygamberin vekîli ola-

rak kabûl eder. Allaha ve Peygambere gösterilmesi lâz›m
olan hurmeti, ona da göstermenin farz oldu¤una inan›rlar.

5- Cihâd farzd›r.
6- fiî’î müslimânlara göre, gayr-› müslim olan bütün in-

sanlar ve sünnî müslimânlar necsdirler.
7- Bütün müslimânlar, ‹slâm›n biricik hak din oldu¤u-

na îmân ederler.
8- Müslimânlar›n ço¤u, yehûdî ve h›ristiyanlar›n Arab

yar›madas›ndan ç›kar›lmas›n›n farz oldu¤una inan›rlar.
9- ‹bâdetlerini, meselâ (nemâz›, orucu, hacc›...) çok gü-

zel bir fleklde edâ ederler.
10- fiî’î müslimânlar, ‹slâm memleketlerinde kiliselerin

inflâs›n›n harâm oldu¤una inan›rlar.
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[1] Enfâl sûresi, âyet: 60
[2] Bekara sûresi, âyet: 228



11- Müslimânlar, ‹slâm akîdesine s›ms›k› ba¤l›d›rlar.
12- fiî’î müslimânlar, (Humüs)ün ya’nî ganîmetin beflde

birinin âlimlere verilmesini farz bilirler.
13- Müslimânlar, çocuklar›n› öyle büyütüyorlar ki, ec-

dâdlar›n›n yolundan ayr›lmalar› mümkin de¤ildir.
14- Müslimân kad›nlar, o kadar güzel örtünüyorlar ki,

onlara fesâd›n bulaflmas› kâbil de¤ildir.
15- Müslimânlar› her gün befl def’a biraraya getiren, ce-

mâ’at nemâzlar› vard›r.
16- Onlara göre, Peygamber, Alî ve sâlihlerin kabrleri

mukaddes oldu¤u için, oralarda da toplan›rlar.
17- Peygamberlerinin neslinden gelen [Seyyid ve flerîf

ismi verilen] ler Peygamberi hât›rlat›r ve müslimânlar›n
gözünde, Onun canl› kalmas›n› te’mîn ederler.

18- Müslimânlar topland›klar› zemân, vâizler, onlar›n
îmânlar›n› kuvvetlendirir ve ibâdete teflvîk ederler.

19- Emr-i bil-ma’rûf [iyili¤i emr etme] ve nehy-i anil-
münker [kötülükden men’ etme] farzd›r.

20- Müslimânlar›n ço¤almas› için, evlenmek ve birden
fazla kad›n nikâh etmek sünnetdir.

21- Müslimân için, bir insan› ‹slâma getirmek, bütün
dünyâya sâhib olmakdan dahâ iyidir.

22- Müslimânlar aras›nda, (Kim hayrl› bir yol açarsa,
onun sevâb›na ve o yolda giden her insân›n kazand›¤› se-
vâblara nâil olur) hadîsi meflhûrdur.

23- Müslimânlar, Kur’âna ve hadîslere çok büyük hur-
met gösterirler. Onlara tâbi’ olman›n, Cennete girme¤e
biricik sebeb oldu¤una inan›rlar.

Kitâb, müslimânlar›n kuvvetli noktalar›n› bozup, za’îf
noktalar›n› yayma¤› tavsiye ediyor ve bunu yapabilmek
için, gerekli yollar› s›ral›yor.

Za’îf noktalar› yaymak için flunlar› tavsiye ediyor:
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1- Cemâ’atlerin, aralar›na adâvet sokup, sû’i zann› afl›-
l›yarak, ihtilâf› teflvîk eden kitâblar neflr etmek sûretiyle,
ihtilâflar› yerlefldirmek.

2- Mekteblerin aç›lmas›n›, kitâblar›n neflr edilmesini
men’ etmek, yak›lmas› ve yok edilmesi mümkin olan din
kitâblar›n› yakmak ve yok etmek. Din adamlar› hakk›n-
da muhtelif iftirâlar uydurmakla, müslimânlar›, çocukla-
r›n› dînî mekteblere vermekden vazgeçirerek, câhil kal-
malar›n› te’mîn etmek.[Bu yol, islâmiyyete büyük zarâr
vermekdedir.]

3-4- Onlar›n yan›nda Cenneti övüp, dünyâ hayât›n›
te’mîn etmekle mükellef olmad›klar›n› söylemek. Tesav-
vuf halkalar›n› geniflletmek. (Zühd)ü tavsiye eden Gazâlî-
nin (‹hyâ-ül-ulûmiddîn)i, Mevlânân›n (Mesnevî)si ve
Muhyiddîn-i Arabînin eserleri gibi kitâblar› okuma¤› tefl-
vîk etmekle, flu’ûrsuz kalmalar›n› te’mîn etmek[1].

5- Hükmdârlar› zulm ve diktatörlük yapma¤a teflvîk
etmeliyiz: Siz Allah›n yeryüzündeki gölgesisiniz. Zâten
Ebû Bekr, Ömer, Osmân, Alî, Emevîler ve Abbâsîlerin
herbiri, kaba kuvvet ve k›l›nçla iflbafl›na gelmifller ve tek
bafllar›na hükmranl›k etmifllerdir. Meselâ, Ebû Bekr,
Ömerin k›l›c› ile ve Fât›man›n evi gibi, itâat etmeyenlerin
evini yakmakla, iktidâra gelmifldir[2]. Ömer de, Ebû Bek-
rin tavsiyesi ile halîfe olmufldur. Osmân ise, Ömerin em-
ri ile devlet baflkan› olmufl. Alîye s›ra gelince, o da, eflk›-
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[1] Tesavvuf kitâblar›n›n medh etdikleri (Zühd), dünyâ ifllerini terk et-
mek de¤ildir. Dünyâya düflkün olmamakd›r. Ya’nî, islâmiyyete uygun
olarak çal›fl›p kazanmak ve kullanmak, ibâdet yapmak gibi sevâbd›r.

[2] Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alînin “rad›yallahü anhüm” halîfe ola-
caklar›na, hadîs-i flerîflerde iflâretler vard›r. Fekat hiçbirinin vakti aç›k
bildirilmemifldir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu ifli, Eshâ-
b›n›n seçmesine b›rakm›fld›. Halîfe seçmekde, Eshâb›n ictihâdlar› üç
dürlü oldu. Halîfelik, akrabâya verilmesi lâz›m olan bir mîrâs mal› de-
¤ildi. En önce müslimân olup, baflkalar›n› da îmâna getiren ve Pey-
gamberimizin imâm yap›p arkas›nda nemâz k›ld›¤› ve berâber hicret
etdi¤i Ebû Bekri seçmek uygun idi. Ba’z›lar› hazret-i Alînin evine gel-
di. ‹çlerinden Ebû Süfyân (Elini uzat! Sana bî’at edeyim. ‹stersen, her



yân›n seçmesi ile devlet reîsi olmufldur. Muâviye de, k›l›nç-
la iflbafl›na gelmifldir[1]. Sonra, Emevîlerde de hükmdârl›k
babadan o¤ula geçerek devâm etmifldir. Abbâsîlerde de,
ayn› olmufldur. Bunlar, ‹slâmdaki hükmrânl›klar›n cebrî ve
diktatörlük oldu¤unun delîlidir, demeliyiz.

6- Adam öldürenleri i’dâm etmek maddesini kanûnlar-
dan ç›karmak. [Adam öldürme¤e, eflkiyâl›¤a karfl› tek çâ-
re i’dâm cezâs›d›r. ‹’dâm cezâs› olmad›kca, anarfli, eflkiyâ-
l›k önlenemez.] Yol kesici ve h›rs›zlar› cezâland›rmakdan
hükûmeti al›koymak ve yol kesicileri silâhland›rarak, bu
ifli yapmalar›n› teflvîk etmek ve yollar›n emniyyetsizli¤ini
devâm etdirmek.

7- fiu fleklde, onlar›n hastal›k içinde yaflamalar›n› sa¤la-
yabiliriz: Her fley Allah›n kaderi ile olur. Tedâvînin iyilefl-
mede hiçbir te’sîri yokdur. Allah Kur’ânda, (Rabbim be-
ni yidirir ve içirir. Hasta oldu¤um zemân da, O bana flifâ
verir. Beni öldürecek, sonra da diriltecek Odur)[2] deme-
mifl mi? Öyleyse, Allah›n irâdesi d›fl›nda kimse, ne flifâ bu-
lur ve ne de ölümden kurtulur[3].
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yeri suvârî ve piyâde ile doldururum) dedi. Hazret-i Alî, bunu kabûl
etmedi ve (Müslimânlar› parçalamak m› istiyorsunuz? Evden ç›kma-
mam, halîfe olmak için de¤ildir. Resûlullah›n ayr›l›¤› beni çarpd›. Ç›l-
g›na döndüm) dedi. Mescide geldi. Herkesin yan›nda, Ebû Bekre bî’at
eyledi. Ebû Bekr de, (Halîfe olmak istemedim. Fitne ç›kmas›n diye,
çâresiz kabûl etdim) dedi. Alî de, (Halîfe olma¤a, sen dahâ lây›ks›n)
dedi. Hazret-i Alînin, o gün, Ebû-Bekri öven sözleri (Se’âdet-i Ebe-
diyye) kitâb›m›z›n ikinci k›sm, 23. cü maddesinde yaz›l›d›r. Hazret-i
Ömer, hazret-i Alîyi evine kadar u¤urlad›. Hazret-i Alî, (Resûlullah-
dan sonra, bu ümmetin en üstünü Ebû Bekr ve Ömerdir) derdi. fiî’île-
rin yalanlar›na, iftirâlar›na aldananlar, müslimânlar›n bugünkü hâle
düflmesine sebeb oldu. ‹ngilizler, bu fitneyi hâlâ körüklemekdedirler.

[1] Hazret-i Muâviye, hazret-i Hasenin bî’at etmesi ile, meflrû’ halîfe oldu.
(Hak Sözün Vesîkalar›) kitâb›n› okuyunuz!

[2] fiuarâ sûresi, âyet: 79-80-81.

[3] ‹ngilizler, müslimânlar› aldatmak için, âyet-i kerîmelere ve hadîs-i
flerîflere yanl›fl ma’nâ veriyorlar. Tedâvî olmak sünnetdir. Allahü te-
âlâ, ilâclarda, flifâ yaratm›fld›r. Peygamberimiz ilâc kullanma¤› emr
etdi. fiifây› veren, her fleyi yaratan Allahü teâlâd›r. Fekat, herfleyi se-
beblerle yaratmakda, sebeblere yap›flmam›z› emr etmekdedir. Çal›-



8- Zulm yap›lmas›n› te’mîn için flunlar› söyleyebiliriz:
‹slâm, ibâdet dînidir. Onun devlet iflleriyle hiçbir alâkas›
yokdur. Bunun için, Muhammed ve Halîfelerinin, ne nâ-
z›rlar› ve ne de kanûnlar› vard›[1].

9- ‹ktisâdî çöküntü de, bahsi geçen zararl› ifllerin tabî-
î bir netîcesidir. Mahsûlât› çürütmek, ticâret gemilerini
bat›rmak, çarfl›lar› yakmak, bendleri, barajlar› y›k›p zirâat
sâhalar›n› ve sanâyi’ merkezlerini su alt›nda b›rakmak ve
içme suyu flebekelerine zehr katmak suretiyle tahrîbât›
artd›rabiliriz[2].

10- Devlet adamlar›n›, [kad›n ve spor gibi] fitneye
ve parçalanma¤a sebeb olacak arzûlara ve içki, kumar,
rüflvete ve hazîne mallar›n›, kendi flahsî ifllerinde har-
camaya al›fld›rmak, vazîfelileri bu iflleri yapma¤a tefl-
vîk edip, bize hizmet edenleri mükâfatland›rmak lâ-
z›md›r.

Sonra kitâb, flu tavsiyelerde bulunuyor: Bu ifllerle vazî-
feli ingiliz câsûslar›n›, gizli ve aç›k olarak korumak, onlar-
dan müslimânlar›n eline geçenleri kurtarmak için, her çe-
flid masraf› yapmak lâz›md›r.

11- Fâizin her fleklini yaymak lâz›md›r. Zîrâ fâiz, millî
ekonomiyi harâb etdi¤i gibi, müslimânlar›, Kur’ân›n ah-
kâm›na karfl› gelme¤e de al›fld›r›r. Zîrâ insan, bir kanû-
nun bir maddesini ihlâl edince, art›k di¤er maddelerini de
ihlâl etmesi kolay olur. Onlara, fâizin kat kat olan›n›n ha-
râm oldu¤unu, çünki Kur’ânda, (Fâizi kat kat olarak yi-
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fl›p, sebebleri aray›p, bulup, kullanmam›z lâz›md›r. (O bana flifâ verir)
demek, flifâ verici sebebleri verir demekdir. Çal›fl›p, sebebleri aramak
emr olundu. Peygamberimiz, (Erkeklerin de, kad›nlar›n da, çal›fl›p, ilm
ö¤renmeleri farzd›r), bir kerre de, (Allahü teâlâ, çal›fl›p kazananlar›
sever) buyurdu.

[1] ‹bâdet, yaln›z nemâz, oruc, hac de¤ildir. Dünyâ ifllerini, Allahü teâlâ
emr etdi¤i için ve islâmiyyete uygun olarak yapmak hep ibâdetdir. Fâ-
ideli iflleri yapmak için çal›flmak çok sevâbd›r.

[2] Kendilerine medenî diyen ve insan haklar›n› dillerinden düflürmiyen
ingilizlerin müslimânlara karfl› hâz›rlad›klar› vahflete, zulmlere bak›n›z!



meyin)[1] denildi¤ini ve binâenaleyh fâizin her fleklinin ha-
râm olmad›¤›n› söylemek lâz›md›r[2].

12- Âlimlere kötü isnâdlarda bulunup, aleyhlerine âdî
ithâmlar uydurarak, müslimânlar›n onlardan so¤umalar›-
n› te’mîn etmek lâz›md›r. Câsûslar›m›z›n bir k›sm›n›, onla-
r›n k›yâfetine sokaca¤›z. Sonra, bunlara kabîh, çirkin ifller
yapd›raca¤›z. Böylece bunlar, âlimler ile kar›flm›fl olacak
ve her âlimden flübhe edilecek. Bu câsûslar›, El-Ezhere,
‹stanbula, Necef ve Kerbelâya sokmak zarûrîdir. Müsli-
mânlar› âlimlerden so¤utmak için mektebler, kolejler aça-
ca¤›z. Bu mekteblerde, rûm ve ermeni çocuklar›n›, müsli-
mânlara düflman olarak yetifldirece¤iz. Müslimân çocuk-
lar›na da kendi ecdadlar›n›n câhil olduklar›n› afl›layaca¤›z.
Bu çocuklar›, Halîfe ve âlimler ve devlet adamlar›ndan
so¤utmak için, onlar›n hatâlar›n›, kendi zevkleri ile mefl-
gûl olduklar›n›, Halîfenin câriyelerle vakt geçirip, halk›n
mal›n› kötü yollarda kulland›¤›n›, hiçbir iflte Peygambere
uymad›klar›n› afl›layaca¤›z.

13- ‹slâm›n, kad›na hakâret etdi¤ini yaymak için, (Er-
kekler kad›nlar üzerinde hâkimdirler)[3] âyetini ve (Kad›-
n›n temâm› flerdir) hadîsini söyleyece¤iz[4].

14- Pislik, susuzlu¤un netîcesidir. Suyun artd›r›lmas›-
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[1]Âl-i ‹mrân sûresi, âyet: 130
[2] Ödünc verirken, vakt ta’yîn edilmez. Edilirse, fâiz olur. Belli zemân son-

ra, ayn› mikdâr ödemesi flart edilirse, hanefîde bu da fâiz olur. Fazlas›n›
ödemesi sözleflilirse de, fâiz olur. Bu fâizde, bir dirhem bile fazla ödeme-
¤i flart etmek büyük günâhd›r. Veresiye sat›flda ise, ödeme vaktinin bildi-
rilmesi lâz›md›r. Ödeme vakti gelince, ödeyemedi¤i için, ödenecek mik-
dâr ve ödeme zemân› artd›r›l›rsa, buna (Mudâ’af fâiz) denir. Yukar›daki
âyet-i kerîme, ticâretdeki bu mudâ’af fâizi bildirmekdedir.

[3] Nisâ sûresi, âyet: 34
[4]Hadîs-i flerîfde, (‹slâmiyyete uyan kad›n, Cennet ni’metlerindendir.

Hislerine uyan, islâmiyyete uymayan kad›n flerdir) buyuruldu. K›z ol-
sun, dul olsun, evli olm›yan fakîr kad›na babas› bakma¤a mecbûrdur.
Bakmazsa habs olunur. Babas› yoksa veyâ fakîrse, zengin mahrem ak-
rabâs› bakacakd›r. Bunlar da yoksa, hükûmet ma’âfl ba¤l›yacakd›r.
Müslimân kad›n›n, çal›fl›p kazanma¤a hiç ihtiyâc› yokdur. ‹slâm dîni,
kad›n›n bütün ihtiyâclar›n› erke¤in s›rt›na yüklemifldir. Erke¤in bu a¤›r
yüküne karfl›l›k, mîrâs›n hepsinin yaln›z erke¤e verilmesi lâz›m iken,
Allahü teâlâ, kad›nlara burada da ihsânda bulunarak, erkek kardeflle-



na mâni’ olma¤a çal›flmal›y›z.
Londradaki müstemlekeler nezâretinin hâz›rlad›¤› ki-

tâbda, islâmiyyeti yok etmek için, yap›lacak fleyler yaz›l›-
d›r. Bu kitâb, câsûslar vâs›tas› ile gizlice da¤›t›lmakdad›r.
Müslimânlar›n kuvvetli noktalar›n› tahrîb etmek için de,
flu tavsiyelerde bulunuyor:

1- Müslimânlar›n aras›nda, ›rkç›l›k, milliyyetçilik ta-
assubunu körükliyecek ve onlar›n dikkatlerini, ‹slâmiy-
yetden evvelki kahramanl›klar›na çekeceksiniz. M›srda
Firavunlu¤u, Îrânda Mecûsîli¤i, Irâkda Bâbillili¤i, Os-
mânl›larda Attilâ ve Cengiz zemân›n› [vahfletini] ihyâ
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rinin yar›s› kadar mîrâs almalar›n› emr buyurmufldur. Zevc, zevcesini,
evin içinde veyâ d›fl›nda çal›flma¤a zorlayamaz. Kad›n arzû ederse ve
zevci izn verirse, erkek bulunm›yan yerlerde, mestûre olarak çal›flmas›
câiz ise de, kazand›¤› kendi mülkü olur. Hiç kimse, bunlar› ve mîrâsdan
eline geçeni ve mehrini kad›ndan zorla alamaz. Kendisinin ve çocukla-
r›n ve evin herhangi bir ihtiyâc›na sarf etmesi için zorlanamaz. Bunla-
r›n hepsini zevcin al›p getirmesi farzd›r. Komünist memleketlerde, ka-
d›n da, erkeklerle birlikde, bu¤az toklu¤una, hayvanlar gibi, en a¤›r ifl-
lerde zorla çal›fld›r›l›yor. Hür dünyâ dedikleri h›ristiyan memleketlerde
ve islâm ülkeleri denilen ba’z› arab memleketlerinde, (Hayât müflterek-
dir) denilerek, kad›nlar da, fabrikalarda, tarlalarda, ticâretde, erkekler
gibi çal›fl›yorlar. Ço¤unun, evlendiklerine piflmân olduklar›, mahkeme-
lerin boflanma da’vâlar› ile dolu oldu¤u, günlük gazetelerde s›k s›k gö-
rülmekdedir. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mübârek a¤z›n-
dan ç›kan sözler üç k›smd›r: Birincisi, kelimeler de, ma’nâlar› da, Alla-
hü teâlâdan gelmifldir. Bu sözlere (âyet-i kerîme), hepsine (Kur’ân-› ke-
rîm) denir. (Size gelen her iyi, fâideli fleyi, Allahü teâlâ dileyip gönder-
mekdedir. Her fenâ, zararl› fleyi, nefsiniz dilemekdedir. Hepsini, Alla-
hü teâlâ yarat›p göndermekdedir) sözü, (Nisâ) sûresinin 78. ci âyetidir.
‹kincisi, kelimeleri Peygamberimizden, ma’nâlar› Allahü teâlâdan olan
sözleridir. Bu sözlerine (Hadîs-i kudsî) denir. (Nefsinizi düflman biliniz!
Çünki o, bana düflmand›r) sözü hadîs-i kudsîdir. Bu düflmanl›k, nefsin
emrlerine uymamakd›r. Üçüncüsü ise, kelimeleri de, ma’nâlar› da, Pey-
gamberimizdendir. Bunlara (Hadîs-i flerîf) denir. (‹slâmiyyete uyan ka-
d›n, Cennet ni’metlerindendir. Nefsine uyan kad›n, flerdir) sözü hadîs-i
flerîfdir. Muhyiddîn-i Arabî hazretleri, (Müsâmerât) kitâb›n›n birinci
cildinde, bu hadîs-i flerîfi îzâh etmekdedir. ‹ngiliz câsûsu, hadîsin bafl
taraf›n› saklay›p, yaln›z sonunu bildiriyor. Bütün dünyâ kad›nlar›, islâm
dîninin kendilerine verdi¤i k›ymeti, râhat›, huzûru, hürriyyeti ve boflan-
ma hakk›na mâlik olduklar›n› bilmifl olsalar, hemen müslimân olurlar
ve islâmiyyetin her memlekete yay›lmas› için çal›fl›rlar. Fekat, ne yaz›k
ki, bu hakîkatleri anl›yam›yorlar. Allahü teâlâ, bütün insanlara, islâm
dîninin ›fl›kl› yolunu, do¤ru olarak ö¤renmek nasîb eylesin!



edeceksiniz [Kitâbda bu husûsda uzun bir cedvel vard›].
2- fiu dört fleyi, gizli ve âflikâr yaymak lâz›md›r: ‹çki,

kumar, zinâ ve domuz eti [ve spor kulüplerinin birbirleri
ile kavgalar›]. Bu ifli yapmak için, ‹slâm memleketlerinde
yaflayan h›ristiyan, yehûdî, mecûsî ve di¤er gayr-i müs-
limlerden a’zamî derecede istifâde etmek ve bu ifl için ça-
l›flanlara Müstemlekeler nezâretinin bütçesinden bol mâ-
afl ba¤lamak lâz›md›r. Bunun için, siyâsî f›rkalar›n ve
spor kulüplerinin ço¤almas›n› sa¤layaca¤›z. Partileri ve
kulüpleri birbirlerine düflman yapaca¤›z. Birbirleri ile u¤-
raflacaklar, din kitâb› okuma¤a, dinlerini ö¤renme¤e vakt
bulam›yacaklard›r. Avlad›¤›m›z kimselere günlük gazete,
dergi ç›kartaca¤›z. Gazetelerini, dergilerini, bol para ile,
menfeatlar ile besleyece¤iz. Sat›n ald›¤›m›z kimseleri,
kurtar›c›, kahraman gibi ismlerle medh etdirece¤iz. ‹slâm
dînini ve ahkâm-› islâmiyyeye ba¤l› olan idârecileri kötü-
letece¤iz. Din terbiyesinin kayna¤› olan âile yuvalar›n›
yok edece¤iz. Bunun için, spor, gürefl ismi alt›nda, avret
mahalleri, edeb yerleri aç›k k›z ve o¤lan resmleri neflr
ederek, gençleri fuhfla, livâtaya, cinsî sap›kl›¤a sürükliye-
ce¤iz. ‹slâm ahlâk›n› bozunca, islâmiyyeti yok etmek ko-
lay olur. Çok câmi’ yapaca¤›z. Fekat, câmi’lerde, hocala-
r› de¤il, misyonerleri ve mezhebsizleri konuflduraca¤›z.
‹slâm müzi¤i ismi alt›nda, çalg›lar›, flark›lar›, radyolar› câ-
mi’lere sokaca¤›z. Câmi’leri birer tuzak olarak kullana-
ca¤›z. Câmi’lere giden ve kad›nlar› örtünen devlet me-
mûrlar›n› ve subaylar›, câsûslar›m›z tesbît edecek, bun-
lar, vazîfelerinden uzaklafld›r›lacaklard›r. Ahkâm-› islâ-
miyyeye uyan gençler, üniversitelere al›nm›yacak, girmifl
olanlar›n diploma almalar› engellenecekdir. Sekreter, bu
bilgileri gizli tutmam›z›, Necdli Muhammedden de sak-
lamam›z› s›k› tenbîh etdi. Ben de bu hât›ralar›m› mah-
kemeye vererek, elli seneden evvel aç›lmamas›n› vas›y-
yet etdim. [fiunu iyi bilmelidir ki, câmi’, kubbesi, minâ-
resi olan binâ demek de¤ildir. ‹çinde hergün befl kerre,
cemâ’at ile nemâz k›l›nan binâ demekdir. Nemâzdan
evvel veyâ sonra, bu cemâ’ate va’z vermek de câizdir.
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Va’z, ehl-i sünnet i’tikâd›nda olan bir müslimân›n, ehl-i
sünnet âlimlerinden birinin, bir kitâb›na bakarak okudu¤u
veyâ ezberden söyledi¤i bir sözünü aç›klamas› demekdir.
Mezhebsizlerin, ingiliz câsûslar›n›n ve misyonerlerin ko-
nuflmalar›na va’z denmez, nutuk ve konferans vermek de-
nir. Câmi’lerde nutuk ve konferans vermek ve bunlar› din-
lemek câiz de¤ildir. Ehl-i sünnet âlimlerinin her sözü,
Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîflerin tefsîrleri, îzâhlar›d›r.]

3- Cihâd›n muvakkat bir farz oldu¤unu, vaktinin son
buldu¤unu telkîn edeceksiniz.

4- fiî’îlerin kalblerinden, kâfirlerin necs oldu¤u fikrini
ç›karacaks›n›z. Kur’ânda, (Kendilerine kitâb verilenlerin
yiyece¤i sizin için halâl oldu¤u gibi, sizin yiyece¤iniz de
onlar için halâldir)[1] denildi¤ini, Peygamberin Safiyye is-
minde yehûdî ve Mâriye isminde h›ristiyan bir han›m› ol-
du¤unu, Peygamberin han›m›n›n necs olamayaca¤›n› söy-
leyeceksiniz[2].

5- Müslimânlara, Peygamberin, ‹slâmdan kasd›n›n
mutlak din oldu¤unu ve bu dînin yehûdîlik ve h›risti-
yanl›k da olabilece¤ini, sâdece ‹slâm dîninin olmad›¤›
inanc›n› afl›l›yacaks›n›z. Bunun delîli de fludur diyecek-
siniz: Kur’ân, her dînin mensûblar›na müslimân diyor.
Meselâ Yûsüf Peygamberin, (Beni müslimân olarak öl-
dür)[3], ‹brâhîm ve ‹smâ’îl Peygamberlerin de, (Ey Rab-
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[1] Mâide sûresi, âyet: 5
[2] ‹ngilizin yehûdî dedi¤i hazret-i Safiyye müslimân olmufldu. M›srl› olan

Mâriye ise, Resûlullah›n mübârek zevcelerinden de¤ildir. Câriye idi.
Bu da müslimân oldu. Cenâzesinin nemâz›n›, halîfe Ömer “rad›yalla-
hü anh” k›ld›rd›. Ehl-i sünnet i’tikâd›na göre, h›ristiyan kad›n, câriye
de olur. Zevce de olur. fiî’îlerin inand›klar› gibi, kâfirlerin kendileri
necs de¤ildir. ‹’tikâdlar› olan küfr necsdir.

[3] Herhangi bir Peygamberin Allahü teâlâdan getirdi¤i bilgilere inan-
ma¤a (Îmân) denir. Îmân edilecek bilgiler iki k›smd›r: Yaln›z inan›-
lacak bilgiler. Hem inan›lacak, hem de yap›lacak bilgiler. Birinci
k›sm bilgiler, îmân›n asl› olup, alt› dânedir. Her Peygamberin bildir-
di¤i îmânlar›n asllar› ayn›d›r. Bugün islâm düflmanlar›n›n, ilerici di-
yerek hayran kald›klar›, benzeme¤e çal›fld›klar›, bütün yehûdîler, h›-
ristiyanlar, dünyâdaki fen adamlar›, devlet adamlar›, kumandanla-



bimiz, bizi kendine müslimân k›l ve zürriyyetimizden ken-
dine müslimân bir ümmet getir)[1], Ya’kûb Peygamberin
ise, o¤ullar›na, (Ancak ve ancak müslimân olarak ölü-
nüz)[2], dediklerini nakl ediyor.

6- Kilise yapman›n harâm olmad›¤›n›, Peygamber ve
Halîfeleri onlar› y›kmad›¤›n›, bil’aks onlara hurmet gös-
terdi¤ini ve Kur’ânda, (Allah insanlar›n bir k›sm›n› di¤e-
riyle def’ etmeseydi [savmasayd›], manast›rlar, kiliseler,
havralar ve içinde Allah›n ad› çok zikr edilen câmi’ler y›-
k›l›p giderdi)[3] denildi¤ini, ‹slâm›n ibâdethânelere hur-
metkâr oldu¤unu, onlar› y›kmad›¤›n›, y›kanlara mâni’ ol-
du¤unu çokça söyleyeceksiniz.

7- (Yehûdîleri Arab yar›madas›ndan ç›kar›n›z) ve (Arab
yar›madas›nda iki din olmaz) hadîsleri hakk›nda, müslimânla-
r› flübheye düflürecek ve (Bu iki hadîs do¤ru olsayd›, Peygam-
berin, biri yehûdî, biri de h›ristiyan han›m› olmazd› ve Necran
h›ristiyanlar› ile anlaflma yapmazd›)[4] diyeceksiniz!
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r›n hepsi, âhirete, ya’nî öldükden sonra tekrar dirilme¤e, Cennete, Ce-
henneme inan›yorlar. Kendilerine ilerici diyen ve onlara benzeme¤e
özenen din câhillerinin de, bunlar gibi inanmalar› îcâb etmez mi? Pey-
gamberlerin dinleri, ya’nî emr ve yasak edilen bilgileri ayn› de¤ildir.
Îmân edip, islâmiyyete tâbi’ olma¤a (‹slâm) denir. Dinleri baflka oldu-
¤u için, her Peygamber zemân›ndaki islâm, birbirlerinin ayn› de¤ildir.
Her Resûl gelince, yeni bir (‹slâmiyyet) gelmifl, eski Peygamberler ze-
mânlar›ndaki islâml›klar›n hükmleri kalmam›fld›r. Son Peygamber
olan Muhammed aleyhisselâm›n getirdi¤i islâm, k›yâmete kadar de-
vâm edecekdir. Allahü teâlâ, Âl-i ‹mrân sûresinin 19 ve 85. ci âyetle-
rinde, yehûdîlere ve h›ristiyanlara eski islâml›klar›n› b›rakmalar›n›
emr ediyor. Muhammed aleyhisselâma tâbi’ olm›yanlar›n, Cennete gi-
remiyeceklerini, Cehennemde sonsuz yanacaklar›n› bildiriyor. ‹b-
râhîm, ‹smâ’îl ve Yûsüf ve Ya’kûb peygamberler, kendi zemânlar›nda
mu’teber olan islâm› istediler. O müslimânl›klar ve kiliselere gitmek,
flimdi mu’teber de¤ildirler. Bu husûsda, arabî (El-envâr) kitâb›m›z›n
sonundaki, Zerkânînin (Mevâhib) flerhinde tafsîlât vard›r. Câmi’ul-
ezher müderrislerinden Muhammed Zerkânî Mâlikî 1122 [m. 1710] da
vefât etdi. 

[1] Bekara sûresi, âyet: 128
[2] Bekara sûresi, âyet: 132
[3] Hac sûresi, âyet: 40
[4] 59. cu sahîfede, 2. ci hâfliyeye [dip nota] bak›n›z!



8- Müslimânlar›, ibâdetlerinden men’ etme¤e çal›flacak
ve (Allah insanlar›n ibâdetlerine muhtâc de¤ildir) diye-
rek, onlar› ibâdetlerin fâideleri hakk›nda tereddüde düflü-
receksiniz[1]. Hacca gitmek ve cemâ’at ile nemâz k›lmak
gibi, onlar› bir araya getiren ibâdetlerden men’ edeceksi-
niz. Ayn› fleklde, câmi’lerin, türbelerin ve medreselerin
inflâs›na ve Kâ’benin ta’mîrine mâni’ olmaya çal›flacaks›-
n›z.

9- Harbde düflmandan ganîmet olarak al›nan mal›n befl-
de birinin [Humusun], âlimlere verilmesi husûsunda, flüb-
helendirecek ve bunun ticâret kazanc›yla bir alâkas›n›n ol-
mad›¤›n› îzâh edeceksiniz. Sonra, (Humus, Peygambere
veyâ Halîfeye verilir, âlime verilmez. Zîrâ âlimler, onunla
evler, serâylar, hayvanlar ve bahçeler al›yorlar. Bunun
için, (Humus)u onlara vermek câiz de¤ildir) diyeceksiniz!

10- Müslimânlar›n akîdelerine bid’atler sokup, ‹slâm›
gericilik ve terör dîni olmakla ithâm edeceksiniz. ‹slâm
memleketlerinin geri kald›¤›n›, sars›nt›lara mâruz kald›¤›-
n› söyleyecek ve böylece onlar›n ‹slâma olan ba¤l›l›klar›-
n› za’îfletmifl olacaks›n›z. [Hâlbuki müslimânlar, dünyâ-
n›n en büyük, medenî devletlerini kurdular. Dîne ba¤lar›
gevfledikce, küçüldüler.]

11- Çok mühimdir! Çocuklar› babalar›ndan uzaklafld›-
r›p, büyüklerinin dînî terbiyelerinden mahrûm kalmalar›-
n› sa¤layacaks›n›z. Onlar›, biz yetifldirece¤iz. Binâena-
leyh, çocuklar babalar›n›n terbiyelerinden kopduklar› an,
akîdeden, dinden ve âlimlerden kopma¤a mahkûm ola-
caklard›r.

12- Kad›n› tahrik edip, örtüsünü açmas›na sebeb ola-
caks›n›z. Sebeb olarak da, örtü gerçek ‹slâmî bir emr de-
¤ildir. Abbâsîler zemân›nda ihdâs edilmifl bir âdetdir.
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[1] ‹bâdetler, Allahü teâlâ emr etdi¤i için yap›lmakdad›r. Evet, Allahü te-
âlâ, kullar›n›n ibâdetlerine muhtâc de¤ildir. Fekat kullar, ibâdet yap-
ma¤a muhtâcd›rlar. Kendileri, ak›n ak›n kiliseye gidiyorlar. Müslimân-
lar›n câmi’lere gitmelerine mâni’ oluyorlar.



Bunun için, insanlar Peygamberin zevcelerini görüyorlar-
d› ve kad›n bütün ifllere kat›l›yordu diyeceksiniz. Kad›n›
açd›kdan sonra, gençleri ona karfl› tahrîk edip, her ikisinin
aras›nda fesâd hâs›l olmas› için çal›flacaks›n›z! Müslimân-
l›¤› yok etmek için, bu ifl, çok te’sîrlidir. Evvelâ, bu ifli
gayr-› müslim kad›nlara yapd›racaks›n›z. Sonra, müslimân
kad›n kendili¤inden bozulup, bunlar›n yapd›¤›n› yapacak-
d›r[1].
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[1] Hicâb ya’nî tesettür, örtünme âyeti gelmeden evvel, kad›nlar örtün-
mezler, Resûlullaha gelip, bilmediklerini sorar, ö¤renirlerdi. Resûlul-
lah birinin evine gitse, kad›nlar da gelir, oturur, dinler, istifâde ederler-
di. (Beydâvî)de ve (Buhârî)nin tefsîr bâb›nda bildirildi¤i gibi, hicret-
den üç sene sonra, (Ahzâb) ve befl sene sonra (Nûr) sûrelerindeki hi-
câb âyetleri gelip, kad›nlar›n yabanc› erkekler yan›nda, oturmalar›,
bunlarla konuflmalar› yasak edildi. Bundan sonra, Resûlullah, kad›nla-
r›n bilmediklerini, mübârek zevcelerinden sormalar›n› emr eyledi. Kâ-
firler, hicâb âyetinin sonra geldi¤ini, kad›nlar›n sonra örtündüklerini
söylemiyerek, müslimânlar› aldat›yorlar.

Resûlullah›n mübârek zevcesi Ümm-i Seleme “rad›yallahü anhâ”
diyor ki, mübârek zevcelerinden Meymûne “rad›yallahü anhâ” ile bir-
likde Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›nda idik. ‹bn-i
Ümm-i Mektûm “rad›yallahü anh” izn isteyip içeri girdi. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” bunu görünce, bize (Perde arkas›na çeki-
liniz!) buyurdu. (O a’mâ de¤il midir? Bizi görmez) dedim. (Siz de mi
körsünüz? Onu görmez misiniz?) buyurdu. Ya’nî, o kör ise de, siz kör
de¤ilsiniz ya, buyurdu. Bu hadîs-i flerîfi, imâm-› Ahmed ve Tirmüzî ve
Ebû Dâvüd “rahime-hümullahü teâlâ” bildirdiler. Bu hadîs-i flerîfe
göre, erke¤in yabanc› kad›na bakmas› harâm oldu¤u gibi, kad›n›n da
yabanc› erke¤e bakmas› câiz de¤ildir. Mezheb imâmlar›m›z “rahime-
hümullahü teâlâ”, bu husûsdaki di¤er hadîs-i flerîfleri de bildirerek,
kad›n›n yabanc› erkeklerin avret yerlerine bakmalar› harâmd›r dedi-
ler. Bunu yapmak kolayd›r. Böyle kolay olan emrlere ve yasaklara
(Ruhsat) denir. Kad›n›n, erkeklerin bafllar›na, saçlar›na bakmas›
mekrûhdur. Bundan sak›nmak güçdür. Güç olan fleyleri yapmak da
(Azîmet) olur. Erke¤in kad›n için avret yeri, diz ile göbek aras›d›r de-
diler. Görülüyor ki, ezvâc-› tâhirat “rad›yallahü teâlâ anhünne” ve Es-
hâb-› kirâm “rad›yallahü anhüm” azîmet ile amel ederler, ruhsatlar-
dan da sak›n›rlard›. ‹slâmiyyeti içerden y›kmak istiyen (Z›nd›k)lar, hi-
câb âyetleri gelmeden önce, kad›nlar›n örtünmediklerini ileri sürerek,
(Peygamber zemân›nda kad›nlar örtünmezlerdi. fiimdi gördü¤ümüz
kad›nlar›n, umac› gibi örtünmeleri o zemân yokdu. Hazret-i Âifle ba-
fl› aç›k gezerdi. fiimdiki örtünme¤i, sonradan, yobazlar, f›khc›lar uydur-
du) diyorlar. Bu sözlerinin yalan ve iftirâ oldu¤unu, bu hadîs-i flerîf
aç›kca göstermekdedir. Allahü teâlân›n emrlerini ve yasaklar›n› bildi-



13- Câmi’ imâmlar›n›n fâs›k olduklar›n› iddiâ edip, on-
lar›n hatâlar›n› aç›klayarak ve her vesîle ile onlarla, arka-
lar›nda nemâz k›lan cemâ’atleri aras›na kin ve adâvet so-
karak, cemâ’at ile nemâz k›lma¤› ortadan kald›racaks›n›z.

14- Peygamberin zemân›nda olmad›¤› ve bid’at oldu-
¤u gerekçesiyle, türbelerin hepsinin y›k›lmas› lâz›md›r
diyeceksiniz. Ayr›ca Peygamber, Halîfeler ve sâlihlerin
kabrleri hakk›nda, flübheye düflürerek, onlar› ziyâret et-
mekden men’ edeceksiniz. (Peygamber, annesinin yan›n-
da, Ebû Bekr ile Ömer (Bakî’) kabristân›nda medfun-
durlar. Osmân›n kabri mechûldür. Hüseynin bafl› (Han-
nâne)de defn edilmifldir. Cesedinin defn edildi¤i yer
ma’lûm de¤ildir. (Kâz›miyye)deki kabrler de, iki halî-
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ren dört hak mezheb, erkeklerin (avret yeri)ni, ya’nî bakmas› ve bafl-
kas›na göstermesi harâm olan uzvlar›n›, birbirlerinden farkl› olarak
bildirmifllerdir. Her müslimân›n, bulundu¤u mezhebin bildirdi¤i avret
yerini örtmesi farzd›r. Baflkas›n›n avret yerine bakmak harâmd›r.
(Efli’at-ül-leme’ât) kitâb›ndaki hadîs-i flerîflerde: (Erkek erke¤in ve
kad›n kad›n›n avret yerine bakmas›n) buyuruldu. Hanefî mezhebinde,
erke¤in erkek için ve kad›n›n kad›n için avret mahalli, diz ile göbek
aras›d›r. Kad›n›n yabanc› erkek için avret mahalli, ellerinden ve yü-
zünden baflka, bütün bedenidir. Kad›n›n saçlar› da avretdir. Avret ye-
rine flehvetsiz de bakmak harâmd›r.

(Bir kad›n› görürseniz, yüzünüzü ondan ay›r›n›z! Ans›z›n görmek
günâh olmaz ise de, tekrâr bakmak günâh olur).

(Yâ Alî! Uylu¤unu açma! Ölü veyâ diri, hiç kimsenin uyluk yerine
bakma!)

(Avret yerini açana ve baflkalar›n›n avret yerine bakana, Allah
la’net eylesin!)

(Kendini bir kavme benzeten onlardan olur). Bu hadîs-i flerîf göste-
riyor ki, ahlâk›n›, ifllerini veyâ elbisesini, islâm düflmanlar›na benzeten
onlardan olur. Modaya, ya’nî kâfirlerin kötü âdetlerine uyanlar, ha-
râmlara (güzel san’at) ismini takanlar ve harâm iflliyenlere san’atkâr di-
yenler, bu hadîs-i flerîfden ibret almal›d›rlar.

(Kimyâ-y› se’âdet)de diyor ki, (Kad›nlar›n, k›zlar›n, bafl›, saç›, kollar›,
bacaklar› aç›k olarak soka¤a ç›kmalar› harâm oldu¤u gibi, ince, süslü,
dar, hofl kokulu elbise ile ç›kmalar› da harâmd›r. Böyle ç›kmalar›na izn
veren, râz› olan anas›, babas›, zevci, kardefli de, onun günâh›na ve azâb›-
na ortak olurlar.) Ya’nî Cehennemde birlikde yanacaklard›r. Tevbe
ederlerse afv olunurlar. Allahü teâlâ tevbe edenleri sever.

Müslimân oldu¤unu söyliyen bir kimsenin, yapaca¤› her iflin, is-



fenin kabridir. Peygamberin âlinden Kâz›m ve Cevâd›n
kabrleri de¤ildir. Tusdaki ise, Ehl-i beytden R›zân›n de¤il,
Hârunun kabridir. Samarrâdaki Abbâsîlerin mezârlar›d›r.
Ehl-i beytden Hâdî, Askerî ve Mehdînin kabri de¤ildir.
Müslimân memleketlerde bulunan bütün türbe ve kubbe-
lerin y›k›lmas›n›n farz oldu¤u gibi, (Bakî) mezârl›¤›n› da,
yerle bir etmek lâz›md›r) diyeceksiniz!

15- Seyyidlerin, Peygamberlerin soyundan geldikleri
husûsunda insanlar tereddüde düflürülecek. Seyyid olma-
yanlara siyâh ve yeflil sar›k giydirilerek, seyyidlerin di¤er
insanlarla kar›flmalar› te’mîn edilecek. Böylece, insanlar
bu husûsda flafl›r›p, Seyyidler hakk›nda sû-i zanda bulu-
nacaklar. Din adamlar›n›n ve Seyyidlerin sar›klar›n› ç›ka-
racaks›n›z ki, Seyyidlerin soyu gayb olsun ve din adamla-
r› insanlardan hurmet görmesin.[1]
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lâmiyyete uygun olup olmad›¤›n› bilmesi lâz›md›r. Bilmiyorsa, bir
Ehl-i sünnet âliminden sorarak veyâ bu âlimlerin kitâblar›ndan oku-
yarak ö¤renmesi lâz›md›r. ‹fl, islâmiyyete uygun de¤il ise, günâh veyâ
küfrden kurtulamaz. Hergün hakîkî tevbe etmesi lâz›md›r. Tevbe edi-
len günâh ve küfr, muhakkak afv olur. Tevbe etmezse, dünyâda ve
Cehennemde, azâb›n›, ya’nî cezâs›n› çeker. Bu cezâlar, kitâb›m›z›n
muhtelif yerlerinde yaz›l›d›r.

Erkeklerin ve kad›nlar›n nemâzda ve heryerde örtmesi lâz›m olan
yerlerine (Avret mahalli) denir. Avret mahallini açmak ve baflkas›n›n
avret mahalline bakmak harâmd›r. ‹slâmiyyetde avret mahalli yokdur
diyen, kâfir olur. ‹cmâ’ ile, ya’nî dört mezhebde de avret olan bir yeri-
ni açma¤a ve baflkalar›n›n böyle avret mahalline bakma¤a halâl diyen,
ehemmiyyet vermiyen, ya’nî azâb›ndan korkm›yan kâfir olur. Kad›n-
lar›n avret yerini açmalar› ve erkekler yan›nda flark› söylemeleri ve
mevlid okumalar› böyledir. Erkeklerin diz ile kas›klar› aras›, Hanbelî
mezhebinde avret de¤ildir.

(Ben müslimân›m) diyen kimsenin, îmân›n ve islâm›n flartlar›n› ve
dört mezhebin icmâ’›, ya’nî söz birli¤i ile bildirdi¤i farzlar› ve harâm-
lar› ö¤renmesi ve ehemmiyyet vermesi lâz›md›r. Bilmemesi özr de¤il-
dir. Ya’nî, bilip de inanmamak gibidir. Kad›nlar›n yüzlerinden ve elle-
rinden baflka yerleri, dört mezhebde de avretdir. ‹cmâ’ ile olm›yan,
ya’nî di¤er üç mezhebden birine göre avret olm›yan bir yerini, ehem-
miyyet vermiyerek açan kâfir olmaz ise de, kendi mezhebine göre,
büyük günâh olur. Erkeklerin diz ile kas›k aras›n›, ya’nî uylu¤unu aç-
malar› böyledir. Bilmedi¤ini ö¤renmesi farzd›r. Ö¤renince hemen tev-
be etmeli ve örtmelidir.

[1] 123.cü sahîfedeki dipnota bak›n›z!



16- fiî’îlerin mâtem yerlerinin y›k›lmas›n›n farz oldu-
¤u, zîrâ bid’at ve dalâlet oldu¤u, Peygamber ve Halîfele-
rin zemân›nda mevcûd olmad›¤› söylenecek. ‹nsanlar›
oralara girmekden men’ etmek, Vâizleri azaltmak ve Vâ-
izlerle mâtem yerleri sâhiblerini vergiye ba¤lamak lâz›m-
d›r.

17- ‹ngiliz kitâb›nda yaz›l› fleylerden biri, bütün müsli-
mânlara hürriyyet sevgisini behâne ederek, (Herkes dile-
di¤ini yapabilir. Emr-i bil-ma’rûf ve nehy-i anil münker ve
‹slâm ahkâm›n›n ö¤retimi farz de¤ildir) diyeceksiniz!
[Hâlbuki, islâmiyyeti ö¤renmek ve ö¤retmek farzd›r. Müs-
limânlar›n birinci vazîfesidir.] Ayr›ca, onlara flunu da afl›la-
yacaks›n›z: (H›ristiyanlar kendi dinleri, yehûdîler de kendi
dinleri üzeredirler. Kimse kimsenin kalbine girmez. Emr-i
ma’rûf ve nehy-i anil-münker halîfeye âiddir.)

18- Müslimânlar›n ço¤almas›na mâni’ olmak için, do-
¤um s›n›rland›r›lacak ve birden fazla evlili¤e mâni’ oluna-
cak. Evlenme¤e ba’z› flartlar konulacak. Meselâ, denile-
cek ki: Arab Îrânl›yla, Îrânl› arabla, Türk arabla evlene-
mez.

19- ‹slâm›n yay›lmas› ve müslimân olm›yanlara ö¤retil-
mesi fe’âliyyetleri kat’î sûretde men’ olunacak. ‹slâm›n
yaln›z arablar›n dîni oldu¤u fikri yay›lacak. Gerekçe ola-
rak, Kur’ânda, (Bu senin ve kavmin için bir zikrdir) denil-
di¤i söylenecek.

20- Hayr müesseselerinin hudûdlar› daralt›lacak ve
devlete âid bir hâle getirilecek. Öyle olacak ki, kifli câmi’,
medrese ve bunlara benzer hayr müesseseleri yapamaz
hâle getirilecekdir.

21- Müslimânlar› Kur’ân hakk›nda flübheye düflürecek
ve içinde noksanl›k ve fazlal›k bulunan tahrîf edilmifl
Kur’ân tercemeleri hâz›rlay›p, diyeceksiniz ki: (Kur’ân
bozulmufl. Birbirini tutmuyor. Birinde bulunan âyet di¤e-
rinde bulunmuyor). Yehûdî, h›ristiyan ve bütün gayr-i
müslimleri tahkîr eden ve cihâd›, emr-i bil-ma’rûfu ve
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nehy-i anil-münkeri emr eden âyetleri ç›karacaks›n›z[1].
Kur’ân› di¤er lisanlara meselâ türkçe, farsça, hindçe vs.
dillere çevirip, Arab memleketleri hâricinde arabî okun-
mas›na mâni’ olacaks›n›z ve yine Arab memleketleri d›-
fl›nda (Ezân), (Nemâz) ve (Düâlar)›n arabî yap›lmas›n›
önleyeceksiniz.

Ayn› fleklde, hadîsler hakk›nda da müslimânlar tered-
düde düflürülecek. Kur’âna yap›lmas› plânlanan, terce-
me, tenkîd ve tahrîfin, hadîslere de uygulanmas› gerekli-
dir.

Hakîkaten, okudu¤um (‹slâm› nas›l y›kabiliriz) ismli
bu kitâb, çok mükemmel idi. ‹leride yapaca¤›m çal›flmalar
için, emsâlsiz bir rehber idi. Sekretere kitâb› iâde edip,
memnûniyyetimi ifâde etdi¤imde, bana, (Bilmifl ol ki, bu
meydânda, sen yaln›z de¤ilsin. Yapd›¤›n ifli yapan pekçok
adamlar›m›z var. Bu ifli yapmak için, flimdiye kadar nâz›r-
l›¤›m›z beflbinden fazla adam vazîfelendirmifl bulunmak-
dad›r. Nâz›rl›k bu say›y› yüzbine ç›karma¤› düflünüyor. Bu
say›ya ulafld›¤›m›z zemân, müslimânlar›n hepsine hâkim
olacak ve bütün ‹slâm memleketlerini ele geçirmifl olaca-
¤›z) dedi.

Dahâ sonra, sekreter flunlar› söyledi: (Sana flunu müj-
delerim ki, nezâretimizin bu program› gerçeklefldirme-
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[1] ‹ngilizler, bu çal›flmalar›nda muvaffak olamad›. Çünki, Kur’ân-› kerîmi
de¤ifldirilmekden Allahü teâlâ korumakdad›r. ‹ncîli de koruyaca¤›na
söz vermemifldir. Bunun için, uydurma ‹ncîller yaz›ld›. Bunlar bile ze-
mânla de¤ifldirildi. Bunlarda, ilk de¤iflikli¤i Bolüs [Pavlos] ismindeki bir
yehûdî dönmesi yapd›. Her asrda, bilhâssa, ‹stanbuldaki Roma impera-
torlar›n›n birincisi olan Kostantinin 325 de ‹znikde toplad›¤› 319 papaz,
büyük de¤ifliklik yapd›lar. 931 [m. 1524] de, alman papaz› Luther Mar-
tin, (protestan) mezhebini kurdu. Romadaki Papaya tâbi’ olan h›risti-
yanlara (katolik) denildi. Katoliklerle protestanlar›n birbirlerini öldür-
meleri, Sen Bartelemi ve ‹skoç cinâyetleri ve engizisyon mahkemelerin-
deki fâcialar, h›ristiyan târîhlerinde de yaz›l›d›r. 446 [m. 1054] de, ‹stan-
bul papaz› Mihael Kirolarius, Papadan ayr›larak, (Ortodoks) kilisesini
kurdu. Mîlâd›n 571 senesinde ölen Ya’kûb, (Süryânî) f›rkas›n›, 405 de
ölen Maron, Sûriyede (Maronî) f›rkas›n›, Amerikal› fiarl Russelin de,
1872 de (Yahova flâhidleri) f›rkas›n› kurdular.



si için, en fazla, bir asrl›k bir zemâna ihtiyâc vard›r. Biz o
günleri görmesek bile, muhakkak çocuklar›m›z görecek-
dir. fiu darb›mesel ne kadar da güzeldir, (Baflkas›n›n ekdi-
¤ini yidim. Öyleyse, ben de baflkalar› için ekiyorum). ‹ngi-
lizler, bunu yapd›¤› zemân, bütün h›ristiyan âlemini mem-
nûn etmifl ve onlar› oniki asrl›k felâketden kurtarm›fl ola-
cakd›r).

Sekreter sözlerine flöyle devâm etdi: (Asrlarca devâm
eden (Ehl-i salîb) muhârebeleri [Haçl› seferleri], hiçbir
fâide sa¤layamam›fld›r. Kezâ, Mo¤ollar [Cengiz ordular›]
da, ‹slâm›n köklerini kaz›mak için birfley yapm›fl say›l-
maz. Çünki onlar›n yapd›¤› ifl, ânî, plâns›zd›. Düflmanl›k-
lar›n› ortaya koyacak, askerî ifller yap›yorlard›. Bunun
için, çok çabuk yoruldular. Fekat flimdi, hükûmetimizin
de¤erli idârecileri, ‹slâm› çok ince bir plân ve uzun bir
sabrla içden y›kmak için çal›fl›yorlar. Askerî güc kullan-
mam›z da lâz›md›r. Fekat bu ifl, son merhalede, ya’nî ‹s-
lâm› yiyip bitirdikden ve her taraf›ndan balyozlay›p, bir
dahâ toparlanamaz, bizimle savaflamaz hâle geldikden
sonra gelir).

Sekreter sözlerini flöyle bitirdi: (‹stanbuldaki bü-
yüklerimiz, çok akll› ve zekî imifller, ki bizim plân›m›-
z›n ayn›n› uygulam›fllar. Ne yapm›fllar: Muhammedîle-
rin aras›na sokulup, onlar›n çocuklar› için, medreseler
açm›fllar. Kiliseler inflâ etmifller. Onlar›n aras›nda, içki-
yi, kumar›, f›sk›, fesâd› [ve futbol kulüplerine parçalan-
malar›n›] çok güzel bir fleklde yaymay› baflarm›fllar. ‹s-
lâm gençli¤ini, dinleri hakk›nda flübheye düflürme¤e,
kendi hükûmetleri ile aralar›na münâkafla ve muhâle-
fet sokma¤a, her tarafda fitneyi yayg›nlafld›rma¤a,
âmirlerin, müdîrlerin, devlet adamlar›n›n evlerini h›ris-
tiyan kad›nlar› ile doldurarak, ahlâklar›n› bozma¤a ça-
l›flm›fllard›r. Biz de, bu fleklde hareket ederek, onlar›n
kuvvetlerini k›raca¤›z, dinleri ile olan irtibâtlar›n› sar-
saca¤›z, ahlâklar›n› ifsâd edece¤iz. Birlik ve berâberlik-
lerini yok edece¤iz. Sonra, ânî bir harb bafllat›p, ‹slâm›n
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köklerini kaz›yaca¤›z[1].)
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[1] ‹ngilizler, islâmiyyeti imhâ etmek için hâz›rlad›klar›, yirmibir maddeyi,
iki büyük, Hindistân ve Osmânl› islâm devletini y›kmak için tatbîk etdi-
ler. Hindistânda, (Vehhâbî), (Kâd›yânî), (Teblîg-› cemâ’at), (Cemâ’at-i
islâmiyye) gibi bozuk islâm f›rkalar› meydâna getirdiler. Sonra ingiliz or-
dusu, Hindistân› kolayca iflgâl edip, koca islâm devletini yok etdi. ‹slâm
âlimlerini zindanlarda, ölüme terk etdi. Sultân› da habs edip, iki o¤lunu
parçalad›lar. Asrlardan beri, muhâfaza edilen zî-k›ymet eflyây›, nâdîde,
güzîde hazîneleri ya¤ma ederek, gemilerle Londraya tafl›d›lar. Hind sul-
tânlar›ndan fiâh-› cihân›n, 1041 [m. 1631] de, zevcesi Ercümend beygüm
han›m›n Agradaki kabri üzerine yapd›rd›¤› (Tac-mahal) ismindeki tür-
benin d›varlar›ndan çald›klar› elmâs, zümrüd, yâkut gibi k›ymetli tafllar›n
yerleri, flimdi çamur ile s›val›d›r. Bu çamurlar, ingiliz vahfletini, dünyâya
i’lân ediyorlar. Çald›¤› bu servetleri, ‹slâmiyyeti yok etmek için kullan-
makdad›rlar. Bir islâm flâirinin dedi¤i gibi, (Zâlimin zulmü varsa, mazlû-
mun da Allah› var!) adâlet-i ilâhiyye tecellî ederek, ikinci cihân harbin-
de, cezâlar›n› buldular. Almanlar›n ‹ngiltereyi iflgâlinden korkan, ingiliz
zenginleri, kilise mensûblar› ve devlet, nezâret adamlar›n›n çoluk çocuk-
lar›, onbinlerce islâm düflman›, gemilerle Amerikaya kaçarlarken, al-
manlar›n,  (Graf von spee) ve benzeri iki harb gemisinden b›rakd›klar›
miknatisli may›nlar, bu gemileri bat›rd›. Atlas okyânûsunda bo¤uldular.
Harbden sonra, Newyorkdaki (Birleflmifl milletler insan haklar›) merke-
zinin ald›¤› karâr ile, bütün dünyâdaki müstemlekelerini terk etdiler.
Müstemlekeler nezâretinin, asrlarca sömürdü¤ü geçim kaynaklar›n›n ço-
¤unu gayb etdiler. Britanya adas›nda mahsûr kald›lar. G›dâ maddeleri ve
mühim ihtiyâc eflyâs› vesîkaya ba¤land›. 1948 de, genelkurmay baflkan›
Sâlih Omurtak pâfla, bir ziyâfetde , (Londrada, resmî müsâfir oldu¤um
hâlde, sofradan hep doymadan kalkard›m. Avdetde, ‹talyada, bol ma-
karna yiyerek, doyabildim) dedi¤ini iflitdi¤im için yaz›yorum. O sofrada
pâflan›n tam karfl›s›nda oturuyordum. Bu sözü, hâlâ kula¤›mda ç›nlamak-
dad›r.

Senâüllah-› Dehlevî “rahmetullahi aleyh” (Mâide sûresi)nin sekse-
nikinci âyet-i kerîmesini tefsîr ederken buyuruyor ki, (Muhyissünne
Hüseyn Begavî, nasârân›n hepsinin müflrik olmad›¤›n› bildirdi. Çünki,
flirk, ülûhiyyet s›fat› isnâd ederek, ona hurmet etme¤e, ya’nî (ibâdet et-
me¤e) denir. Müflrikler, yehûdîler gibi, müslimânlara fliddetli düflman-
d›r. Müslimânlar› öldürürler, memleketlerini, mescidlerini tahrîb eder-
ler. Kur’ân-› kerîmi yakarlar.) ‹mâm-› Rabbânî “rahmetullahi aleyh”
üçüncü cild, üçüncü mektûbda buyuruyor ki, (Allahü teâlâdan baflka
bir fleye ibâdet edene, tap›nana müflrik denir. Bir Peygamberin dînine
tâbi’ olm›yan kimse müflrikdir). fiimdi, dünyâdaki h›ristiyanlar›n hep-
si, Muhammed aleyhisselâma inanmad›klar› için, kâfirdirler. Bunlar›n
ço¤u Îsâ tanr›d›r veyâ üç tanr›dan biridir dedikleri için, müflrikdirler.
Îsâ, Allah›n kulu ve Peygamberidir diyenleri, (Ehl-i kitâb)d›r. Hepsi,
‹slâmiyyete ve müslimânlara düflmanl›k yap›yorlar. Hücûmlar›n› ingi-
lizler idâre etmekdedir.

H›ristiyânlar›n flimdi, onbir süâl uydurarak, bütün islâm memleketle-
rine götürdüklerini, 1412 h.=1992 m. senesinde haber ald›k. Bengladeflde-
ki islâm âlimleri, bunlara cevâb yazarak, papazlar› rezîl etmifllerdir. ‹stan-
buldaki (Hakîkat Kitâbevi)miz, (El-Ekâzîb-ül-cedîde-tül-H›ristiyâniyye)
ismindeki bu cevâblar›, (Es-s›rât-ul-müstakîm) kitâb› ile birlikde basd›r›p,
bütün dünyâya göndermekdedir.



Birinci K›sm

YED‹NC‹ FASL
Birinci s›rr›n tad›n› tatd›kdan sonra, ikinci s›rr› da ö¤-

renmek için, can at›yordum. Nihâyet bir gün sekreter, söz
verdi¤i ikinci s›rr› da aç›klad›. ‹kinci s›r, bir asrl›k bir ze-
mân içinde ‹slâm› yokedip unutdurmak gâyesi ile, nâz›r-
l›kda bu ifl için çal›flan yüksek rütbeli ingilizlere mahsûs
hâz›rlanm›fl, elli sahîfelik bir plân mecmûas› idi. Bu plân-
lar ondört maddede toplanm›fld›. Müslimânlar›n eline
geçme tehlükesine karfl›, tedbîr olarak, bu plânlar› çok
gizli tutuyorduk. O plânlar flunlard›r:

1- Buhârây›, Tacikistân›, Ermenistân›, Horâsân ve et-
râf›n› istilâ etmek için, rus çâr› ile çok iyi bir ittifâk ve yar-
d›m anlaflmas› kurmam›zd›r. Yine, Rusya ile hudûdu olan
Türk topraklar›n› da istîlâ etmek için, ruslarla bir anlaflma
yapmam›z lâz›md›r.

2- ‹slâm âlemini, hem içerden, hem de d›flar›dan y›kmak
için, Fransa ve Rusya ile, iflbirli¤i yapmam›z lâz›md›r.

3- Türk-Îrân hükûmetleri aras›na çok fliddetli fitne ve
ihtilâflar sokup, her iki tarafda milliyetçilik ve kavmiyyet
fikrlerini kuvvetlendirmemiz lâz›md›r. Ayr›ca, birbirine
komflu bütün müslimân kabîle ve milletlerin aras›na ve
müslimân memleketler aras›na fitne ve düflmanl›k sokma-
m›z lâz›md›r. Gayb olmufl olanlar› dâhil, bütün bozuk
mezhebleri ihyâ edip, canl› tutmak ve birbirine düflürmek
lâz›md›r.

4- ‹slâm memleketlerinden ba’z› parçalar› gayr-› müs-
limlerin eline vermek lâz›md›r. Meselâ: Medîneyi yehû-
dîlere, ‹skenderiyeyi h›ristiyanlara, ‹mâreyi sâibeye,
Kermanflâh› Alîyi ilahlafld›ran nusayrîlere, Mûsulu yezî-
dîlere, Îrân körfezini hindûlara, Trablusu dürzîlere, Kar-
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s› ermenilere ve alevîlere, Maskat› hâricîlere vermek lâ-
z›md›r. Sonra, bunlar›, para, silâh ve gerekli bilgilerle tak-
viye etmek îcâb eder ki, bunlar ‹slâm›n vücûdunda birer
diken olsunlar. ‹slâm iyice y›k›l›p gayb oluncaya kadar,
bunlar›n yerlerini geniflletmek lâz›md›r.

5- Müslimân Osmânl› ve Îrân hükûmetlerini, mümkin
mertebe, birbirleriyle hiç anlaflamayan ufak mahallî dev-
letlere bölmeyi plânlamak lâz›md›r. Hindistân›n flimdiki
hâli gibi. Zîrâ, flöyle bir nazariyye vard›r: (Parçala, hükm
edersin) ve (Parçala, mahv edersin).

6- ‹slâm›n bünyesinde, tahrîf edilmifl din ve mezhebler
ihdâs etmek lâz›md›r ve îcâd edece¤imiz bu dinlerin her
birisinin bir memleketin insanlar›n›n hevâ ve hevesine uy-
gun olmas› için, çok ince bir plân yapmal›y›z. fiî’an›n
memleketinde dört din îcâd edece¤iz: 1- Hazret-i Hüseyni
ilahlafld›ran bir din, 2- Ca’fer-i Sâd›k› ilahlafld›ran bir din,
3- Mehdîyi ilahlafld›ran bir din, 4- Alî R›zây› ilahlafld›ran
bir din. Birincisi Kerbelâya, ikincisi ‹sfahâna, üçüncüsü
Samarrâya, dördüncüsü de Horâsâna muvâf›kd›r. Ayn›
zemânda sünnîlerin de, mevcûd dört mezheblerini, birbi-
rinden ayr› dört ba¤›ms›z din hâline getirmeliyiz. Bunu
yapd›kdan sonra, Necdde yeni bir ‹slâm f›rkas› kurup,
aralar›nda kanl› çekiflmeler ihdâs edece¤iz. Dört mezhebin
kitâblar›n› imhâ edece¤iz ki, bu f›rkalardan herbiri, sâdece
kendilerini müslimân kabûl edip, di¤erlerini, öldürülmesi
lâz›m olan kâfirler bilsinler.

7- Zinâ, livâta, ya’nî homoseksüellik, içki ve kumar ile,
müslimânlar›n aras›na fitne ve fesâd tohumlar› saç›lacak.
Bunun için, bu memleketlerde yaflayan gayr-› müslimler
kullan›lacaklard›r. Onlardan bu gâyeyi gerçeklefldirmek
için, muazzam bir ordu teflkil etmemiz lâz›md›r.

8- ‹slâm memleketlerinde fâsid liderler, zâlim kuman-
danlar yetifldirme¤e, bunlar› hükûmetin bafl›na geçire-
rek, islâmiyyete uyma¤› yasakl›yan kanûnlar ç›karma¤a
a’zamî ehemmiyyet vermek lâz›md›r. Onlar› kullan›p, nâ-
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z›rl›¤›n yap dedi¤ini yapacak, yapma dedi¤ini yapmaya-
cak duruma getirmeliyiz. Onlar›n vâs›tas› ile müslimânla-
ra ve ‹slâm memleketlerine isteklerimizi kânûn zoru ile
cebr ederek yapd›rmal›y›z. ‹slâmiyyete uyma¤› suç, ibâdet
yapma¤› gericilik hâline getirmeliyiz. Müslimân memle-
ketlerdeki hükûmet adamlar›n›, mümkin oldu¤u kadar as-
l› gayr-i müslimlerden seçdirmeliyiz. Bunu yapmak için,
ba’z› ajanlar›m›z› sûreten müslimân, din adam› flekline so-
kup, isteklerimizi icrâ etmek için, yüksek makamlara ge-
tirmeliyiz[1].

9- Mümkin mertebe arabînin ö¤retilmesine mâni’ ola-
caks›n›z. Arabînin hâricindeki dilleri, meselâ: Fârisîyi,
Kürtçeyi ve Pefltucay› yayacaks›n›z. Arab memleketlerin-
de, ecnebî lisânlar› ihyâ edecek ve Kur’ân ile Sünnetin li-
sân› olan fasîh arabîyi yok etmek için, mahallî lehçeleri
neflr edeceksiniz!

10- Devlet adamlar›n›n etrâf›na adamlar›m›z› yerlefldi-
rip, onlar›n vâs›tas› ile, nâz›rl›¤›m›z›n arzûlar›n› tatbîk et-
mek için, onlar› bu devlet adamlar›n›n müsteflârlar› hâline
getirmeliyiz. Bu iflin en kolay yolu, köle ticâretidir: Köle
ve câriye olarak gönderece¤imiz câsûslar›, evvelâ lây›k› ile
yetifldirece¤iz. Sonra, müslimân devlet adamlar›n›n yak›n-
lar›na, meselâ onlar›n çocuklar›na, han›mlar›na ve onlar›n
indinde hât›r› say›l›r insanlara satmal›y›z. Satd›¤›m›z bu
köleler, tedrîcî olarak, devlet adamlar›na yaklaflacaklar-
d›r. Onlar›n anneleri ve mürebbiyeleri olup, bilezi¤in bile-
¤i ihâta etdi¤i gibi, onlar da, müslimân devlet adamlar›n›
ihâta edeceklerdir.

11- Misyonerli¤in sâhas›n› geniflletip, her s›n›f ve mes-
le¤e bilhâssa doktor, mühendis, muhasebeci v.s. gibi
mesleklere sokmal›y›z. ‹slâm memleketlerinde kilise,
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[1] ‹ngilizler, bu çal›flmalar›nda muvaffak oldular. Mustafâ Reflid pâfla,
Âlî pâfla, Fuâd pâfla ve Tal’at pâfla gibi masonlar› ve yehûdî, ermeni
asll› soysuzlar› bafla getirdiler. Abdullah Cevdet ve Mûsâ Kâz›m ve Zi-
yâ Gökalp ve Abduh gibi masonlar› dinde söz sâhibi yapd›lar.



mekteb, hastahâne, kütübhâne ve hayr cemiyyetleri ismi
alt›nda propaganda, neflriyyât merkezleri açmal› ve bunla-
r›, ‹slâm memleketlerinin dört bir buca¤›na yaymal›y›z.
Milyonlarca h›ristiyan kitâblar›n› meccânen da¤›tmal›y›z.
‹slâm târîhinin yan›nda, h›ristiyan târîhini, devletler hukû-
kunu da neflr etmeliyiz. Kilise ve manast›rlara râhib ve râ-
hibe ismi alt›nda câsûslar›m›z› yerlefldirmeliyiz. Bunlar›
vâs›ta olarak kullan›p, h›ristiyan hareketlere rehberlik
yapmalar›n› te’mîn etmeliyiz. Müslimânlar›n her hareket
ve fikrlerini ö¤renip bize aktarmalar›n› te’mîn etmeliyiz.
‹slâm târîhini bozup, tahrîf edecek ve müslimânlar›n ah-
vâl ve dinlerini iyice ö¤rendikden sonra, onlar›n bütün ki-
tâblar›n› imhâ edecek, islâm ilmlerini yok edecek, profe-
sör, ilm adam›, arafld›rmac› gibi ismler alt›nda, bir h›risti-
yan ordusu kurmal›y›z.

12- K›z, erkek, bütün ‹slâm gençli¤inin kafas›n› kar›fld›-
r›p, ‹slâmiyyet hakk›nda flübhe ve tereddüde düflmelerini
te’mîn etmeliyiz. Mekteb, kitâb, mecmû’a [spor kulübleri,
sinema filmleri, televizyon] ve bu ifl için yetifldirilmifl ele-
manlar›m›z›n vâs›tas› ile, onlar›n ahlâklar›n› s›f›ra indir-
meliyiz. Yehûdî, h›ristiyan ve bütün gayr-i müslim gençle-
ri, onlar› avlamak için, birer tuzak olarak yetifldirmek için,
gizli cem’iyyetler açmal›y›z!

13- Dâhilî harb ve ayaklanmalar› teflvîk etmeli ve ken-
di aralar›nda ve gayr-i müslimler ile dâimâ mücâdele hâ-
linde olmalar›n› te’mîn etmeliyiz ki, kuvvetleri zâil olsun,
terakkîleri imkâns›z olsun. Fikrî tâkatlar›, mâlî kaynakla-
r› yok olsun. Genç ve faâl olanlar› ortadan kalks›n. Sulh
ve huzûr, yerini ihtilâle b›raks›n.

14- ‹ktisâdlar› tahrîb edilecek, gelir kaynaklar› ve zirâ-
at sâhalar› bozdurulacak, su bendleri y›kd›r›lacak, nehrler
kurutulacak, insanlar nemâz k›lmakdan, çal›flmakdan nef-
ret etdirilecek ve tembellik yayg›nlafld›r›lacakd›r. Tembel-
ler için, oyun yerleri aç›lacak. Uyuflturucu madde, içki,
yayg›n bir hâle getirilecekdir.
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[Yukar›da sayd›¤›m›z maddeler, çok güzel bir fleklde
harîta, resim ve flekllerle aç›klanm›fld›r. Bu ondört madde-
nin yard›m› ile koca Osmânl› Devletini y›kd›lar. Yeni kur-
duklar› devletlerin idâresini, ‹skoç masonlar›n›n ellerine
verdiler. Bunlar da, (Müstemlekeler nezâreti)nin bu on-
dört maddesini anayasa yaparak, islâmiyyete sald›rma¤a
devâm ediyorlar.]

Bana bu muhteflem vesîkan›n bir kopyas›n› verdi¤i
için, sekretere teflekkür etdim.

Londrada bir ay dahâ kald›kdan sonra, tekrâr Necdli
Muhammed ile görüflmek üzere, Irâka gitmek için nâz›r-
l›kdan emr ald›m. Sefere ç›karken, sekreter bana: (Necdli
Muhammed hakk›nda bir ihmâlkârl›k yapmayas›n! Câ-
sûslar›m›z›n gönderdikleri raporlardan anlafl›ld›¤› vech
ile, Necdli Muhammed, plânlar›m›z› gerçeklefldirmek için,
çok münâsib bir ahmakd›r.

Necdli Muhammed ile aç›k konufl! ‹sfahânda ajanla-
r›m›z, onunla aç›kça konuflmufl, o da, isteklerimizi bir
flart ile kabûl etmifldir. Onun flart› fludur: Fikr ve görüfl-
lerini aç›klay›nca, kendisine sald›rmas› muhakkak
olan, devlet adamlar›ndan ve âlimlerden kendini koru-
mak için, kâfî derecede mal ve silâhla takviye edilmesi,
memleketinde kendisine küçük de olsa, bir beylik ku-
rulmas›d›r. Nâz›rl›k da, bu flartlar› kabûl etmifldir) de-
di.

Bu haberin verdi¤i sevinçle, az dahâ uçacakd›m. O ze-
mân, sekretere bu husûsda, ne yapmam îcâb etdi¤ini sor-
dum. Cevâb›nda, (Necdli Muhammedin tatbîk etmesi için,
nâz›rl›k ince bir plân hâz›rlam›fld›r, flöyle ki:

1- Bütün müslimânlar›, tekfîr edip, onlar› öldürmenin,
mallar›n› ellerinden alman›n, nâmûslar›na tecâvüzün, er-
keklerini köle, han›mlar›n› câriye yap›p, köle pazarlar›nda
satman›n halâl oldu¤unu söyleyecek.

2- Mümkinse, Kâ’benin bir put oldu¤u için, y›k›lma-
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s›n›n lâz›m oldu¤unu belirtecek[1]. Hac ibâdetini ortadan
kald›rmak için, kabîleleri hâc›lara sald›rt›p, mallar›n› elle-
rinden alma¤a ve onlar› öldürme¤e teflvîk edecek.

3- Müslimânlar›, Halîfeye itâ’at etmekden men’ etme-
¤e çal›flacak. Onlar› Halîfeye karfl› isyân etme¤e teflvîk
edecek ve bu ifl için, ordular hâz›rlayacak. Her vesîle ile,
Hicâz eflrâf› ile harb etmenin ve onlar›n nüfuzlar›n› azalt-
man›n lâz›m oldu¤unu yayacak.

4- Mekke, Medîne ve di¤er ‹slâm memleketlerinde bu-
lunan türbe, kubbe ve mukaddes yerlerin put ve flirk ol-
duklar›n› söyliyerek, y›k›lmalar›n›n lâz›m oldu¤unu i’lân
edecek. Mümkin mertebe, Muhammed Peygambere, Ha-
lîfelerine ve bütün mezheb büyüklerine hakâret olunma-
s›na vesîle olacak.

5- ‹slâm memleketlerinde mümkin mertebe ihtilâl,
zulm ve anarfliyi te’mîn edecek.

6- Hadîslerde yap›lm›fl oldu¤u gibi, ilâve ve noksanl›k-
larla, tahrîf edilmifl bir Kur’ân neflr etmeye çal›flacak[2].

Sekreter, yukardaki alt› maddelik plân› söyledikden
sonra: (Bu büyük program seni korkutmas›n. Çünki va-
zîfemiz, islâmiyyeti yok etme tohumunu atmakd›r. Bu ifli
temâmlayacak nesller gelecekdir. ‹ngiliz hükûmeti, sabr
etmeyi ve ad›m ad›m yürümeyi âdet edinmifldir. Büyük
ve bafl döndürücü islâm ink›lâb›n› yapan Muhammed
Peygamber de, sâdece bir insan de¤il miydi? ‹flte bizim
Necdli Muhammed de, Peygamberi gibi, bu ink›lâblar›-
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[1] Put, kendisine ibâdet edilen, secde edilen, herfley yaln›z kendisinden
istenen fleylere, heykellere denir. Müslimânlar, Kâ’be için secde et-
mez. Kâ’beye karfl› olarak, Allahü teâlâya secde ederler. Her nemâz-
da, Kâ’beye karfl› secde etdikden sonra, (Fâtiha) sûresini okurlar. Bu
sûrede, (Ey! Âlemlerin yegâne [bir] olan Rabbi! Biz yaln›z sana ibâdet
ederiz. Herfleyi yaln›z senden isteriz) denilmekdedir.

[2] Meflhûr ve mu’teber kitâblardaki, hadîs-i flerîflerde ilâve ve noksan
var demek, büyük iftirâd›r. Binlerce hadîs âliminin, hadîs-i flerîfleri na-
s›l toplad›klar›n› ö¤renen bir kimse, böyle çirkin yalan söyleyemez ve
böyle yalanlara aslâ inanmaz.



m›z› gerçeklefldirme¤e söz verdi) dedi.
Bir kaç gün sonra, Nâz›r ve sekreterden izn ald›m, âile

ve dostlar›ma vedâ’ etdim. Basraya do¤ru yola ç›kd›m.
Evden ç›karken, küçük o¤lum: (Baba çabuk dön!) dedi.
Gözlerim yaflard›. Teessürlerimi han›m›mdan gizleyeme-
dim. Yorucu bir seferden sonra, nihâyet geceleyin Basra-
ya vard›m. Abdürr›zân›n evine gitdim, uyand›rd›m. Beni
görünce, çok sevindi. Beni a¤›rlad›. O gece, orada kald›m.
Sabâhleyin bana (Necdli Muhammed bana u¤rad› ve sana
bu mektûbu b›rakarak gitdi) dedi. Mektûbu açd›m. Mem-
leketi olan Necde gitdi¤ini ve adresini yaz›yordu. Ben de
hemen oraya do¤ru yola ç›kd›m. Son derece meflakkatli
bir yolculukdan sonra, oraya vard›m. Necdli Muhammedi
evinde buldum. Fekat, çok za’îflemifldi. Kendisine hiçbir
fley söylemedim. Sonra, evlendi¤ini duydum.

Biz aram›zda, benim onun kölesi oldu¤umu ve beni bir
yere gönderdi¤ini, flimdi de avdet etdi¤imi, herkese söyle-
mek için anlafld›k. Beni böyle bildirdi.

Necdli Muhammedin yan›nda iki sene kald›m. Da’veti-
ni i’lân etmek için bir program hâz›rlad›k. Nihâyet, hicrî
1143 [m. 1730] senesinde, onun azmini kuvvetlendirdim.
O da, kendine yard›mc› toplad›kdan sonra, kapal› ba’z›
cümlelerle da’vetini kendine çok yak›n olanlara anlatd›.
Sonra, da’vetini günbegün geniflletdi. Onu düflmanlar›n-
dan korumak için, etrâf›na muhâf›zlar koydum. Ve onla-
ra istedikleri kadar mal ve para verdim. Necdli Muham-
medin düflmanlar› tecâvüz etmek istedi¤i zemân, muhâf›z-
lar›n gayretlerini artd›r›yordum. Ve onlar› ma’nen destek-
liyordum. Da’veti yay›ld›kça, muhâlifleri ço¤al›yordu.
Kendisine fazla hücûm yap›ld›¤› zemân, da’vetden vaz-
geçmek istiyordu. Fekat, onu yaln›z b›rakm›yor ve azmini
kuvvetlendiriyordum. Ona, (Ey Muhammed, Peygamber
senden dahâ fazla eziyyet gördü. Biliyorsun, bu fleref yo-
ludur. Her ink›lâbc› gibi, biraz meflakkate tehammül et-
melisin!) diyordum.
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Biz dâimâ düflmanlar›n hücûmuna u¤rayabilirdik.
Onun muhâliflerine karfl›, parayla ald›¤›m câsûslar koy-
dum. Düflmanlar› ona bir zarar yapmak istedi¤inde, onlar
beni haberdâr ediyor, ben de, zararlar›n› te’sîrsiz hâle ge-
tiriyordum. Bir sefer, düflmanlar›n onu öldürmek istedik-
leri haberini ald›m. Hemen, onlar›n hâz›rlad›klar›na mâni’
olmak için, gerekli tedbîrleri ald›m. ‹nsanlar, düflmanlar›-
n›n Muhammede böyle bir fley yapmak istediklerini du-
yunca, onlardan nefret etme¤e bafllad›lar. Böylece, kaz-
d›klar› kuyuya kendileri düfldüler.

Necdli Muhammed, plân›n her alt› maddesini icrâ ede-
ce¤ini bana va’d etdi ve (fiimdilik, bunlardan ancak bir
k›sm›n› yerine getirebilirim) dedi. Bu sözünde hakl› idi. O
zemân, hepsini yapmas› gayr-› mümkin idi.

Kâ’benin y›kd›r›lmas›n› çok zor buluyordu. Ayr›ca,
onun bir put oldu¤unu aç›klamakdan da vazgeçdi. Tahrîf
edilmifl bir Kur’ân neflr etme¤i de red etdi. Bu husûsda, en
çok Mekkedeki fierîflerden ve ‹stanbuldaki hükûmetden
korkuyordu. Bana, (Bu iki husûsu aç›klad›¤›m›z takdîrde,
kuvvetli bir ordunun hücûmuna ma’rûz kalaca¤›z) dedi.
Onun ma’zeretini kabûl etdim. Zîrâ, do¤ru söylüyordu.
fiartlar müsâid de¤ildi.

Birkaç sene sonra, müstemlekeler nezâreti, Der’iyye
emîri Muhammed bin Sü’ûdu da saf›m›za çekme¤e mu-
vaffak oldu. Bana bunu haber vermek ve her iki Muham-
medin aras›nda muhabbet ve muâveneti te’sîs etmek için,
bir haberci gönderdi. Müslimânlar›n kalblerini ve i’timâd-
lar›n›, dînî yoldan te’mîn için, Necdli bizim Muhammed-
den, siyâsî yoldan te’mîn için de, Muhammed bin Sü’ûd-
dan istifâde etdik. Târîh isbât etmifldir ki, dîne istinâd
eden devletler dahâ uzun ömürlü ve dahâ nüfuzlu ve hey-
betli olurlar.

Böylece, devâml›, kuvvetlendik. (Der’iyye) flehrini
merkez yapd›k. Din olarak da, yeni (VEHHÂBÎL‹K) dî-
nini te’sîs etdik. Nâz›rl›k, yeni vehhâbî hükûmeti gizlice
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destekliyor ve takviye ediyordu. Yeni hükûmet, arabcay›
ve çöl muhârebesini çok iyi ö¤renmifl onbir ingiliz zâbiti-
ni, köle ismi alt›nda sat›n ald›. Plânlar›, bu subaylarla be-
râber hâz›rl›yorduk. Her iki Muhammed de, gösterdi¤i-
miz yolda yürüyorlard›. Nâz›rl›¤›n husûsî bir emri olmad›-
¤› zemân, mevzû’lar› biz karara ba¤l›yorduk.

Hepimiz aflîret k›zlar› ile evlendik. Müslimân kad›n›n
kocas›na ba¤l›l›¤› çok hoflumuza gitdi. fiimdi, vaz’›yyet iyi
gidiyor.

__________________

Tenbîh: Bu kitâb› dikkat ile okuyan, islâm›n en büyük
düflman›n›n, ingilizler oldu¤unu anl›yacak, flimdi bütün
dünyâdaki müslimânlara sald›ran vehhâbîli¤i, ingilizlerin
kurdu¤unu ve onlar› beslemekde oldu¤unu iyi ö¤renecek-
dir. ‹lmi, akl› ve vicdân› olan ingilizler de, ingilizlerin bu
alçak düflmanl›klar›ndan nefret eder.

Her memleketde bulunan mezhebsizlerin, vehhâbîli¤i
yayma¤a çal›fld›klar›n› iflitiyoruz. Hattâ, Hempherin i’tirâf-
lar›n›n, hayâl mahsûlü olarak baflkalar› taraf›ndan yaz›ld›-
¤›n› söyliyenleri var. Fekat, bu sözlerine bir vesîka göste-
rememekdedirler. Vehhâbîlerin kitâblar›n› okuyarak, on-
lar›n asl›n›, iç yüzünü ö¤renen büyük islâm âlimi Habîb
Alevî bin Ahmed Haddâd, (Misbâh-ul-enâm) kitâb›nda,
ingilizlere sat›lm›fl olan Muhammed bin Abdülvehhâb›n
Hempher ile berâber hâz›rlad›klar›, âdî, alçak yaz›lar›na
vesîkalarla cevâb vermekdedir. 1216 [m. 1801] da yaz›lm›fl
olan bu kitâb, 1416 [m. 1995] da Hakîkat Kitâbevi taraf›n-
dan ofset ile bas›larak bütün islâm memleketlerine gönde-
rilmekdedir. ‹ngilizler, ne kadar çal›fl›rlarsa çal›fls›nlar, ha-
kîkî müslimân olan Ehl-i sünneti yok edemiyecekler, ken-
dileri yok olacaklard›r. Çünki, Allahü teâlâ, ‹srâ sûresinin
81. ci âyetinde, bozuk yolda olanlar›n da zuhûr edecekleri-
ni, fekat hak yolda olanlar›n karfl›s›nda, bunlar›n ma¤lûb
olarak, yok olacaklar›n› müjdelemekdedir.
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‹kinci K›sm

‹NG‹L‹ZLER‹N ‹SLÂM DÜfiMANLI⁄I
‹ngiliz câsûsunun, birinci k›smda bildirilmifl olan i’tirâf-

lar›n› okuyanlar, ‹ngilizlerin dünyâ müslimânlar› için ne-
ler düflündükleri hakk›nda, ma’lûmât sâhibi olurlar. Afla-
¤›da, ‹ngiliz Müstemlekeler nâz›rl›¤›n›n [sömürgeler ba-
kanl›¤›n›n], câsûslara verdi¤i emrlerin dünyâ müslimânla-
r› üzerinde nas›l tatbîk edildi¤ini ve misyonerlerin fe’âliy-
yetlerini k›saca bildirece¤iz.

‹ngilizler, ma¤rûr ve kibrlidir. Onlar, kendi flahslar›n›
ve vatanlar›n› ne kadar hurmete lây›k görürse, di¤er in-
sanlar› ve memleketleri de, o derece afla¤› görürler.

‹ngilizlere göre insanlar üç k›sma ayr›l›r: Birincisi, ‹ngi-
lizler olup, Allah›n insân olarak yaratd›¤› en mükemmel
mahlûkun, kendileri oldu¤unu söylerler. ‹kincisi, beyâz
renkli Avrupal› ve Amerikal›lard›r. Bunlar›n da, hurmete
lây›k olabileceklerini kabûl ediyorlar. Üçüncü k›sm ise,
birinci ve ikinci k›sm›n hâricinde kalan insânlard›r. Bun-
lar, insân ile hayvan aras›nda bir mahlûkdur. Bunlar, hur-
mete lây›k olmad›klar› gibi, hürriyyet, istiklâl ve vatan
bunlar için de¤ildir. Bunlar, bilhâssa ‹ngilizler taraf›ndan
idâre edilmek için yarat›lm›fllard›r.

‹ngilizler, bu gözle bakd›klar› müstemlekelerdeki yerli
ehâli ile birlikde yaflamazlar. Müstemlekelerinin her ye-
rinde, ‹ngilizlere mahsûs kulüpler, gazinolar, lokantalar,
hamamlar, hattâ ma¤azalar vard›r. Yerli ehâli buralara gi-
remez.

20. nci asr bafllar›nda Hindistâna yapm›fl oldu¤u sefer-
leri ile meflhûr, Frans›z muharrir Marcelle Perneau (Hin-
distân seyâhat› notlar›)nda diyor ki:

(Avrupada flöhret bulmufl, hattâ ba’z› üniversitelerce
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kendisine profesörlük ünvân› verilmifl olan bir Hind âli-
mine, Hindistândaki bir ‹ngiliz kulübünde buluflmak üze-
re söz vermifldim. Hindli gelmifl, fekat ‹ngilizler, flöhretini
bile hiçe sayarak onu içeri b›rakmam›fllar. Bundan haber-
dâr olunca, ›srâr›m üzerine Hindli ile kulübde görüflebil-
dim.)

‹ngilizler, kendilerinden olm›yanlara hayvanlara bile
lây›k olmayan muâmeleler yapm›fllard›r.

En büyük müstemlekeleri olup, senelerce vahflîce, sa-
distce zulm etdikleri Hindistân›n Amritsar flehrinde [m.
1919] bir gün âyin sebebi ile toplanan hindûlar, bisikleti
ile gezen bir ‹ngiliz kad›n misyonerine hurmet etmezler.
Misyoner, ‹ngiliz general Dyere flikâyetde bulunur. Gene-
ral derhâl askerlerine emr vererek, ma’bedde âyinle mefl-
gûl halk›n üzerine atefl açd›r›r ve on dakîkada yediyüz ki-
fli ölür. Binden ziyâde kifli de yaralanarak yerlere serilir.
General bununla da iktifâ etmiyerek, ehâliyi üç gün elleri
ve ayaklar› üzerinde hayvan gibi yürütür. Mes’ele Lond-
raya flikâyet edilir. Hükûmet tahkîkât yap›lmas›n› emr
eder.

Tahkîkât için Hindistâna gelen müfettifl, generale mü-
dâfe’as›z halka atefl açd›rmas›n›n sebebini sorunca, gene-
ral, (Buran›n kumandan› benim. Buradaki askerî bir ic-
râ’at› ben takdîr ederim. Öyle lüzûm gördüm ve emr et-
dim.) cevâb›n› verince, müfettifl, (Pekâlâ, ehâlinin yüz üs-
tü sürünmesini emr etmenizin sebebi nedir?) diye sorar.
General, (Hindlilerden bir k›sm› tanr›lar› karfl›s›nda yüz
üstü sürünüyorlar. Bunlara, bir ‹ngiliz kad›n›n bir Hindû
tanr›s› kadar mukaddes oldu¤unu ve onun karfl›s›nda da
hakâret de¤il, sürünmeleri îcâb etdi¤ini anlatmak iste-
dim) der. Müfettifl, halk›n, al›fl verifl için d›flar› ç›kmak
mecbûriyyetinde oldu¤unu söyleyince, general, (Bunlar
insan olsalard›, sokakda yüzüstü sürünmezlerdi. Çünki,
bunlar›n evleri birbirine bitiflik ve damlar› düzdür. Dam-
lar üzerinde insan gibi yürürlerdi) cevâb›n› verir. Gene-
ralin bu sözleri ‹ngiliz bas›n›nda neflr edilince, general
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kahraman i’lân edilir. [Dyer, Reginald Edward Harry
1281 [m. 1864] de do¤du, 1346 [m. 1927] de ‹ngilterede öl-
dü. Dünyâ târîhine (13 Nisan 1919 da Amritsar flehrinde
‹ngiliz zulmüne karfl› meydâna gelen olaylar›, flehri kan
gölüne çevirerek basd›ran meflhûr ‹ngiliz general) diye
geçdi. Hindistân›n her yerinde ‹ngilizler aleyhine büyük
gösteriler yap›lmas› üzerine vazîfeden al›narak, emekliye
sevk edildi. Fekat, ‹ngiliz Lordlar kamaras› Dyerin yap-
d›klar›n› medh-u senâ ile karfl›layarak, ona yard›m yap›l-
mas›n› kararlafld›rd›. ‹ngiliz lordlar›n›n, kontlar›n›n di¤er
milletlere nas›l bir gözle bakd›klar› burada da aç›kca gö-
rülmekdedir.]

‹ngilizlerin, halk› beyâz renkli ve aslen Avrupal› olan
müstemlekelerini idâre flekli ile, halk› beyâz renkli olm›-
yan ve yerli ehâlînin bulundu¤u müstemlekelerini idâre
flekli birbirinden farkl›d›r. Birincileri, imtiyazl›, hattâ k›s-
mî muhtâriyete sâhibdirler. ‹kincileri ise, zulm alt›nda in-
lemekdedirler. (Dominyon) ismini verdikleri birinci k›sm
müstemlekeler, iç ifllerinde muhtâr, d›fl ifllerinde ise ‹ngil-
tereye ba¤l›d›rlar. Bu müstemlekelere misâl olarak, Ka-
nada, Avustralya, Yeni Zelanda... v.s. gösterilebilir.

Müstemleke iflleri iki nezârete tevdî edilmifldir. Bunlar,
Müstemlekeler nezâreti ve Hindistân nezâretidir. Müs-
temlekeler nezâretinin bafl›nda, (Secretary of state for the
Colonial department) (‹ngiliz müstemlekeler nâz›r›) ün-
vân›n› tafl›yan kimse bulunur. Bu nâz›r›n iki müsteflar› ve
dört muâvini vard›r. Müsteflar›n biri avam kamaras›ndan
olur. Di¤er müsteflar ve muâvinleri devâml›d›r. ‹ktidâr›n
de¤iflmesi ile bunlar de¤iflmezler. Bu dört muâvinden biri,
Kanada, Avustralya ve ba’z› adalar ile, ikincisi, Cenûbî
Afrîka ile, üçüncüsü, flarkî ve garbî Afrika ile, dördüncü-
sü ise Hindistân ile meflgûl olur.

‹slâm düflmanl›¤›, zulm, istibdât, hîle ve h›yânet üzeri-
ne kurulan ‹ngiliz imperatorlu¤u, kendisine (üzerinde
günefl batmayan devlet) ünvân›n› vermifldi. Kanada, Gü-
ney Afrika, Yeni Zelanda, Fiji, Pasifik adalar›, Papua,
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Tonga, Avustralya, ‹ngiliz Belucistan›, Birmanya, Aden,
Somali, Borneo, Brunei, Sarawak, Hindistân, Pâkistân,
Bengladefl, Malezya, Endonezya, Hong-Kong, Çinin bir
k›sm›, K›br›s, Malta, 1300 [m. 1882] de M›sr, Sûdan, Nijer,
Nijerya, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Zambia, Malawi,
Bahama, Greneda, Guyana, Botswana, Gambia, Gana, Si-
erra Leone, Tanzanya, Singapur gibi devletler ‹ngilizlerin
hegemonyas› içine al›nd›. Bu dünyâ devletleri, hem dinle-
rini, dillerini, örf ve âdetlerini gayb etdiler. Hem de yeral-
t› ve yerüstü zenginlikleri ‹ngilizler taraf›ndan sömürüldü.

19. cu yüzy›ldaki isti’lâlar› sonunda, dünyâ topraklar›-
n›n yaklafl›k dörtde birine, dünyâ nüfûsunun da, dörtde
birinden ziyâdesine sâhib ve mâlik oldu.

‹ngiliz müstemlekelerinin en mühimi, sertâc›, Hindis-
tân idi. ‹ngilizlere cihân hâkimiyetini te’mîn eden, onun,
üçyüz milyondan ziyâde nüfûsu [Bugün 700 milyondan zi-
yâdedir.] ve nihâyetsiz tabî’î servetleridir. Sâdece birinci
cihân harbinde, ‹ngiltere bu  müstemlekeden, birbuçuk
milyon asker ve bir milyar rupye nakdî para alm›fld›r.
Bunlar›n ço¤unu Osmânl› devletini parçalamak için kul-
lanm›fld›r. Sulh zemân›nda ise, ‹ngilterenin muazzam sa-
nây›’ini yaflatan, ‹ngiliz iktisâd›n› [ekonomisini] ve mâli-
yesini takviye eden Hindistând›r. Hindistân›n di¤er müs-
temlekelere nazaran çok ehemmiyyetli olmas›n›n iki se-
bebi vard›r. Birincisi, dünyây› sömürmelerine en büyük
mâni’ olarak gördükleri ‹slâmiyyetin Hindistânda yay›l-
mas› ve burada müslimânlar›n hâkim olmas›d›r. ‹kincisi,
Hindistân›n tabi’î zenginlikleridir.

Hindistân› muhâfaza edebilmek için, Hindistân yolu
üzerinde bulunan bütün ‹slâm ülkelerine sald›rm›fl, fitne
ve fesâd tohumlar› ekerek, kardefli kardefle k›rd›rm›fl ve
bu ülkelere hâkim olarak, bütün tabî’î zenginliklerini ve
millî servetlerini hep kendi memleketine tafl›m›fld›r.

Osmânl› imperatorlu¤undaki hareketleri titizlikle
ta’kîb etmek ve çeflidli siyâsî oyunlarla Osmânl›lar› Rus-
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larla harbe sokarak, Hindistâna yard›m elini uzatam›ya-
cak hâle getirip, parçalamak ve yok edip, iflgâl etmek, hâ-
in ‹ngiliz siyâsetinin esâs› idi.

Hindistâna ilk ayak basan Avrupal›lar Portekizlilerdir.
904 [m. 1498] senesinde Hindistân›n Malabar sâhilindeki
Kalküta flehrine gelen Portekizliler, ticâret ile u¤raflm›fl ve
Hindistân ticâretini ellerine geçirmifllerdi. Dahâ sonra,
Hollandal›lar Hindistân ticâretini Portekizlilerden alm›fl-
lard›r. Hollandal›lardan da Frans›zlar alm›fllar, fekat kar-
fl›lar›na ‹ngilizler ç›km›fld›r.

Hindistândaki ‹slâm âlimlerinin büyüklerinden allâme
Muhammed Fadl-› Hak Hayrâbâdînin (Es-Sevret-ül-Hin-
diyye) ya’nî (Hindistân ihtilâli) kitâb› ve bunun (El-yevâ-
kît-ül-mihriyye) hâfliyesinde de zikr olundu¤u üzere, ‹ngi-
lizler ilk olarak 1008 [m. 1600] senesinde, Hindistân›n
Kalküta flehrinde ticârethâneler açmak için Ekber fiâhdan
izn ald›lar.

Ekber fiâh, bozuk i’tikâdl› bir kimse idi. Bütün dinleri
ayn› derecede tutard›. Hattâ, muhtelif dinlere mensûb
âlimleri topl›yarak, bu dinlerin kar›fl›m›, umûma flâmil ve
müflterek bir din kurmaya çal›fld›. (Dîn-i ilâhî) ismini ver-
di¤i bu dîni 990 [m. 1582] de resmen i’lân etdi. Bu târîhden
ölümüne kadar, bütün Hindistânda bilhâssa serâyda, ‹slâm
âlimlerine i’tibâr azalm›fl ve Ekber fiâh›n dînine temâyül
edenler bafltâc› yap›lm›fld›r. ‹flte böyle bir zemânda, ‹ngi-
lizler Hindistâna girdiler. Birinci fiâh-› Âlem Muhammed
Behâd›r fiâh bin Alemgîr zemân›nda Kalkütada arâzî sa-
t›n ald›lar[1]. Bunlar› muhâfaza için asker getirdiler. 1126
[m. 1714] da Sultân Ferrûh Sîr fiâh› tedâvî etdikleri için, bü-
tün Hindistânda toprak sat›n almalar›na izn verildi. Müs-
limân Hind hükümdârlar›n›n ismlerini paralardan kald›r-
d›lar. 1253 [m. 1837] de ‹kinci Behâd›r fiâh hükümdâr ol-
du. ‹ngilizlerin yapd›klar› zulmlere dayanamayarak, 1274
[m. 1857] de, ‹ngilizlere karfl› askerlerin ve halk›n teflvîki
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ile büyük bir ayaklanma bafllatd›. Böylece ismine para bas-
d›rma¤a ve hutbe okutma¤a muvaffak oldu ise de, buna
karfl› ‹ngilizlerin tepkisi ve zulmü çok fliddetli oldu. ‹ngiliz
askerleri Delhî flehrine girince, evleri, dükkânlar› bas›p,
mallar›, paralar› ya¤malad›lar. Genç, ihtiyâr, kad›n erkek
demeden bütün müslimânlar›, hattâ çocuklar› k›l›nçdan ge-
çirdiler. ‹çecek su bile bulunamaz oldu.

[TENBÎH: Âdem aleyhisselâmdan bugüne kadar, her
zemân, her yerde, kötü insanlar iyilere sald›rm›fllard›r. Al-
lahü teâlâ herfleyi sebebler ile yaratmakdad›r. Kötülerin
cezâs›n› da, kötü insanlar vâs›tas› ile vermekdedir. ‹flken-
ce edenlere dünyâda da cezâlar›n› vermekdedir. Kötülerin
yan› s›ra, iyiler de azâb görmekdedir. Bunlar›n ve harbde
ölenlerin ve kazâda ölen müslimânlar›n hepsi flehîddir.
Dünyâda azâb çeken iyi, suçsuz müslimânlara âh›retde bol
ni’metler verilecekdir. Âh›retde ni’mete kavuflmak için,
îmân sâhibi olmak lâz›m oldu¤u din kitâblar›nda yaz›l›d›r.
Bu kitâblar dünyân›n her yerinde çok vard›r. Bu kitâblar›
okuyup da inanm›yana kâfir denir. ‹slâmiyyeti iflitmiyen
kâfir olmaz. ‹flitince (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Re-
sûlullah) diyen ve buna inanan müslimân olur. Bunun
ma’nâs›, (Herfleyi yaratan bir Allah vard›r ve Muhammed
aleyhisselâm Onun Resûlüdür)d›r. Müslimân olan, Onun
son Peygamberine tâbi’ olur. Birçok yerde, kâfirler, zâlim-
ler, suçsuz müslimânlar›, kad›nlar›, çocuklar› öldürmüfller-
dir. Öldürülen müslimânlar, flehîd olur. Öldürülürken, ya-
p›lan iflkencelerin ac›s›n› duymaz. Ölürken, kabrde verile-
cek olan Cennet ni’metlerini görerek çok sevinir. fiehîdler
ölürken hiç ac› duymaz. Sevinir ve çok nefl’elenir. Cennet
ni’metlerine kavuflur. Hadîs-i flerîfde, (Müslimânlar›n
kabri Cennet ba¤çelerindendir) buyuruldu.]

‹kinci Behâd›r fiâh›n komutanlar›ndan Baht hân, Sul-
tân› ordu ile birlikde çekilmeye râz› etdi ise de, ‹ngilizle-
rin gözüne girmek isteyen, Mirzâ ‹lâhî Bahfl ismli baflka
bir komutan, Behâd›r fiâha, ordudan ayr›l›p teslîm olursa,
‹ngilizleri suçsuz oldu¤una, inand›rabilece¤ini ve ‹ngiliz-
ler taraf›ndan afv edilece¤ini söyleyerek, Behâd›r fiâh› al-
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datd›. Böylece Behâd›r fiâh geri çekilen ordunun ana k›s-
m›ndan ayr›larak Delhînin içindeki Kal’a-i Muallâdan 10
kilometre uzakdaki Hümâyün fiâh›n türbesine s›¤›nd›.

Ahlâks›zl›¤› ve beceriksizli¤i ile meflhûr ve o s›rada ‹n-
giliz ordusunda istihbârât subayl›¤› yapan meflhûr papaz
Hudson, bunu Receb Alî ad›ndaki bir hâinden ö¤renerek,
durumu ordu kumandan› general Wilsona bildirdi. Yaka-
lamak için yard›m istedi. Wilsonun verebilece¤i paral› as-
keri olmad›¤›n› bildirmesi üzerine, Hudson, kendisinin bu
ifli bir kaç kifli ile yapmas›n› teklîf ederek, sultân›n teslîm
olmas› için cân›na ve âilesine dokunulm›yaca¤› te’mînât›-
n›n verilmesi gerekdi¤ini bildirdi. Wilson bu teklîfi önce
kabûl etmediyse de, sonradan kabûl etdi. Bundan sonra
90 kifli ile Hümâyûn fiâh›n türbesine giden Hudson, Sultâ-
na, o¤ullar›na ve hân›m›na dokunulmayaca¤›na dâir
te’mînât verdi. Bu papaza aldanan Behâd›r fiâh teslîm ol-
du. Hudson, dahâ sonra sultân›n iki o¤lunu ve bir torunu-
nu yakalama¤a çal›fld›. Fekat, Sultân›n iki o¤lunun ve to-
rununun kalabal›k muhâf›zlar› oldu¤u için, yakalayamad›.
General Wilsondan, bunlara da cânlar›na dokunulm›ya-
ca¤›na dâir te’mînât ald›. Hâin Hudson, Sultân›n iki o¤lu-
na ve torununa çeflidli vâs›talarla haber göndererek, ken-
dilerine bir zarar gelmeyece¤ine dâir te’mînât verdi. Bun-
lar da, papaz›n yalanlar›na aldanarak teslîm oldular. Hud-
son, ‹ngiliz siyâseti ve hîlesi ile kand›rd›¤›, sultân›n iki o¤-
lu ve torununu ele geçirince, hemen zincire vurdu.

fiâh›n iki o¤lu ve bir torununu elleri ba¤l› olarak Delhî-
ye getirirken yolda, Hudson genç flehzâdeleri soydurup,
bizâtihi kendisi gö¤üslerine kurflun s›karak flehîd etdi.
Kanlar›ndan içdi. Bu genç flehîdlerin cesedlerini, halk›
korkutmak için kal’a kap›s›na asd›rd›. Bir gün sonra bafl-
lar›n›, ‹ngiliz genel vâlisi Henri Bernarda gönderdi. Son-
ra, flehîdlerin etinden çorba yaparak flâha ve han›m›na
gönderdi. Çok aç olduklar›ndan hemen a¤›zlar›na ald›lar.
Fekat, ne eti oldu¤unu bilmedikleri hâlde, çi¤neyemedi-
ler, yutamad›lar. Kusdular, çorba tabaklar›n› yere b›rakd›-
lar. Hudson hâini, (Niçin yemediniz? Çok güzel çorbad›r.
O¤ullar›n›z›n etinden yapd›rd›m) dedi.
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1275 [m. 1858] senesinde, taht›ndan zorla indirilen ‹kin-
ci Behâd›r fiâh, ayaklanmaya ve Avrupal›lar›n öldürülme-
sine sebeb olmak suçlar›ndan muhâkeme edildi. 29 Mart-
da ömür boyu hapse mahkûm edildi ve Hind-i Çine [Ran-
gona] sürgüne gönderildi. 1279 [m. 1862] senesi Kas›m
ay›nda, vatan›ndan uzak bir ülkede, Gürgânî ‹slâm ‹mpe-
ratorlu¤unun son sultân› Behâd›r fiâh, zindanda hayâta
gözlerini yumdu. Allâme Fadl-› Hak da, 1278 [m. 1861] de,
Andaman adalar›ndaki bir zindanda ‹ngilizler taraf›ndan
flehîd edildi.

‹ngilizler 1294 [m. 1877] de, Osmânl›-Rus harbi s›ras›n-
da, Hindistân›, ‹ngiltere krall›¤›na ba¤l› bir devlet i’lân et-
diler. Meflhûr ‹skoç mason locas›na kaydl› Midhat Pâfla-
n›n Osmânl› devletini harbe sokmas›, ‹slâmiyyete yapd›¤›
zararlar›n en büyü¤ü oldu. Sultân Abdül’azîz Hân› flehîd
etdirmesi de, ‹ngilizlere yarad›.

‹ngilizler, kendi yetifldirdikleri adamlar› Osmânl› dev-
letinde k›ymetli mevki’lere getirmifllerdi. Bu devlet adam-
lar›, ismi Osmânl›, fikri ve zikri ‹ngiliz idiler. Bunlar›n en
meflhûrlar›ndan Mustafâ Reflîd Pâfla son sadrâzaml›¤›nda,
alt› günlük sadrâzam iken, 28.10.1857 de ‹ngilizlerin Hin-
distân müslimânlar›na yapd›¤› büyük Delhî katliâm›n›
tebrîk etdi. Dahâ önce de, Hindistândaki ‹ngiliz zulmüne
karfl› ayaklanan müslimânlar› basd›rmak için, ‹ngiltere-
den gelen yard›m›n M›srdan geçirilmesi için Osmânl›lar-
dan izn istediler. Bu izn de, yine masonlar vâs›tas› ile ve-
rildi.

Hindistânda ‹ngilizler yeni mektebler açmad›klar› gi-
bi, ‹slâm dîninin temeli ve en bâriz vasf› olan bütün med-
rese ve s›byan mekteblerini de kapatm›fllar, halka liderlik
yapabilecek bütün âlimleri ve din adamlar›n› flehîd etmifl-
lerdir. Hattâ, talebeleri bile katl etmifllerdir. Burada 1391
[m. 1971] senesinde Hind ve Pâkistân› ziyâret eden bir
ahbâb›m›z›n anlatd›¤› küçük bir hât›rây› nakl etmeyi uy-
gun görüyoruz.

Hindistânda, Serhend flehrindeki ‹mâm-› Rabbânî-
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nin ve di¤er evliyân›n “kaddesallahü sirreh” kabr-i flerîf-
lerini ziyâretden sonra Pânipüt flehrine, oradan da Delhî-
ye gitdim. Pânipütün en büyük câmi’inde Cum’a nemâz›-
n› edâ etdikden sonra, imâm bizi müsâfir edip, evine gö-
türdü. Yolda kal›n bir zincirle halkalar›ndan kilitlenmifl
gâyet büyük bir kap› gördüm. Üzerindeki kitâbeyi oku-
yunca, buran›n bir sübyân mektebi [ilkokul] oldu¤unu an-
lad›m ve imâm efendiye, bu kap›n›n niçin kilitli oldu¤unu
sordum. ‹mâm efendi, 1367 [m. 1947] den beri kapal›d›r.
‹ngilizler hindûlar› k›flk›rtarak Pânipütdeki bütün müsli-
mânlar›, kad›n-erkek, ihtiyar-çocuk demeden katl etdirdi-
ler. Bu mekteb, o günden beri kapal›d›r. Bu zincir ve kilit
bize, ‹ngiliz zulmünü hât›rlat›r. Bizler buraya sonradan
muhâcir olarak gelip yerlefldik, dedi.

‹ngilizler, hâkim olduklar› bütün ‹slâm memleketlerin-
de yapd›klar› gibi, ‹slâm âlimlerini, ‹slâm kitâblar›n›, ‹s-
lâm mekteblerini yok etdiler. Tâm din câhili bir gençlik
yetifldirdiler. 1834 de Kalkütaya gelen meflhûr ingiliz Lord
Macauley, fârisî ve arabî her dürlü kitâb›n bas›lmas›n› ve
yay›lmas›n›, hattâ bask›s›na bafllan›lm›fl olanlar›n bile bas-
k›s›n›n durdurularak yasaklanmas›n› emr etmifl ve ‹ngiliz-
ler taraf›ndan büyük destek görmüfldür. Bu zulmleri de,
müslimânlar›n hâkim oldu¤u yerlerde, bilhâssa Bengalde
titizlikle tatbîk edilmifldir.

‹ngilizler, Hindistânda islâm medreselerini kapat›rken,
sekiz adedi k›zlara mahsûs olmak üzere, yüzaltm›flbefl ko-
lej açm›fllard›r. Bu kolejlerde yetifldirdikleri talebeleri, ba-
balar›n›n dinlerine ve ecdâdlar›na düflman etmifller, be-
yinlerini y›kam›fllard›r. Hindistânda zulm ve vahflet yapan
‹ngiliz ordusunun üçde ikisini, bu fleklde beyinleri y›kan-
m›fl, kendi milletine düflman edilmifl, h›ristiyanlafld›r›lm›fl
veyâ para ile sat›n al›nm›fl yerli ehâlî teflkîl ediyordu.

1249 [m. 1833] kânûnlar›, misyonerlik fe’âliyyetlerinin
geliflmesini sa¤lam›fl ve protestan dînî teflkîlât› Hindistân-
da kuvvetlenmifldi. Misyonerlik fe’âliyyetleri yay›lmadan
ve Hindistân tam olarak ‹ngiliz hâkimiyyetine geçmeden
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evvel, ‹ngilizler müslimânlar›n îmânlar›na sayg›l› davran-
m›fl, bayramlarda toplar atd›rm›fl, câmi’ ve mescidlerin
ta’mîrine yard›mc› olmufl, hattâ câmi’, tekke, türbe ve
medreselere âid islâm vakflar›nda vazîfe alm›fllard›. 1833
ve 1838 de ‹ngiltereden gelen emrlerle ‹ngilizlerin bu fe’â-
liyyetleri yasaklanm›fld›r. ‹ngilizlerin islâm dînine hücûm-
lar›nda tatbîk etdikleri siyâsetin, evvelâ dost görünerek,
yard›m ederek, müslimânlar› sevdiklerini, islâmiyyete hiz-
met etdiklerini, her memleketde yay›p, dünyâ müslimân-
lar›n› aldatmak, buna muvaffak oldukdan sonra, islâmiy-
yetin esâslar›n›, kitâblar›n›, mekteblerini, âlimlerini, ya-
vaflca ve sinsice yok etmek oldu¤unu, bu fe’âliyyetleri
aç›kca göstermekdedir. Bu iki yüzlü siyâsetleri ile, müsli-
mânlara en büyük düflmanl›¤› yapmakda, islâmiyyetin kö-
künü kurutmakdad›rlar. Dahâ sonra, ‹ngilizceyi resmî li-
sân olarak kabûl etmek ve h›ristiyanlafld›r›lm›fl yerli genç-
ler yetifldirmek gayretleri artd›. Bu maksadlarla temâmen
misyonerlerin kontrolünde olan mektebler aç›ld›. Hattâ,
‹ngiliz baflvekîli Lord Palmerston ve pek çok ‹ngiliz lord-
lar›, Hindistân halk›n›n h›ristiyanl›k ni’metlerinden fâide-
lenmeleri için Allah›n Hindistân›, ‹ngilizlere verdi¤ini
söylediler.

Lord Macauley, Hindistânda kan ve renk bak›m›ndan
Hindli, fekat zevk, düflünce, inanç, ahlâk ve zekâ bak›m›n-
dan ‹ngiliz, bir cem’iyyet yetifldirilmesi için çok çal›fld› ve
desteklendi. Böylece misyonerler taraf›ndan aç›lan mek-
teblerde, ‹ngiliz dil ve edebiyyât› ve h›ristiyanl›k ö¤retil-
mesine ehemmiyyet verildi. Fen bilgilerine (matematik,
fizik, kimyâ, v.s.) hiç ehemmiyyet verilmedi. Böylece ‹ngi-
lizce lisân›ndan ve edebiyyât›ndan baflka hiç bir fley bilme-
yen h›ristiyanlafld›r›lm›fl kimseler yetifldirildi. Bunlar
me’mûr olarak istihdâm edildi.

Müslimân iken dinden ç›kan mürted oldu¤u için ve
Hindûlarca, dinlerinden dönen dinsiz kabûl edildi¤i için,
h›ristiyanlafld›r›lan yerli gençler, âilelerinin mîrâs›ndan
bir hak alam›yorlard›. Misyonerler buna mâni’ olmak
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için, 1832 de Bengal için, 1850 de de, umûm Hindistân
için, bir kânûn ç›kararak, h›ristiyan olan yerli mürted ve
dinsizlerin mîrâsdan pay almas›n› te’mîn etdiler. Onun
için Hindliler, Hindistândaki ‹ngiliz mekteblerine, (fieytâ-
nî Defter) ismini vermifllerdir. [Hindistânda ve Osmânl›-
larda resmî dâire ve kurulufllara (Defter) denilmekdedir.]
1344 [m. 1925] senesinde Hindistân› ziyâret eden Frans›z
muharrir Marcelle Perneau neflr etdi¤i kitâb›nda diyor ki:
(Hindistân›n birinci flehri olan Kalkütadaki sefâlet hak-
k›nda, Pâris ve Londran›n civâr›ndaki batakhâne mahalle-
leri aslâ bir fikr veremez. Kulübelerde insan ve hayvanlar
birbirine kar›flm›fl, çocuklar a¤l›yor, hastalar inliyor. Onla-
r›n yan›nda ispirto ve esrar içmekden bîtâb kalm›fl insan-
lar›n, ölü gibi yerlerde yatd›¤›n› görürsünüz. ‹nsan bu ka-
dar aç, sefîl, za’îf ve bîtâb vücûdlar› seyr ederken, ister is-
temez bunlar›n ne ifl yapabileceklerini kendi kendine so-
ruyor.

Fabrikalara do¤ru koflan bunca insana, fabrikalar ka-
zançlar›n›n ne kadar›n› tediye ediyor? ‹htiyâç, meflakkat,
sârî hastal›klar, içki ve esrâr, za’îf, mukâvemetsiz ehâlîyi
k›r›yor, yok ediyor. Dünyân›n hiç bir yerinde, insan hayâ-
t›na karfl› olan ilgisizlik, burada oldu¤u kadar hayâs›zca
olmam›fld›r. Hiç bir zahmet, hiç bir ifl, a¤›r ve gayr-› s›hhî
kabûl edilmemekdedir. ‹flçi ölecekmifl ne zarar› var? Ya-
r›n yerine derhâl di¤eri geçer. ‹ngilizlerin burada düflün-
dükleri yegâne fley, istihsâli ço¤altmak ve çok para kazan-
makd›r.)

A.B.D. eski hâriciyye nâz›r› Williams Jennings Bryan,
‹ngiliz hükûmetinin Rusyadan dahâ zâlim ve dahâ afla-
¤› oldu¤unu delilleriyle zikr etmekde ve (Hindistânda
‹ngiliz Hâkimiyyeti) kitâb›n›n sonunda, (Hindistân ehâ-
lîsinden, hayâtda olanlara refâh ve se’âdet bahfl etdi¤ini
iddiâ eden ‹ngilizler, milyonlarca Hindliyi mezâra gön-
dermifllerdir. Mahkemeler ve inzibât kuvvetleri te’sîs et-
diklerini her yerde söyleyen bu millet, resmî bir ya¤ma-
c›l›kla Hindistân› tâ iliklerine kadar soymufldur. Soy-
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mak kelimesi biraz a¤›r ise de, ‹ngiliz idâresinin mel’âne-
tini baflka dürlü îzâh etmek mümkin de¤ildir.

H›ristiyanl›k iddiâ eden ‹ngiliz kavminin vicdân›, esâ-
ret zinciri alt›nda inleyen Hind müslimânlar›n›n istimdâd
nidâlar›n› duymak istemiyor.)

Mister Hodberk Keombtun (Hindlinin Hayât›) kitâ-
b›nda flöyle demekdedir: (Efendileri [‹ngilizler] Hindliye
zulm eder, o ise her fleyi yok oluncaya, ölünceye kadar ça-
l›flma¤a, ona hizmete devâm eder.) Bu sözler, insâfl› h›ris-
tiyanlar›n, ‹ngiliz vahfletini bildiren yaz›lar›ndan birkaç›-
d›r.

‹ngilizlerin di¤er müstemlekelerinde çal›fld›r›lan Hind-
li müslimân iflçilerin vaziyyeti, dahâ da beterdi. 1834 sene-
sinde ‹ngiliz sanâyicileri, Afrika yerlileri yerine Hind iflçi-
si kullanma¤a bafllad›lar. Hindistândan Güney Afrika
müstemlekelerine binlerce müslimân nakl ediliyordu.
(Kuli) ismi verilen bu iflçilerin vaziyyeti, kölelerin vaziy-
yetinden dahâ fenâ idi. Bunlar (‹ndentured Labour) (Söz-
leflmeli ifl) denilen bir üsûle tâbi’ tutulur. Buna göre, (ku-
li) befl sene müddet ile te’ahhüt alt›na girmekde idi. Bu ze-
mân içerisinde kuli, iflini terk edemez, evlenemez, gece
gündüz k›rbaç alt›nda çal›flmak mecbûriyyetindedir. Ayr›-
ca senelik, üç ‹ngiliz alt›n› da vergi vermekle mükellefdir.
(Bunlar (Labour in India), (Post-Lecturer in the Univer-
sity of New-York)un yaz›lar› ile bütün dünyâya i’lân edil-
mekdedir.)

Meflhûr Gandi, tahsîlini ‹ngilterede yaparak, Hindis-
tâna dönmüfldür. H›ristiyanlafld›r›lm›fl bir Hindlinin, hat-
tâ Porbandar flehrinin bafl papaz›n›n o¤ludur. 1311 [m.
1893] de, Hindistândaki bir ‹ngiliz flirketi, onu Güney Af-
rikaya gönderdi. Oradaki Hindlilerin ne kadar a¤›r flart-
lar alt›nda çal›fld›klar›n›, ne kadar fenâ muâmele gördük-
lerini müflâhede edince, ‹ngilizlerle mücâdeleye bafllad›.
‹ngilizler taraf›ndan yetifldirilmifl, hattâ h›ristiyanlafld›-
r›lm›fl bir kimsenin o¤lu oldu¤u hâlde, ‹ngiliz zulmüne,
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vahfletine dayanamad›. ‹lk flöhretine de, burada kavufl-
mufldu.

‹ngilizlerin bütün ‹slâm âleminde ta’kîb etdikleri siyâ-
setin temeli ve asl› flu üç kelimedir. (Parçala, hâkim ol ve
dinlerini imhâ et.)

Bu siyâsetin îcâb etdirdi¤i hiç bir fleyi yapmakdan çe-
kinmemifllerdir.

Hindistânda da ilk iflleri, kendilerine hizmet edecek
kimseler bulmak oldu. Bu kimseleri kullanmak sûreti ile
fitne ateflini yavafl yavafl yakd›lar. Bunun için, müslimânla-
r›n hâkimiyyetinde yaflayan hindûlar› kulland›lar. Müsli-
mânlar›n adâleti alt›nda yaflayan hindûlara, Hindistân›n
hakîkî sâhiblerinin hindûlar oldu¤unu, müslimânlar›n hin-
dû tanr›lar›n› kurban etdi¤ini, buna mâni’ olmak lâz›m gel-
di¤ini telkîn etdiler. Hindûlar› kendi saflar›na geçirdiler.
Onlardan paral› askerler istihdâm etdiler. Böylece, Kraliçe
Elizabetin emr etdi¤i ordu kurmak ifli teflekkül ederken,
hindû cehâleti ile ‹ngiliz ‹slâm düflmanl›¤› ve para h›rs› da
birlefldirilmifl oluyordu. Müslimân vâlîlerle hindû mihrâce-
lerin aralar› aç›larak harbler ç›kar›ld›. Müslimânlar içeri-
sinde za’îf i’tikâdl› kimseler sat›n al›nd›.

Kendisi bir kaç kerre kral nâibi ve (Hindistân teflkîlât›)
a’zâs› olan meflhûr ‹ngiliz Sir John Strachey müslimân-
hindû düflmanl›¤› husûsunda diyor ki: (Hâkim olmak ve
tefrîka sokmak için, yap›lacak her fley, hükûmetimizin si-
yâsetine uygundur. Hindistândaki siyâsetimizin en büyük
yard›mc›s›, burada yan yana iki düflman›n bulunmas›d›r).
Bu düflmanl›¤› büyüten ‹ngilizler, 1164 [m. 1750] senesin-
den 1287 [m. 1870] senesine kadar, devâml› hindûlar› des-
teklediler ve onlarla berâber büyük müslimân katl-i âmla-
r› yapd›lar.

1858 senesinde bafllayan müslimân hindû çarp›flmala-
r› büyüyerek devâm etdi. Hindûlar› müslimânlar›n üzeri-
ne sald›rt›r, sonra da oturur nefl’e ile seyr ederlerdi. 1990
senesinde de, s›rplar› Bosnada müslimânlar üzerine sal-
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d›rtd›lar. Sokaklarda müslimân çocuklar›n, k›zlar›n, kan-
lar› akarken, ingilizler nefl’e ile, kahkaha ile seyr ediyor-
lar. Hindistânda hiç bir sene geçmemifldir ki, inek kurban
etmek sebebi ile kanl› olaylar ve yüzlerce, binlerce müsli-
mân›n öldü¤ü fitneler zuhûr etmifl olmas›n. Bu fitneyi kö-
rüklemek için, müslimânlar aras›nda bir tarafdan inek
kesmenin 7 tâne koyun kesmekden dahâ efdal oldu¤unu
yayd›lar. Di¤er tarafdan da, hindûlar aras›na, inek tanr›la-
r›n› ölümden kurtarman›n çok sevâb oldu¤unu yayd›lar.
Bu fitneleri Hindistândan çekildikden sonra da devâm et-
mifldir. Buna misâl olarak bafl vekil Musadd›k zemân›nda,
Îrânda neflr edilen (‹ttilâ’ât) mecmû’as›nda okudu¤umuz
bir hâdiseyi zikr edelim:

(Bir kurban bayram› günü, sar›kl›, sakall›, cübbeli iki
müslimân, kurban etmek için bir inek al›rlar. Hindû ma-
hallesinden geçerlerken, bir hindû önlerine ç›karak, ine¤i
ne yapacaklar›n› sorar. Kurban edeceklerini söylerler.
Hindû, (Ey ehâlî! Yetiflin tanr›m›z› kurban edecekler) di-
ye ba¤›r›r. Müslimânlar da, (Ey müslimânlar, yetiflin kur-
bân›m›z› elimizden al›yorlar) diye feryâd eder. Hindûlarla
müslimânlar toplan›rlar. Sopalarla, b›çaklarla birbirlerine
sald›r›rlar. Yüzlerce müslimân katl edilir. Fekat, ine¤i hin-
dû mahallesinden geçiren iki kiflinin, ‹ngiliz sefâretine gir-
dikleri görülür. Bu hâl gösteriyor ki, bu fitneyi ç›karanlar
‹ngilizlerdir. Bunlar› yazan muharrir dahâ sonra, biz sizle-
rin bir kurban bayrâm›n› müslimânlara nas›l zehr etdi¤ini-
zi iyi biliyoruz demekdedir.) Böyle say›s›z fitneler ve zulm-
ler ile, müslimânlar› imhâ etme¤e çal›fld›lar.

Hindûlar›n, kendilerine karfl› yavafl yavafl bafl kald›r-
d›klar›n› görünce, 1287 [m. 1870] den sonra da, müslimân-
lar› hindûlara karfl› destekleme¤e bafllad›lar.

K›l›ç ile cihâd›n farz olmad›¤›n› söyleyen, ‹slâmiyye-
tin harâm k›ld›¤› fleylere halâl diyen, dîni ve îmân› de¤ifl-
dirme¤e çal›flan, müslimân ismini tafl›yan, Ehl-i sünnet
düflmanlar› yetifldi. Sir Seyyid Ahmed, Gulâm Ahmed
Kâd›yânî, Abdüllah Gaznevî, ‹smâ’îl-i Dehlevî, Nezîr
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Hüseyn Dehlevî, S›dd›k Hasan hân Pehûpâlî, Reflîd Ah-
med Kenkühî, Vahîd-üzzemân Haydar âbâdî, Eflref-Alî
Tehânevî ve flâh Abdül’azîzin torunu Muhammed ‹shak
bunlardand›r. Bunlar› destekleyerek, yeni yeni bozuk f›r-
kalar›n zuhûrunu sa¤lad›lar. Müslimânlar›n bu f›rkalara
uymalar› için çal›fld›lar.

Bu f›rkalar›n en meflhûru, 1296 [m. 1879] da kurulan
(Kâd›yânîlik) olup, kurucusu olan Gulâm Ahmed; top, k›-
l›ç ile cihâd›n farz olmad›¤›n›, farz olan cihâd›n nasîhat ile
oldu¤unu, söyledi. ‹ngiliz câsûsu Hempher de, Necdli Mu-
hammede böyle söylüyordu.

Gulâm Ahmed, ‹smâ’îlî f›rkas›ndan bir z›nd›k idi. 1326
[m. 1908] de öldü. ‹ngilizler bunu bol para ile sat›n ald›lar.
Önce (Müceddid) oldu¤unu, sonra, (Mehdî) oldu¤unu
söyledi. Nihâyet, (Peygamber) oldu¤unu iddiâ ederek ye-
ni bir din getirdi¤ini i’lân etdi. Aldatd›¤› kimselere (üm-
metim) dedi. Kur’ân-› kerîmde, bir çok âyetlerin kendisi-
ni haber verdi¤ini, bütün Peygamberlerin mu’cizelerinden
dahâ çok mu’cizesi oldu¤unu söyledi. Kendisine inanma-
yanlara kâfir dedi. Bunun fikirleri, Pencab ve Bombayda
câhil halk aras›nda yay›ld›. Bugün de, Avrupada ve Ame-
rikada (Ahmediyye) ismi alt›nda kâd›yânîli¤in yay›ld›¤›
görülmekdedir.

Sünnî müslimânlar, kâfirlere karfl› silâh ile cihâd›n farz
oldu¤unu ve ‹ngilizlere hizmetin küfr oldu¤unu söylüyor-
lard›. Bu husûsda va’z eden, nasîhat veren müslimânlara
fliddetli cezâlar veriliyor, ço¤u katl ediliyordu. Ehl-i sün-
net kitâblar› toplan›p imhâ edildi.

Sat›n alamad›klar› ve kendi emellerine hizmet etdire-
medikleri islâm âlimlerini, müslimânlardan uzaklafld›r›r-
lard›. Onlar i’dâm edildikleri zemân kahraman olurlar
korkusu ile, Andaman adas›ndaki meflhûr zindanlarda
müebbed hapse mahkûm ederlerdi. Büyük ihtilâli se-
beb göstererek, Hindistân›n her yerinden toplad›klar› is-
lâm âlimlerini yine oraya göndermifllerdi. [Birinci cihân

– 92 –



harbinden sonra ‹stanbulu iflgâl etdikleri zemân da, Os-
manl› pâflalar›n› ve âlimlerini Malta adas›na sürgün etmifl-
lerdi.]

‹slâmiyyete düflmanl›klar›n›, müslimânlar›n anlama-
mas› için, Hindistân›n (dâr-ül-harb) de¤il, (dâr-ül-islâm)
oldu¤una dâir fetvâlar ald›lar. Bu fetvâlar› her yere yayd›-
lar.

Kendileri taraf›ndan yetifldirilen âlim ismli münâf›klar,
Osmânl› pâdiflâhlar›n›n halîfe olmad›¤›, halîfeli¤in Ku-
reyfllilerin hakk› oldu¤u, Osmânl› sultânlar› onu gasb et-
dikleri için onlara itâ’at edilmeyece¤i fikrini yayd›lar.

[(Halîfe, Kureyfl kabîlesinden [onlar›n evlâdlar›ndan]
olacakd›r) hadîs-i flerîfi, halîfe olma¤a lây›k, halîfelik flart-
lar›na mâlik olanlar aras›nda, Kureyflden [meselâ seyyid]
de varsa, onu tercîh ediniz demekdir. Bu yoksa, baflkas›
intihâb olunur. Halîfe seçilemeyip veyâ seçilen halîfeyi
kabûl etmeyip, kuvvet ile, fliddet ile, hükûmeti ele geçire-
ne itâ’at edilir. Yeryüzünde, bir halîfe olur. Bütün müsli-
mânlar›n buna itâ’at etmeleri lâz›md›r.]

Dînî tedrîsât› yok ederek, ‹slâmiyyeti içerden y›kabil-
mek için, Aligarhda ‹slâm bilgilerinin ö¤retildi¤i bir med-
rese ve Aligarh ‹slâm üniversitesini açd›lar. Buradan din
câhili ve ‹slâm düflman› din adamlar› yetifldirdiler. Bunla-
r›n ‹slâmiyyete zararlar› pek büyük oldu. Burada tahsîl
görenlerden seçdiklerini ‹ngiltereye gönderirler, ‹slâm›
içerden y›kacak bir hâle getirdikden sonra, müslimânlar›n
bafl›na geçirirlerdi. Eyyüb hân bunlardan olup, M.Cinna-
h›n yerine Pâkistân devlet baflkan› yap›lm›fld›r.

‹ngilizler, ikinci cihân harbinden gâlib ç›km›fl gibi görü-
nüyorsa da, hakîkatde ma¤lûb olmufllard›r. Çünki, kendi-
lerinin (üzerinde günefl batm›yan ülke) ismini vermifl ol-
duklar› ‹ngiltere, (üzerine güneflin pek do¤mad›¤› bir ülke)
hâline gelmifldir. Müstemlekelerinin ço¤unu gayb etmifl,
âdetâ tüyleri yolunmufl bir tavuk gibi olmufldur.

Pâkistâna devlet baflkan› yapd›klar› Alî Cinnâh flî’î ve
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‹ngiliz tarafdâr› idi. 1367 [m. 1948] de ölünce, yerine geçen
Eyyûb hân mason idi. Darbe yaparak idâreyi ele geçirdi.
Bu kâfirin yerine gelen general Yahyâ hân da, koyu k›z›l-
bafl idi. 1392 [m. 1972] bafl›nda (Pâkistân-Hind) harbinde
ma¤lûb olup, do¤u Pakistân elinden gidince, habs edildi.
Yahyâ hândan sonra hükûmeti Zülfikâr Alî Butto devral-
d›. Bu da tahsîlini ‹ngilterede yapm›fl, ‹ngiliz ajan› olarak
yetifldirilmifldi. 1974 de muhâliflerinin öldürülmesini emr
etdi¤i için, i’dâm edildi.

Zülfikâr Alî Buttoyu devirerek yerine geçen Ziyâ-ül-
Hak, ‹slâm düflmanlar›n›n müslimânlar için neler düflün-
düklerini, müslimânlar› ve ‹slâmiyyeti yok etme¤e çal›fl-
d›klar›n› anlayarak, onlar›n arzû etdikleri fleyleri yapma-
d›. Vatan›n›n fende ve teknikde, san’atda ilerlemesi için
u¤rafld›. Ferd, âile, cem’iyyet ve milletin refâh ve se’âdeti-
nin tek kayna¤›n›n ‹slâmiyyet oldu¤unu iyi anlad›¤› için,
kanûnlar›n›n islâmiyyete uygun olmas›n› istedi. Bu istedi-
¤ini Pâkistân milletine sordu. Yap›lan referandumda Pâ-
kistân ehâlîsi topyekûn müsbet rey kulland›.

‹ngilizlerin yetifldirdi¤i uflaklar, Ziyâ-ül-Hakk› bütün
ma’iyyeti ile berâber bir suikastda flehîd etdiler. Sonra
baflbakan olan Alî Buttonun k›z› Benâzir, devlet ve millet
ve ‹slâmiyyet aleyhine yapd›klar› cürmlerden dolay› ha-
pishânelere at›lm›fl olan bütün hâinleri serbest b›rakd›.
Bunlar› devlet kademelerinin bafl›na getirdi. Pâkistânda
kar›fl›kl›klar, kavgalar bafllad›. ‹ngilizlerin arzûlar› gerçek-
leflmifl oldu.

‹ngilizler, birinci ve ikinci cihân harbleri sonunda, bir-
çok memleketlerde, kendi hâin plânlar›n› yerine getiren
ve ‹ngiliz menfe’atlerini koruyan kimseleri ifl bafl›na getir-
diler. Bu memleketlerin, millî marfllar›, bayraklar›, devlet
baflkanlar› olmufl, fekat din hürriyyetine kavuflamam›fllar-
d›r.

Son üç asrda, Türk ve ‹slâm âlemi, nerede bir ihânete
u¤ram›flsa, bunun alt›nda mutlaka ‹ngiltere vard›r.
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Osmânl› Devletini y›kd›lar. Osmânl› ‹mperatorlu¤u
topraklar›nda 23 adet irili ufakl› devletler kurdular. Bu-
nun sebebi müslimânlar›n kuvvetli ve büyük bir devlet
kurmalar›na mâni’ olmakd›.

‹slâm ülkeleri diye ismlendirilen memleketler aras›nda
devâml› birbirlerine düflmanl›klar› ve harbleri k›flk›rtd›lar.
Meselâ, sünnî müslimânlar›n büyük ekseriyyeti teflkil et-
dikleri Sûriyede, % 9 olan nusayrîleri hâkim yapd›lar.
1982 senesinde Hama ve Humus flehrlerine ordu birlikle-
riyle hücûm edilmifl, iki flehr yerle bir edilerek, silâhs›z,
müdâfe’as›z sünnî müslimânlar bombalanm›fld›r.

Hakîkî Ehl-i sünnet âlimleri öldürüldü, ‹slâm kitâblar›
hattâ, Kur’ân-› kerîmler bile yok edildi. Bu ‹slâm âlimle-
rinin yerine, kendileri taraf›ndan yetifldirilen din câhili
mezhebsiz kimseleri getirdiler. Bunlardan:

(Cemâleddîn-i Efgânî) 1254 [m. 1838] de Efganistân-
da do¤du. Felsefe kitâblar› okudu. Efganistâna karfl›
Ruslar için câsûsluk yapd›. M›sra geldi. Mason ve mason
locas› reîsi oldu. M›srl› Edip ‹shak, (Ed-dürer) kitâb›n-
da, bunun Kâhire mason locas› reîsi oldu¤unu yazmak-
dad›r. 1960’da Fransada bas›lan, (Les franço-maçons)
kitâb›n›n 127. ci sahîfesinde, (M›srda kurulan mason lo-
calar›n›n bafl›na, Cemâleddîn-i Efgânî ve ondan sonra
Muhammed Abduh getirildi. Bunlar, masonlu¤un müsli-
mânlar aras›nda yay›lmas›na çok yard›m etdiler) demek-
dedir.

Sultân Abdülmecîd ve Sultân Abdül’azîz hân zemân-
lar›nda befl def’a sadr-› a’zam olan Âlî Pâfla, ‹ngiliz loca-
s›na ba¤l› mason idi. Efgânîyi ‹stanbula getirdi. Vazîfe
verdi. O zemân ‹stanbul (Dâr-ül-fünûn) ya’nî üniversite
rektörü bulunan ve kâfir oldu¤una fetvâ verilen, mason
Hasen Tahsin taraf›ndan Efgânîye bir çok konferanslar
verdirildi. Hasen Tahsin de, yine ‹ngiliz mason locas›na
kay›dl› sadr-› a’zam Mustafâ Reflîd pâfla taraf›ndan ye-
tifldirilmifldi. Sap›k fikrlerini her yere yayma¤a çal›fld›.
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Zemân›n fleyh-ul-islâm› Hasen Fehmi efendi, Cemâled-
dîni rezîl etdi. Câhilli¤ini ve z›nd›kl›¤›n› ortaya koydu.
Âlî Pâfla, bunu ‹stanbuldan ç›karma¤a mecbûr oldu.
M›srda ihtilâl ve dinde reform fikrleri afl›lama¤a çal›fld›.
(A’râbî Pâfla) vak’as›n› hâz›rl›yanlarla birlikde ‹ngilizle-
re karfl› göründü. M›sr müftîsi Muhammed Abduh ile
dost oldu. Dinde reform fikrlerini ona afl›lad›. Pârisde ve
Londrada masonlar›n yard›m› ile mecmû’a [dergi] ç›kar-
d›. 1304 [m. 1886] de Îrâna geldi, orada da râhat durma-
d›. Zincirlere ba¤lanarak Osmânl› hudûduna b›rak›ld›.
Ba¤dâda, Londraya gitdi. Îrân aleyhine yaz›lar yazd›.
Tekrar ‹stanbula geldi. Burada da Îrândaki Behâîler ile
iflbirli¤i yaparak, dîni siyâsete âlet etdi.

Cemâleddîn-i Efgânînin, din adam› perdesi alt›nda, ‹s-
lâm› içerden y›kmak propagandalar›na aldananlar›n en
meflhûru (Muhammed Abduh)dur. Abduh 1265 [m. 1849]
de M›srda tevellüd ve 1323 [m. 1905] de orada vefât et-
di. Bir müddet Beyrûtda bulundu. Oradan Pârise gitdi.
Orada Cemâleddîn-i Efgânînin, masonlar taraf›ndan çi-
zilen çal›flmalar›na kat›ld›. (El-urvet-ül-Vüskâ) mec-
mû’as›n› ç›kard›lar. Beyrûta ve M›sra gelerek Parisdeki
mason locas›n›n karârlar›n› tatbîk etme¤e çal›fld›. ‹ngiliz-
lerin yard›m› ile Kâhire müftîsi oldu. Ehl-i sünnete sal-
d›rma¤a bafllad›. ‹lk ifl olarak, Câmi’-ül ezher medrese-
si ders programlar›n› bozma¤a, gençlere k›ymetli bilgi-
lerin okutulmas›n› önleme¤e bafllad›. Üniversite k›sm›n-
daki dersleri kald›rd›. Lise ve orta k›smdaki kitâblar,
yüksek s›n›flarda okutuldu. Bir tarafdan ilmi kald›r›rken,
di¤er tarafdan ‹slâm âlimlerini kötüliyerek, bu âlimlerin
fen bilgilerine mâni’ olduklar›n›, bu bilgileri ‹slâma so-
kaca¤›n› iddiâ etdi. (‹slâmiyyet ve nasrâniyyet) kitâb›n-
da, (Bütün dinler birdir. D›fl görünüflleri de¤iflikdir) de-
mifl, yehûdî, h›ristiyan ve müslimânlar›n, birbirlerini des-
teklemelerini istemifldir. Londrada, bir papaza yazd›¤›
mektûbda, (‹slâmiyyet ve h›ristiyanl›k gibi iki büyük dî-
nin el ele vererek kucaklaflmas›n› beklerim. O zemân,
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Tevrât ve ‹ncîl ve Kur’ân birbirlerini destekleyen kitâblar
olarak her yerde okunur ve her milletce sayg› görür) de-
mifldir. Müslimânlar›n Tevrât ve ‹ncîl okuyacaklar› zemâ-
n› beklemekde oldu¤unu ifâde etmifldir.

Câmi’ül-Ezherin müdîri (fialtut) ile yapd›¤› Kur’ân-›
kerîm tefsîrinde, banka fâizinin meflrû’ oldu¤una fetvâ
vermifldir. Dahâ sonra müslimânlar›n a¤›r bask›lar› karfl›-
s›nda, bu fetvâs›ndan rücû’ eder görünmüfldür.

Beyrutdaki mason locas›n›n baflkan› Hannâ Ebû Râflid,
1381 [m. 1961] de yay›nlad›¤› (Dâire-tül-me’ârif-ül-maso-
niyye) kitâb›n›n 197. nci sahîfesinde, (Cemâleddîn-i Efgânî,
M›srda mason locas› reîsi idi. Âlimlerden ve devlet adam-
lar›ndan üçyüze yak›n üyesi vard›. Ondan sonra, imâm üs-
tâd Muhammed Abduh reîs oldu. Abduh, büyük bir mason
idi. Bunun, masonluk rûhunu arab memleketlerine yayd›-
¤›n› kimse inkâr edemez) demekdedir.

‹ngilizlerin ‹slâm âlimi olarak Hindistân›n her yerinde
övdükleri kâfirlerin en meflhûrlar›ndan biri Sir Seyyid
Ahmed Hând›r. 1234 [m. 1818] de Delhîde do¤du. Baba-
s›, Ekber flâh zemân›nda Hindistâna gelmifldi. 1837 de
Delhîde ‹ngiliz mahkemesinde hâkim olan amcas›n›n ya-
n›nda kâtib olarak ifle bafllad›. 1841 de hâkim, 1855 de ise
yüksek hâkim yap›ld›.

Hindistânda ‹ngilizlerin yetifldirdi¤i din adamlar›ndan
biri de Hamîdullahd›r. 1326 [m. 1908] de ‹smâ’îli f›rkas›n-
da olanlar›n ekseriyyet oldu¤u Haydarâbâdda tevellüd
etdi. ‹smâ’îli mezhebinde, koyu Ehl-i sünnet düflman›
olarak yetifldi. Pârisde, CNRS ilmî arafld›rma a’zâs› idi.
1424 [m.2003] de öldü. Muhammed aleyhisselâm›, sâdece
müslimânlar›n peygamberi olarak tan›tma¤a çal›flmakda-
d›r.

‹ngilizlerin islâmiyyeti yok etme savafl›nda, vatan›-
na, milletine dînine hizmet etmek isteyen müslimânlar›
aldatmak için kulland›klar› en te’sîrli silâhlar›, ‹slâmiy-
yeti asra uydurmak, modernlefldirmek, ‹slâmiyyetin as-
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l›n› ortaya ç›karmak propagandalar› içinde, dinsizli¤i yer-
lefldirmek idi. Büyük ‹slâm âlimi, fieyh-ül-islâm Mustafâ
Sabri efendi bunu çok iyi anlayanlardand›. Onun için,
(Mezhebsizlik dinsizli¤e kurulan bir köprüdür) buyura-
rak, ‹slâm düflmanlar›n›n arzûlar›n›, gâyelerinin ne oldu-
¤unu çok iyi anlat›yordu.

‹ngilizler ve islâm düflmanlar›, tekkeleri ve tesavvuf
yollar›n› ifsâd etmek için de, çok çal›fld›lar. ‹slâmiyyetin
üçüncü k›sm› olan ihlâs› yok etme¤e u¤rafld›lar. Tesav-
vuf büyükleri aslâ siyâset ile u¤raflmaz, kimseden bir
menfe’at beklemezlerdi. Tesavvuf büyüklerinin ço¤u,
derin âlim ve müctehid idi. Çünki tesavvuf, Muhammed
aleyhisselâm›n yolunda, izinde yürümek demekdir.
Ya’nî her sözünde, her iflinde, her fleyde islâmiyyete ya-
p›flmakd›r. Fekat, uzun zemândan beri, câhiller, fâs›klar,
hattâ bir çok ajanlar, alçak maksadlar›na kavuflmak için,
tesavvuf büyüklerinin ismlerini âlet olarak kullan›p, çe-
flidli ocaklar kurmufl, ahkâm-› islâmiyyenin, dînin bozul-
mas›na, y›k›lmas›na sebeb olmufllard›r. Zikr, Allahü te-
âlây› hât›rlamak demekdir. Bu da kalb ile olur. Zikr
edince, kalb temizlenir. Ya’nî, kalbden dünyâ sevgisi,
mahlûkât sevgisi ç›kar. Allah sevgisi yerleflir. Bir çok
kimselerin kad›n, erkek, bir araya toplanarak hayhuy et-
mesi zikr de¤ildir. Din büyüklerinin, Eshâb-› kirâm›n
yolu unutuldu. Mezhebsiz ve tesavvuf düflman› olan Ah-
med ‹bni Teymiyye islâm âlimi i’lân edildi. Bunun yo-
lunda olarak (Vehhâbîlik) f›rkas› kuruldu. ‹ngilizlerin
yard›m› ile, Vehhâbî kitâblar› bütün dünyâdaki (Râbita-
tül-âlem-il islâmî) dedikleri vehhâbî merkezleri vâs›tas›
ile her memlekete yay›ld›. Her memleketde yapd›klar›
büyük binâlara (‹bni Teymiyye medresesi) levhâlar› asd›-
lar. ‹bni Teymiyyenin kitâblar›ndaki sap›k fikrlerle, ingi-
liz câsûsu Hempherin yalan ve iftirâlar›n›n kar›fl›m›na
(Vehhâbîlik) denildi. Hakîkî müslimân olan (Ehl-i sün-
net) âlimleri, ‹bni Teymiyyenin kitâblar›n›n bozuk olduk-
lar›n› bildiren çok kitâb yazd›lar. Bu kitâblardan biri, So-
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mali âlimlerinden, fleyh Abdürrahmân Abdüllah bin Mu-
hammed Herrînin (El-makâlâtüs-sünniyye fî keflfi-dalâ-
lât-i Ahmed ‹bni Teymiyye) kitâb›d›r. Kendisi Somalide
Herer flehrinde 1339 [m. 1920] senesinde tevellüd etmifl-
dir. Kitâb› 1414 [m. 1994] de Beyrutda basd›r›lm›fld›r. Bu
kitâbda, ‹bni Teymiyyeyi red eden âlimler ve bunlar›n
k›ymetli kitâblar› uzun bildirilmekdedir. ‹ngilizler taraf›n-
dan te’sîs edilen Vehhâbîlik, mezhebsizlik, reformculuk,
selefiyyecilik, Kâdîyânî, Mevdûdî ve Teblîg-› cemâ’at ismi
alt›ndaki bozuk yollar›n hepsinde tesavvuf düflmanl›¤›
vard›r.

‹slâm düflmanlar› bilhâssa ‹ngilizler, her dürlü vâs›tala-
r› kullanarak müslimânlar› ilmde ve fende geri b›rakd›lar.
Müslimânlar›n ticâret ve san’atlar›na mâni’ olundu. ‹slâm
ülkelerindeki güzel ahlâk› y›kmak, ‹slâm medeniyyetini
ortadan kald›rmak, gençlerin islâm ilmlerini ö¤renmeleri-
ne mâni’ olmak için içki, fuhfl, e¤lence, kumar, top oyun-
lar› gibi illetler yayg›nlafld›r›ld›. Ahlâk› bozmak için, rûm,
ermeni ve di¤er gayr-i müslim kad›nlar birer ajan gibi ça-
l›fld›r›ld›. Bir debdebe içerisinde, moda evi, dans kursu,
manken ve artist yetifltirmek gibi hîlelerle, genç k›zlar› tu-
za¤a düflürerek, kötü yollara sürüklediler. Bu husûsda
müslimân anne ve babalara çok büyük vazîfeler düflmek-
dedir. Yavrular›n›, bu kâfirlerin ellerine düflürmemek için
çok uyan›k olmal›d›rlar.

Osmânl› devleti son zemânlarda, Avrupaya tahsîl
için talebeler ve devlet adamlar› gönderdi. Bu talebeler
ve devlet adamlar›ndan ba’z›lar› aldat›ld›, mason yap›l-
d›. Fen ve teknik ö¤renecek olanlara, ‹slâmiyyeti ve
Osmânl› imperatorlu¤unu y›kma teknikleri ö¤retildi.
Bunlardan imperatorlu¤a ve müslimânlara en büyük
zarâr› dokunan kimse, Mustafâ Reflîd pâfla oldu. Lond-
rada bulundu¤u zemân az›l› ve sinsi bir ‹slâm düflman›
olarak yetifldirildi. ‹skoç masonlar› ile el ele verdi. Sul-
tân Mahmûd hân, mason Reflîd pâflan›n ihânetlerini gö-
rerek îdâm›n› emr etdi ise de, ömrü vefâ etmedi. Sultâ-
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n›n vefât›ndan sonra, ‹stanbula dönen Reflîd pâfla ve ar-
kadafllar›, ‹slâmiyyete ve müslimânlara en büyük zarar›
yapd›lar.

1255 [m. 1839] de pâdiflâh olan Abdülmecîd hân, henüz
on sekiz yafl›ndayd›. Genç ve tecrübesizdi. Etrâf›ndaki
âlimlerden, kendisini îkaz eden de olmad›. Bu hâl, Os-
mânl› târîhinde korkunç bir dönüm noktas› olmufl, koca
‹slâm devletinde (Yok olma devri)ni bafllatm›fld›r. Sâf, te-
miz kalbli pâdiflah, az›l› ve sinsi ‹slâm düflman› olan ‹ngi-
lizlerin tatl› dillerine aldanarak, ‹skoç masonlar›n›n yetifl-
dirdikleri câhilleri iflbafl›na getirdi. Bunlar›n devleti ve is-
lâmiyyeti içerden y›kmak siyâsetlerini hemen anl›yamad›.
Bir anlatan da olmad›. ‹slâmiyyeti y›kmak için ‹ngilterede
kurulmufl olan (‹skoç mason teflkilât›)n›n kurnaz üyesi
Lord Redcliffe ‹stanbula, ‹ngiliz sefîri olarak gönderildi.
Mustafâ Reflîd pâflan›n sadr-› a’zam yap›lmas› için, Lord
Redcliffe sultâna çok dil dökdü. (Bu ayd›n, kültürlü ve ba-
flar›l› vezîri sadr-› a’zam yaparsan›z, ‹ngiltere imperatorlu-
¤u ile Devlet-i aliyye aras›ndaki bütün anlaflmazl›klar kal-
kar. Devlet-i aliyye ekonomik, sosyal ve askerî sâhalarda
ilerler) diyerek halîfeyi aldatd›.

1262 [m. 1846] de sadr-› a’zam olan mason Reflîd pâ-
fla, ifl bafl›na gelir gelmez, 1253 de, hâriciyye nâz›r› iken,
Lord Redcliffe ile el ele verip, hâz›rlam›fl oldu¤u ve 1255
de i’lân etdi¤i (Tanzîmât) kanûnuna istinâd ederek, bü-
yük vilâyetlerde mason localar› açd›. Câsûsluk ve hiyâ-
net ocaklar› çal›flma¤a bafllad›. Gençler, din câhili olarak
yetifldirildi. Londradan al›nan plânlarla, bir yandan idâ-
rî, zirâî, askerî de¤ifliklikler yapd›lar. Bunlarla gözleri bo-
yad›lar. Öte yandan da, ‹slâm ahlâk›n›, ecdâd sevgisini,
millî birli¤i parçalama¤a bafllad›lar. Yetifldirdikleri kim-
seleri iflbafl›na getirdiler. Bu senelerde Avrupada, fizik,
kimyâ üzerinde dev ad›mlar at›l›yor. Yeni bulufllar, iler-
lemeler oluyor. Büyük fabrikalar, teknik üniversiteler,
modern harb vâs›talar› kuruluyordu. Osmânl›larda bun-
lar›n hiçbiri yap›lmad›. Hattâ, Fâtih devrinden beri med-
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reselerde okutulmakda olan fen, hesâb, hendese, astrono-
mi derslerini büsbütün kald›rd›lar. Din adamlar›na fen
bilgisi lâz›m de¤ildir diyerek, bilgili âlimlerin yetiflmeleri-
ne mâni’ oldular. Sonradan gelen ‹slâm düflmanlar› da,
din adamlar› fen bilmez, din adamlar› câhildir, gericidir
diyerek müslimân yavrular›n› ‹slâmiyyetden uzaklafld›r-
ma¤a çal›fld›lar. ‹slâmiyyete ve müslimânlara zararl› olan,
islâmiyyetin ö¤renilmesine mâni’ olan fleylere asrîlik, ile-
ricilik dediler. Ç›kard›klar› her kanûn müslimânlar›n, dev-
letin aleyhine idi. Vatan›n asl sâhibi olan müslimân türk-
ler, ikinci s›n›f vatandafl hâline getirildi.

Askere gitmeyen müslimânlara, çok kimsenin ödeye-
miyece¤i büyük bir para cezâs› getirilmiflken, gayr-i müs-
limlerden çok cüz’î bir para al›nd›. Bu vatan›n evlâdlar›,
‹ngilizlerin tezgâhlad›klar› harblerde flehîd olurken, Reflîd
pâflan›n ve yetifldirdi¤i masonlar›n oyunlar› netîcesinde,
memleketin sanâyi’ ve ticâreti gayr-i müslimlerin ve ma-
sonlar›n eline geçdi.

‹ngilizler, Rus çar› birinci Nikolan›n, Kudüsde kato-
liklere karfl› ortodokslar› ayakland›rd›¤›n› ileri sürerek,
Ruslar›n Akdenize inmesini istemeyen Fransa impera-
toru üçüncü Bonapart› da, Türk-Rus K›r›m Harbine sü-
rüklediler. Kendi ç›karlar› için yapd›klar› bu iflbirli¤i,
Türk milletine, mason Reflîd pâflan›n diplomatik zaferle-
ri olarak tan›t›ld›. Düflmanlar›n bu yald›zl› reklâmlar ve
sahte dostluklarla örtme¤e çal›fld›klar› imhâ hareketleri-
ni, herkesden önce anl›yan sultân, çok zemân serây›nda
hüngür hüngür a¤lard›. Memleketi, milleti kemiren düfl-
manlara karfl› koymak için tedbirler arar ve Allahü teâ-
lâya yalvar›rd›. Bu sebeble, mason Reflîd pâflay›, bir kaç
kerre sadr-› a’zaml›kdan uzaklafld›rd› ise de, kendisine
(koca), (büyük) gibi ismler takan bu kurnaz adam, ra-
kîblerini devirip, tekrar iflbafl›na gelmesini becerirdi. Ne
yaz›k ki, sultân keder ve üzüntüsünden tüberküloza ya-
kalan›p genç yafl›nda vefât etdi. Sonraki senelerde, dev-
let koltuklar›n› kap›flanlar ve üniversite hocal›klar›na,
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mahkeme baflkanl›klar›na getirilenler, hep mason Reflîd
pâflan›n yetifldirmeleridir. Böylece (Kaht-› ricâl) devri
aç›lmas›na ve Osmânl›lara (Hasta adam) denilmesine se-
beb oldu.

‹ktisâd profesörlerinden Ömer Aksu, 22 Ocak 1989’da
Türkiye gazetesinde neflr edilen beyânat›nda, (Bizde bat›-
l›laflma hareketinin bafllang›c› olarak 1839 Tanzîmât fer-
mân› gösterilir. Biz bat›dan almam›z gereken fleyin tekno-
loji oldu¤unu, kültürün ise, millî olmas› gerekdi¤ini göre-
memifliz. Bat›l›laflma hareketine, h›ristiyanl›¤› benimseme
olarak bakm›fl›z. Mustafâ Reflîd pâflan›n ‹ngilizlerle yapd›-
¤› ticâret anlaflmas›, sanâyi’leflmemize en büyük darbeyi
vurmufldur) demekdedir.

Osmânl› imperatorlu¤unda, ‹skoç masonlar›n›n hâki-
miyyeti devâm etdi. Pâdiflâhlar flehîd edildi. Vatan›n ve
milletin hayr›na olan her ifle karfl› ç›k›ld›. ‹syânlar, ihtilâl-
ler birbirini ta’kîb etdi. Bu vatan hâinleri ile en büyük
mücâdeleyi yapan Cennet mekân Sultân Abdülhamîd
hân-› sânî oldu. Bunun için, masonlar taraf›ndan (K›z›l
Sultân) i’lân edildi. Sultân Abdülhamîd, imperatorlu¤u
iktisâden yükseltiyor, pek çok mektebler ve üniversiteler
aç›yor, memleketi i’mâr ediyordu. Viyanadan baflka bir
efli Avrupada bulunm›yan modern t›p fakültesi yapd›rd›.
1293 [m. 1876] de Siyâsal bilgiler fakültesi yap›ld›. 1297
de Hukuk fakültesi ve Say›fltay› kurdu. 1301 de yüksek
mühendis mektebi ve yat›l› k›z lisesi kurdu. Avrupaya
tahsîl için giden talebelerin masonlar taraf›ndan aldat›l-
malar›na mâni’ olmak için, Avrupal› profesörler ve fen
adamlar›n›, çok yüksek maâfl vererek ‹stanbula getirtdi.
Bu üniversitelerde ders verdirdi. K›z talebelerin de, bu
hocalardan fen dersleri okumas›n› te’mîn etdi. Vatan›na,
milletine, dînine ba¤l› ilm ve fen adamlar› yetifldirdi. Ter-
kos gölünün suyunu ‹stanbula getirtdi. Bursada ipekcilik
mektebini, ‹stanbulda Halkal› zirâat ve baytar mektebi-
ni açd›rd›. Hamidiyye kâ¤›d fabrikas›, Kad›köy havaga-
z› fabrikas› ve Beyrut liman› r›ht›m›n› yapd›rd›. Osmân-
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l› sigorta flirketini kurdurdu. Ere¤li, Zonguldak kömür
ocaklar›n› te’sîs etdi. Akl hastahânesi ve fiifllide Hamidiy-
ye Etfâl hastahânesi ve Dâr-ül-acezeyi yapd›rd›. Orduyu
yeniden kuvvetlendirdi. Zemân›nda dünyân›n en büyük
kara ordusunu te’sîs etdi. Eski gemileri Halice çekip, Av-
rupada yeni yap›lan üstün evsâfl› kruvazörler, z›rhl›lar ile
donanmay› kuvvetlendirdi. (‹stanbul-Eskiflehir-Ankara)
ve (Eskiflehir-Adana-Ba¤dâd) ve (Adana-fiâm-Medîne)
demiryollar›n› te’sîs etdi. Osmânl› devletinde, dünyân›n en
büyük ve en uzun demiryolu flebekesi kuruldu. Cennet
mekân›n bu eserleri bugün bile ayakdad›r. Bugün tren ile
seyâhat edenler, bir bafldan bir bafla memleketdeki bütün
tren istasyonlar›n›n Abdülhamîd hân›n yapd›rd›¤› istas-
yonlar oldu¤unu iftihâr ile görür.

Yehûdîler, ‹ngilizlerin himâyesi ve teflvîki ile Filistin
topraklar›nda bir yehûdî devleti kurmak istiyorlard›. Bu
tehlikeyi ve siyonistlerin fe’âliyyetlerini va arzûlar›n› da
çok iyi bilen Abdülhamîd hân, Filistin topra¤›ndan yehû-
dîlere sat›lmamas›n› emr etdi. Dünyâ siyonizm teflkilât›-
n›n reîsi Theodor Herzl ve Haham Mofle Levi, sultân Ab-
dülhamîdi ziyâret ederek, yehûdîler için toprak satmas›n›
istediler. Sultân›n cevâb›, (Dünyân›n bütün devletleri aya-
¤›ma gelseler ve bütün hazînelerini dökseler, size bir kar›fl
yer vermem. Ecdâd›m›n kanlar›yla ald›klar› ve bugüne
kadar muhâfaza edilen bu vatan, para ile sat›lmaz), ol-
mufldur.

Yehûdîler, ittihât ve terakkî f›rkas› ile iflbirli¤i yapd›lar.
Bütün fler güçler, sultâna karfl› birlefldiler. 1327 [m. 1909]
de tahtdan indirerek, bütün müslimânlar› öksüz b›rakd›-
lar. ‹ttihât ve terakkînin bafl›nda bulunanlar, din düflman-
lar›n› ve masonlar› devletin en yüksek mevk›’lerine getir-
diler. Hattâ, fieyh-ül-islâm yapd›klar› Hayrullah ve Mûsâ
Kâz›m bile mason idi. Memleketi kana bulad›lar. Bu ‹ngi-
liz uflaklar›n›n sebeb olduklar›, Balkan, Çanakkale, Rus
ve Filistin cephelerinde, hâince, alçakca hâz›rlanm›fl ‹ngi-
liz plânlar› ile, Abdülhamîd hân›n yetifldirmifl oldu¤u,
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dünyân›n birinci kara ordusu yok edildi. Yüzbinlerce vatan
evlâd› flehîd edildi. ‹ngilizlerin hîleleri ile, devletin bafl›na
geçen masonlar, vatan›n en çok birli¤e ve müdâfe’aya muh-
taç oldu¤u bir zemânda, milleti sâhibsiz b›rak›p kaçd›lar.
Hâin olduklar›n› böylece de isbât etdiler.

Osmânl› imperatorlu¤unda aç›lan misyoner mekteble-
rinde ve kiliselerde aldat›lan gayr-i müslim vatandafllar,
Osmânl›ya karfl› ayakland›r›ld›. Mekteblere muallim ve
kiliselere papaz ismi ile Avrupadan gelen siyâh cübbeli
câsûslar, gazeteciler, her geldikleri yere para, silâh ve fit-
ne getirdiler. Büyük isyânlar oldu. Târîh sahîfelerinde, in-
sanl›k lekesi, vahfleti olarak duran, Ermeni, Bulgar ve Yu-
nan mezâlimi yap›ld›. Yunanl›lar› ‹zmire tafl›yanlar da ‹n-
gilizlerdi. Allahü teâlâ, Türk milletine merhamet buyura-
rak, büyük bir istiklâl mücâdelesi sonunda, bugünkü güzel
vatan›m›z kurtar›labildi.

Osmânl› devleti parçalan›nca, dünyâ birbirine girdi.
Osmânl› imperatorlu¤u tampon gibi bir devletdi. Müsli-
mânlar için bir hâmî ve kâfirlerin birbirlerine girmemesi
için de, bir mâni’ idi. Sultân Abdülhamîd hândan sonra,
hiç bir memleketde râhat ve huzûr kalmad›. Avrupa dev-
letlerinde, birinci cihân harbinde, sonra ikinci cihân har-
binde, dahâ sonra da komünizm istîlâs› ve zulmü alt›nda,
kan ve katl-i âm hiç bitmedi.

‹ngilizlerle birleflip Osmânl›lar› arkadan vuranlar, hiç
râhat yüzü görmediler. Sonra yapd›klar›na piflmân oldu-
lar. Hattâ, hutbeleri tekrar Osmânl› halîfesi ad›na okut-
ma¤a bafllad›lar. ‹ngilizler taraf›ndan Filistine ‹srâîl devle-
ti kurulunca, Osmânl›lar›n k›ymeti anlafl›ld›. Filistinlilerin
‹srâîl zulmü alt›nda hangi vahfletlere u¤rad›klar›n› gazete-
ler yaz›yor, dünyâ televizyonlar› gösteriyor. 1990 senesin-
de, M›sr hâriciye nâz›r› ‹smet Abdülmecîd, (M›sr en râhat
ve huzûrlu günlerini, Osmânl›lar zemân›nda yaflad›) de-
mifldir.

H›ristiyan Avrupa devletlerinin ve Amerikan›n men-
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fe’atinin bulundu¤u her yerde, h›ristiyan misyonerleri bu-
lunur. Misyonerler, h›ristiyanl›¤› yaymak, hâflâ tanr› de-
dikleri Îsâ aleyhisselâma hizmet, huzûr, sulh ve sevgi gö-
türmek gibi sözler arkas›na gizlenmifl, menfe’at avc›lar›,
huzûr bozuculard›r. Dahâ mühim vazîfeleri ise, gitdikleri
memleketleri h›ristiyan devletlerine ba¤lamakd›r. Misyo-
nerler gidecekleri memleketin dillerini, örf ve âdetlerini
gâyet iyi ö¤renirler. Her gitdikleri devletin siyâsî, askerî,
co¤râfî, iktisâdî ve dînî yap›s›n› en ince teferruât›na kadar
ö¤renerek, h›ristiyan devlete jurnal ederler. Her yerde,
kendilerine dost olacak kimseleri bulur ve bunlar› sat›n
al›rlar. Bu kimseler, yerli ehâlînin ismlerini tafl›r, fekat yâ
h›ristiyanlafld›r›lm›fl bir câhil veyâ sat›n al›nm›fl bir hâin-
dir.

Misyoner olacak kimse, vazîfe görece¤i memleketde
yetifldirilir veyâ o memleketde yetiflmifl bir misyoner tara-
f›ndan yetifldirilir.

Mason Reflîd pâflan›n hâz›rlad›¤›, (Gülhâne Fermâ-
n›)ndan sonra, Osmânl› devletindeki misyoner fe’âliyyet-
leri artd›. Anadolunun en güzel yerlerine kolejler aç›ld›.
Fermândan yirmi bir sene sonra, Harputda, 1276 [m.
1859] da (F›rat Koleji) aç›ld›. Bu binâ yap›l›rken hiç bir
masrafdan kaç›n›lmad›. Bu arada misyonerler, Harput
ovas›nda 62 merkez kurmufllard›. 21 kilise yap›lm›fld›.
Altm›flalt› ermeni köyünden 62’sinde misyoner teflkilât›
kurulmufl ve her üç köy için bir kilise yap›lm›fld›. Yediden
yetmifle, bütün ermeniler müslimânlara ve Osmânl›ya
karfl› düflman edilmifldi. Misyoner kad›nlar da, ermeni ka-
d›nlar›n› ve k›zlar›n› bu husûsda yetifldirmek için, büyük
gayret sarf etmifllerdi. Meflhûr kad›n misyoner Maria
A.West, dahâ sonra neflr etdi¤i (Romance of Mission) ki-
tâb›nda, (Ermenilerin rûhuna girdik, hayâtlar›nda ihtilâl
yapd›k) demekdedir. Bu fe’âliyyet ermenilerin bulundu-
¤u her yerde yap›ld›. Gâziantepde, (Antep Koleji) ve
Merzifonda, (Anadolu Koleji), ‹stanbulda ise (Robert
Koleji), bunlar›n bafll›calar›ndand›r. Meselâ Merzifon
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Kolejinde, hiç Türk talebe yokdu. 135 talebeden 108’i er-
meni, 27’si de rumdu. Bunlar leylî [yat›l›] olarak Anado-
lunun her yerinden toplanm›fl talebelerdi. Müdîri, di¤erle-
rinde oldu¤u gibi, bir râhibdi. Bu arada, Anadolu kayna-
ma¤a bafllad›. Ermeni komiteciler, müslimânlar› insâfs›z-
ca katl ediyor, müslimân köyleri yak›yor, vatan›n bekçisi
ve sâhibi Osmânl›ya hayât hakk› tan›m›yordu. Bu ermeni-
lerin ta’kîbi sonucu, 1311 [m. 1893] senesinde yapd›klar›
büyük katl-i âmlarda komitac›lar›n bu kolejde yuvalan-
d›klar›, bütün fe’âliyyetlerinin hâz›rl›¤›n› burada yapd›k-
lar› ve reîslerinin Kayayan ve Tumayan adl› kolej mual-
limleri oldu¤u ortaya ç›kar›ld›. Bunun üzerine misyoner-
ler, bütün dünyây› aya¤a kald›rd›lar. Bu iki hâin ermeniyi
kurtarmak için, Amerikada ve ‹ngilterede çok büyük nü-
mâyifller tertîb etdiler. Bu sebeb ile, ‹ngiltere ile Osmânl›
devletinin aras› aç›ld›. ‹flin tuhaf›, 1893 de, ‹ngiliz misyo-
nerlerin tertîb etdi¤i bu nümâyifllerde Merzifon Anadolu
Kolejinin müdîri de, Londrada bunlar›n içinde idi. Ana-
doluda, müslimânlara karfl› yap›lan katl-i âmlar, h›ristiyan
kitâblar›nda aksine çevrilerek, yaz›ld›. Bu yalanlardan bi-
ri, Beyrûtda hâz›rlanan (El-müncid) arabî lugat kitâb›nda,
Mer’afl kelimesinde yaz›l›d›r.

Gâzî antebin sâb›k defter-i hâkânî memûru Eyyüb
Sabri efendinin 1978 de ‹stanbulda neflr edilen (Esâret
hât›ralar›) kitâb›nda diyor ki, (‹ngilizlere göre, müslimân-
lara zulm ve hakâret etmek, millî bir vazîfedir. Yirmibin-
den fazla müslimân esîrin 1919 da, M›sr›n Abbâsiyye
hastahânesinde gözleri oyulmufl, kollar›, ayaklar› kesil-
mifldir. Esîrleri anadan do¤ma soyarak, ingiliz binbafl›n›n
önünden geçirirlerdi. Esîrler aras›ndan, hoca Abdüllah
efendi, hiç olmazsa edeb yerlerimizi mendil ile örtmeye
izn verin diyerek, çok yalvard›. ‹zn vermediler. Alay et-
diler. Yafa belediye reîsi Ömer Baytar efendi ve Akkâ
mebûsu ve dördüncü ordu müfettifli Es’ad fiâkir efendi
ve bir çok âlim ve flerîfler ve Nablüs idâre meclîsi a’zâ-
s›ndan Seyfeddîn efendi de aram›zda idi. Geçmifl asrlar-
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daki vahfletler ve Engizisyon zulmleri, ingilizlerden çekti-
¤imiz iflkenceler yan›nda hiç kal›r. Dünyâda hiçbir mille-
tin yapam›yaca¤› zilleti, alçakl›¤›, ingilizler yapd›lar).

Misyonerler 1893 senesinde ermeni vatandafllara 3 mil-
yon ‹ncîl [Kitâb-› mukaddes] ve 4 milyon h›ristiyanl›¤a âid
di¤er kitâblardan da¤›td›. Buna göre, yeni do¤an çocuklar
da dâhil, her ermeniye 7 kitâb verilmifl demekdi. Sâdece
Amerikan misyonerleri senede 285.000 dolar harc›yorlar-
d›.

Misyonerlerin bu muazzam paray›, din gayreti ile har-
cad›klar›n› düflünmek de safl›k olur. Çünki, misyonerler
için din bir ticâretdir. Bu paray› Anadoluya, ‹slâm› y›k-
mak, Osmânl›y› ortadan kald›rmak için sarf eden misyo-
nerler, Türkler, ermenileri katl ediyor, onlara yard›m
edelim propagandalar› ile, yüzlerce mislini toplam›fllar-
d›.

Yine o senelerde, kolejlerde, kiliselerde, misyonerlerin
aldatmas› ve teflvîki ve ingiliz ordusunun muazzam yard›-
m› ile, rum vatandafllar da, Atinada ve Yeni-flehrde isyân
ederek, yüzbinlerce müslimân›, çocuk, kad›n demeden,
vahfliyâne katl etdiler. Bu isyân, Edhem pâflan›n emrinde-
ki kuvvetlerle, 1313 [m. 1895] senesinde tenkil [men’ ve
izâle] edildi. Bu zafer, yaln›z yunanl›lara karfl› de¤il, bun-
lar› k›flk›rtan ingilizlere karfl› kazan›ld›.

‹ngiltere devletini idâre eden üç temel unsur, (Kral,
Parlamento ve Kilise, ya’nî West Minister)dir. 918 [m.
1512] senesine kadar parlamento ve kral›n serây›, West
Ministerin içerisinde idi. 1512 deki büyük yang›ndan son-
ra kral (Buckingham Serây›na) tafl›nm›fl ve parlamento ile
kilise ayn› çat› alt›nda kalm›fld›. ‹ngilterede kilise ile dev-
let iç içedir. Kral ve kraliçelere, kilisede bafl papaz taraf›n-
dan taç giydirilir.

‹ngiliz merkez istatistik bürosu taraf›ndan yay›nla-
nan (Cem’iyyet temâyülleri) ismli rapora göre, her yüz
‹ngiliz bebekden yirmi üçü, gayr-i meflrû’ iliflkiler sonu-
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cu dünyâya gelmekdedir.
7 May›s 1990 târîhli bir ‹stanbul gazetesinin, ‹ngiliz po-

lis kurumu Scotland Yard taraf›ndan neflr edilen istatisti-
¤e dayanarak verdi¤i haberde, Londrada can güvenli¤inin
kalmad›¤›, bilhâssa kad›nlar için, çok tehlikeli bir flehr hâ-
line geldi¤i bildirilmekdedir. ‹ngiliz polisinin raporuna gö-
re, son on iki ayda, baflda ›rza tecâvüz ve soygun olmak
üzere, bütün suçlarda art›fllar olmufldur.

Bütün dünyâda ve bütün dinlerde âile, meflrû olarak
kad›n-erkek berâberli¤idir. ‹ki erke¤in livâta yapmas›n›,
‹ngiliz kanûnlar› himâye etmekdedir.

12 Kas›m 1987 târîhli bir ‹stanbul gazetesinde, (‹ngiliz
ordusunda skandal) bafll›kl› haberde, kraliçe ikinci Eliza-
bethin muhâf›z alay›na yeni kat›lan erlerin ›rzlar›na, nâ-
mûslar›na tecâvüz edildi¤i ve sadistçe iflkence yap›ld›¤› ya-
z›l›d›r.

28 Aral›k 1990 târîhli Türkiye gazetesinde neflr edilen
bir araflt›rma yaz›s›nda, ‹ngiltere kiliselerinde bile Lûtî sa-
y›s›n›n % 15’i buldu¤u, Lordlar ve Avam kamaras›nda ise,
bu say›n›n, dahâ da yükseldi¤i bildirilmekdedir. Ahlâks›z-
l›k, ‹ngiliz kabinesine kadar s›çram›fl, Profümo skandal›
gibi hâdiseler ortaya ç›km›fld›r. Avrupada Lûtîlerin teflkî-
latland›¤› ilk ülke, ‹ngilteredir. Bu ahlâks›zl›klar›n yap›ld›-
¤› yerlerde bile, ‹ngilizin ‹slâm düflmanl›¤› göze çarpar.
Londran›n arka sokaklar›nda fuhufl, livâta ve her dürlü re-
zâletin yap›ld›¤› yerler, ‹slâmiyyetde mübârek olan yeflil
renk ile boyand›¤› gibi, bu habâset yuvalar›n›n kap›s›na
(Mekke) levhas› as›lm›fld›r.

‹ngiliz (Guardian gazetesi), 200 bin k›z çocu¤unun bü-
lu¤ ça¤›na gelince, babas› taraf›ndan tecâvüz edildi¤i için,
mahkemeye mürâce’at ederek, koruma istedi¤ini yazm›fl-
d›r. BBC televizyonu ise, haberinde, mahkemeye flikâyet
etmiyenlerin 5 milyon olarak tahmîn edildi¤ini söylemifl-
dir.

‹ngiltere, toprak da¤›l›m› bak›m›ndan da, dünyân›n en
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adâletsiz yap›s›na sâhibdir. ‹ngiliz köylüsünün, toprak
reformlar› için, Lordlarla verdi¤i mücâdeleler, târîhlerde
yaz›l›d›r. Bugün bile, ‹ngiltere topra¤›n›n % 80’inin im-
tiyazl› s›n›f denilen az›nl›¤›n elinde oldu¤u bir hakîkat-
dir.

31 May›s 1992 pazar târîhli Türkiye gazetesinde diyor
ki, (‹ngilterede iktisâdî tahrîbât sebebi ile, hâs›l olan iflsiz-
lik ve sefâlet, intihârlar› art›rmakdad›r. ‹ngiliz t›b mecmû-
as› (British medical) deki, Oksford hastahânesi iki dokto-
runun tedkîkinde, her sene yüzbin ingilizin intihâra tefleb-
büs etdi¤i, bunlardan 4500 ünün öldü¤ü tesbît edilmifldir.
Bunlar›n yüzde 62 si genç k›zd›r). Jetleri, bombalar›, füze-
leri ile, her sene yüzbinlerce müslimân› flehîd eden, yüzbin
vatandafl›n› da, intihâra sevk eden, ingilizler gibi hâin, zâ-
lim, vahflî bir devlet görülmemifldir.

‹rlanda ise, ‹ngilterenin bafl›na belâ olmufldur. Kendi
kazd›klar› h›yânet çukurlar›na, kendilerinin düfldü¤ü gün-
leri inflâallah hep berâber görece¤iz.

Kitâb›m›z›n ikinci k›sm›n›, mübârek ismi ile bereket-
lenmek için, ‹ngilizler hakk›nda, efrâd›n› câmi’, a¤yâr›-
n› mâni’ en güzel ta’rîfi yapm›fl olan, Seyyid Abdülha-
kîm Arvâsînin “rahmetullahi aleyh” flu sözleriyle bitiri-
yoruz:

(‹slâm›n en büyük düflman› ‹ngilizlerdir. ‹slâmiyyeti
bir a¤aca benzetirsek, baflka kâfirler, f›rsat bulunca, bu
a¤ac› dibinden keser. Müslimânlar da, bunlara düflman
olur. Fekat, bu a¤aç bir gün filiz verebilir. ‹ngiliz böyle de-
¤ildir. Bu a¤aca hizmet eder. Besler. Müslimânlar da, onu
sever. Fekat, gece kimse anlamadan köküne zehr s›kar.
A¤aç öyle kurur ki, bir dahâ süremez. Vah vah çok üzül-
düm, diyerek müslimânlar› aldat›r. ‹ngilizin, ‹slâma böyle
zehr salmas› demek, para, mevk›’ ve kad›n gibi, nefsânî
arzûlar karfl›l›¤›nda sat›n ald›¤› yerli münâf›klar›n, soysuz-
lar›n elleri ile, ‹slâm âlimlerini, ‹slâm kitâblar›n›, bilgileri-
ni ortadan kald›rmas›d›r.)
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Üçüncü K›sm

HULÂSAT-ÜL-KELÂM R‹SÂLES‹
Yûsüf Nebhânî “rahmetullahi aleyh”[1], bu risâlesinde

buyuruyor ki:
Allahü teâlâya hamd olsun! Diledi¤ini ihsân ederek,

hidâyete kavufldurmakda, diledi¤ini dalâletde b›rakmak-
dad›r. [Dalâletden kurtulmak, se’âdet-i ebediyyeye ka-
vuflmak isteyenlerin düâlar›n›, adâleti ile kabûl etmekde-
dir.] Peygamberlerin ve seçilmifllerin en üstünü olan, efen-
dimiz Muhammed aleyhisselâma salât ve selâm olsun!
Onun, yer yüzünde, gökdeki y›ld›zlar gibi parlayan Âline
ve Eshâb›n›n hepsine de hayrl› düâlar ederiz.

Bu risâlenin sahîfeleri az, fekat, içindeki ilmler çokdur.
‹lm ve akl sâhibi olanlar, insâf ederek okurlarsa, kabûl
ederler. Allahü teâlân›n hidâyetine, do¤ru yola kavuflan-
lar da, hemen inan›rlar. Bu risâle, Allahü teâlân›n müsli-
mânlara ihsân etdi¤i (S›rât-› müstakîm)i, düflmanlar›n› b›-
rakd›¤› (Dalâlet yolu)ndan ay›rmakdad›r. Bu risâleye
(Hulâsat-ül-kelâm fî tercîh-i dîn-il-islâm) ya’nî, (islâm dî-
nini seçmeye yarayan sözlerin hulâsas›) ismini verdim.

Ey, kendini, ebedî azâbdan kurtarmak ve sonsuz
ni’metlere kavuflmak isteyen insan! Bu çok mühim, çok
büyük hakîkati anlamak ve kendini sonsuz azâbdan kur-
taracak sebebi bulmak için, her an, her yerde düflünsen ve
son derece gayret ile çal›flsan ve herkesden yard›m iste-
sen, insan gücünün yetdi¤i kadar da u¤raflsan, bu sebebin
ehemmiyyeti yan›nda, bu yapd›klar›n, pek küçük kal›r.
Hattâ, bütün dünyâ servetini ele geçirmek için, bir kum
dânesini vermeye benzer. Bu hakîkatin ehemmiyyeti, bu
k›sa yaz›m›zla anlat›lamaz. Bu yaz›m›z, akl› olana bir iflâ-
ret vermek gibidir. Akl› olan, bir iflâretden maksad› anlar.
Bunu tefekkür edebilmek için, ipucu olabilecek birkaç ke-
lime söyliyece¤im:
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‹nsan, al›fld›¤› âdetleri sever. Bunlardan ayr›lmak iste-
mez. Do¤unca, süt emme¤e al›fl›r. Bundan ayr›lmak iste-
mez. Büyüdükçe, evine, mahallesine, flehrine al›fl›r. Bun-
lardan ayr›lmas›, çok güç olur. Sonra, dükkân›na, san’at›-
na, çal›fld›¤› fen ifllerine ve çoluk çocu¤una, diline, dînine
al›fl›r. Bunlardan ayr›lmak istemez. Böylece, muhtelif ce-
mâ’atler, kavmler, milletler hâs›l olur. fiu hâlde, bir mille-
tin dinlerini sevmeleri, dinlerinin en hayrl› din oldu¤unu
anlad›klar› için de¤ildir. Akl› olan, kendi dînini ve baflka
dinleri incelemeli, dinler aras›nda hak olan› anlamal›, ona
sar›lmal›d›r. Çünki, bât›l dîne ba¤lanmak, insan› ebedî fe-
lâketlere, dâimî azâblara götürür. Ey insan, gaflet uyku-
sundan uyan! (Hak dînin, hangi din oldu¤unu nas›l bile-
yim. Ben, al›fld›¤›m dînin hak din oldu¤una inan›yorum.
Bu dîni seviyorum) der isen, flunu bil ki, (Din, Rabbin
Peygamberler vâs›tas› ile gönderdi¤i emrlere ve yasaklara
itâ’at etmek)dir. Bu emrler, insan›n Rabbine karfl› ve bir-
birlerine karfl› vazîfeleridir.

Mevcûd dinler aras›nda, Rabbin s›fatlar›n›, ibâdet
flekllerini ve mahlûklar aras›ndaki mu’âmelât› en fâide-
li olarak bildiren hangisidir? Akl, iyiyi kötüden ay›ran
bir kuvvetdir. Kötüyü terk etmek, iyiyi de tedkîk etmek
lâz›md›r. Dîni tedkîk, onun zuhûrunu [bafllamas›n›],
Peygamberlerini, Eshâb›n› ve Ümmetini ve din büyük-
lerini incelemekdir. Bunlar› be¤enirsen, o dîni seç! Ak-
l›na uy, nefsine uyma! Nefs, âileden, arkadafllardan, bo-
zuk, kötü din adamlar›ndan utanma¤› ve onlardan zarâr
gelmesini ileri sürerek, seni aldat›r. Fekat, bu zararlar,
ebedî azâb yan›nda hiçdir. Bunu iyi anl›yan kimse, elbet
(Dîn-i islâm)› tercîh eder. Peygamberlerin sonuncusu
olan Muhammed aleyhisselâma inan›r. Zâten islâmiy-
yet, bütün Peygamberlere îmân etmeyi emr etmekdedir.
Bunlar›n dinlerinin hak olduklar›, her Resûl gelince, ev-
velki dinlerin hükmleri kalmad›¤› gibi, Muhammed
aleyhisselâm›n dîni gelince de, bütün dinlerin hükmleri-
nin kalmad›¤›n› bildirmekdedir. Bir insan›n, tâbi’ oldu-
¤u dînin bât›l oldu¤unu anlamas› ve bu dîni terk ederek,
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Muhammed aleyhisselâma îmân etmesi, nefsine çok güç
gelir. Çünki nefs, Allahü teâlâya ve Muhammed aleyhis-
selâma ve Onun dînine düflman olarak yarat›lm›fld›r. Nef-
sin bu düflmanl›¤›na (Hamiyyet-ül-câhiliyye) denir. Bât›l
dindeki analar, babalar, muallimler ve kötü arkadafllar
[onlar›n radyolar› ve televizyonlar› ve hükûmet adamlar›],
nefsin bu düflmanl›¤›n› kuvvetlendirirler. Bunun için, (Ço-
cu¤a ö¤retmek, tafla yazmak gibidir) denilmifldir. Nefsin
bu düflmanl›¤›n› izâle için çok çal›flmak, nefs ile cihâd et-
mek ve nefsi akl ile inand›rmak lâz›md›r. Afla¤›daki yaz›-
lar› dikkat ile okumak, bu cihâd›nda sana yard›mc› ola-
cakd›r:

Bir dîne tâbi’ olmak, ebedî se’âdete kavuflmak ve son-
suz felâketlerden kurtulmak içindir. Yoksa, anadan baba-
dan kalma bir din ile ö¤ünmek için de¤ildir. Peygamber
de, kendisinde peygamberlik flartlar› bulunan ve Allahü
teâlân›n emrlerini kullar›na bildiren bir insand›r. Böyle
bir Peygambere tâbi’ olmak, Onun dînine girmek lâz›m-
d›r. Vesenî denilen, heykellere, putlara tapanlar ve Dehrî
denilen tanr›s›zlar [ateistler ve masonlarla komünistler],
hayvan gibidir. Nasrâniyyet ve yehûdiyyet dinleri de, afla-
¤›daki sebebler ile bât›l olmufllard›r:

1- ‹slâm dîninde, Allahü teâlân›n kemâl s›fatlar› vard›r.
Noksan s›fatlar› yokdur. ‹bâdetleri yapmak gâyet kolay-
d›r. ‹nsanlar›n birbirleri ile muâmeleleri adâlet iledir. Di-
¤er dinlerin ibâdetleri ve birbirleri ile muâmeleleri, ze-
mânla de¤iflerek, akla uygun hâlleri kalmam›fld›r.

2- Muhammed, Îsâ ve Mûsâ aleyhimüsselâm›n hayâtla-
r›, târîhlerden incelenirse, Muhammed aleyhisselâm›n, en
necîb, asîl, en fâideli, dahâ âlim, en akll›, en üstün, dünyâ
ve âhiret bilgilerine en ârif oldu¤u görülür. Hâlbuki, ken-
disi ümmî idi. Ya’nî hiç kitâb okumam›fl, kimseden birfley
ö¤renmemifldi.

3- Muhammed aleyhisselâm›n mu’cizeleri, di¤erlerinin
mu’cizeleri toplam›ndan kat kat dahâ çokdur. Di¤erleri-
nin mu’cizeleri geçmifl, bitmifldir. Muhammed aleyhisselâ-
m›n mu’cizelerinin bir k›sm›, bilhâssa Kur’ân-› kerîm
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mu’cizesi k›yâmete kadar devâm etmekdedir. Ümmetinin
Evliyâs›n›n kerâmetleri de, her zemân ve her yerde görül-
mekdedir.

4- Bu üç dîni bizlere ulafld›ran haberler aras›nda, Mu-
hammed aleyhisselâm› ve Onun dînini bildiren Kur’ân-›
kerîm ve hadîs-i flerîfler dahâ çok, dahâ sahîhdir. Hepsi ki-
tâblara geçmifl ve dünyân›n her taraf›na yay›lm›fld›r. Mu-
hammed aleyhisselâm k›rk yafl›nda iken, Peygamber oldu-
¤u kendisine bildirildi. Altm›flüç yafl›nda iken vefât etdi.
Peygamberli¤i yirmiüç sene devâm etdi. Bütün arab yar›-
madas› kendisine itâ’at etdikden ve dîni her tarafa yay›l›p
anlafl›ld›kdan ve da’veti flarkda ve garbda iflitildikden ve
Eshâb›, yüzellibin oldukdan sonra vefât etdi. Vedâ’ hacc›-
n›, yüzyirmibin Sahâbî ile yapd›. Bundan seksen gün sonra
vefât etdi. (Bugün dîninizi ikmâl etdim ve üzerinize olan
ni’metimi temâmlad›m ve dîninizin islâm olmas›n› be¤en-
dim) meâlindeki, Mâide sûresinin üçüncü âyet-i kerîmesi,
bu hacda nâzil oldu. Bu Sahâbîlerin hepsi, sâd›k ve emîn
idi. Ço¤u dinde derin âlim ve hepsi Evliyâ idi. Resûlullah›n
dînini ve mu’cizelerini, yer yüzüne yayd›lar. Çünki, cihâd
için, memleketlere yay›ld›lar. Gitdikleri yerlerdeki insan-
lara, din bilgilerini ve mu’cizeleri ulafld›rd›lar. Bunlar da,
baflkalar›na bildirdiler. Böylece, her asr›n âlimleri, sonraki
tabakadaki, dahâ çok âlime bildirdi. Bunlar da, bu ilmleri
ve bunlar› bildirenleri, binlerce kitâblara yazd›lar. Ö¤ren-
dikleri hadîs-i flerîfleri, sahîh, hasen gibi, birçok k›smlara
ay›rd›lar. Yalanc›lar›n [ve yehûdîlerin], hadîs diyerek uy-
durduklar› sözleri kitâblar›na sokmad›lar. Bu husûsda, çok
dikkatli ve hassâs davrand›lar. Bunlar›n gayretleri ile, is-
lâm dîni çok sa¤lam esâslar üzerine kuruldu ve hiç de¤ifldi-
rilmeden yay›ld›. Di¤er dinlerin hiçbiri böyle s›hhâtli nakl
edilemedi.

Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm›n
mu’cizeleri ve hak Peygamber oldu¤unun vesîkalar›, dî-
nin temel ve zarûrî lâz›m olan bilgileri, Allahü teâlân›n
var oldu¤u, bir oldu¤u ve kemâl s›fatlar› ve Muhammed
aleyhisselâm›n Peygamberli¤i, sâd›k ve emîn oldu¤u ve
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bütün Peygamberlerin en üstünü oldu¤u, insanlar›n öl-
dükden sonra tekrar dirilecekleri, hesâba çekilecekleri,
s›rât köprüsü, Cennet ni’metleri, Cehennem azâblar›, her
gün befl kerre nemâz k›lman›n farz oldu¤u, ö¤le, ikindi ve
yats› nemâzlar›n›n farzlar›n›n dört rek’at olduklar›, sabâh
nemâz›n›n iki rek’at ve akflam nemâz›n›n farz›n›n üç
rek’at oldu¤u ve semâda Ramezân ay›n›n hilâli görüldü-
¤ü zemân, oruca bafllamak, fievvâl ay›n›n hilâli görülün-
ce, f›tr bayram› yapmak, ömründe bir kerre hacca gitmek
farz oldu¤u, [kad›nlar›n, k›zlar›n, bafllar›, saçlar› aç›k so-
ka¤a ç›kmalar›n›n ve livâta] zinâ yapman›n harâm oldu-
¤u, flerâb›n [ve çok içilince serhofl eden alkollü içkilerin
damlas›n›n] içilmesinin ve cünüb kimsenin ve hayz hâlin-
deki kad›nlar›n nemâz k›lmalar›n›n ve abdestsiz nemâz
k›lman›n harâm oldu¤u gibi zarûrî din bilgileri, âlim ve
câhil, bütün müslimânlara, do¤ru olarak bildirildi. Bu bil-
gilerin hepsi, hiç de¤ifldirilmeden, bizlere ulafld›r›ld›. Böy-
le oldu¤unu, insâf sâhibi olan nasrânî ve yehûdîler de bil-
mekdedir. Kendi dinlerini ö¤rendikleri yollar›n böyle
sa¤lam olmad›¤›n› kendileri de i’tirâf etmekdedir. Mu-
hammed aleyhisselâm›n zemân›n›n bize dahâ yak›n olma-
s› ve islâm dînini bizlere ulafld›ran âlimlerin pekçok olma-
lar›, islâmiyyete hurâfeler, iftirâlar kar›fld›r›lmas›na mâni’
olmufldur. H›ristiyan ve yehûdî dinleri, bu iki ni’mete mâ-
lik de¤ildir. Îsâ aleyhisselâm›n bi’seti [zuhûru] ile Mu-
hammed aleyhisselâm›n bi’seti aras›nda [târîhcilere göre]
alt›yüz sene kadar zemân fark› vard›r. Çünki, Îsâ aleyhis-
selâm›n mevlidi ile Muhammed aleyhisselâm›n Mekke
flehrinden Medîneye hicreti aras›nda 621 sene fark vard›r
[diyorlar. Hâlbuki islâm âlimlerine göre, bu fark bin se-
nedir]. Bu uzun zemânda, dünyân›n her taraf›na câhiliy-
yet yay›ld›. Sahîh [do¤ru] haberleri, yanl›fllar›ndan ay›r-
mak da çok güçdü.

Îsâ aleyhisselâm›n da’vet zemân› uzun sürmedi. Üç
sene gibi k›sa zemândan sonra, Allahü teâlâ, Onu otuzüç
yafl›nda iken semâya ç›kard›. Bu k›sa zemânda da, kâfir-
ler karfl›s›nda za’îf ve maglûb hâlde idi. Peygamberlik
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vazîfesini râhat yapamad›. Yehûdîler ve Roma hükûmeti
de mâni’ oluyordu. Havârî denilen yard›mc›lar› da, az idi.
Kendisine inanm›fl olan Havârîler, ancak oniki avc› idi.
Hepsi za’îf kimseler idi. Îsâ aleyhisselâm semâya ç›kar›l-
d›kdan sonra, haberler, rivâyetler toplanarak ‹ncîl kitâb-
lar› yaz›l›p, câhillerin ellerinde dolafld›. Terceme edilirken
de de¤ifldirildiler. Bu ‹ncîllerde birbirlerine ve akla uym›-
yan çok bilgi vard›. Hattâ, birbirlerini nakz etmekde, çü-
rütmekdedirler. Bu hâl, ayn› ‹ncîlin muhtelif yazmalar›n-
da da mevcûddur. Bu farklar, muhâlefetler karfl›s›nda, her
asrda papazlar toplanarak, ‹ncîlleri tashîh etmek zorunda
kalm›fllar, birçok ilâveler, ç›karmalar yapm›fllar, dinden
olm›yan pek çok saçma fleyleri de kar›fld›rm›fllard›r. ‹nsan-
lar›, bu kitâblara inanma¤a zorlam›fllard›r. Bunlardaki ya-
z›lar›n ço¤u, Îsâ aleyhisselâm›n ve Havârîlerin sözleri de-
¤ildir. Bunun için, muhtelif f›rkalara ayr›ld›lar. Her asrda,
yeni mezhebler meydâna geldi. Ço¤u, eskilerden ayr›ld›.
Hepsi de, ellerindeki ‹ncîllerin Îsâ aleyhisselâm›n getirdi-
¤i dînin kitâb› olmad›¤›n› bilmekdedirler.

Mûsâ aleyhisselâm›n dînini ve mu’cizelerini bildiren
yehûdî kitâblar› da böyledir. Buradaki zemân fark› dahâ
fazlad›r. Mûsâ aleyhisselâm, bir rivâyetde, Muhammed
aleyhisselâm›n hicretinden 2348 sene evvel vefât etdi.
Aradaki câhiliyyet asrlar›nda, mûsevî dîninin sahîh olarak
nakli imkâns›z oldu. Buhtün-nasar gibi zâlimler de, yehû-
dî din adamlar›n› öldürdü. Bir k›sm›n› da, Beyt-ül-mukad-
desden Bâbil flehrine esîr götürdü. Hattâ, Kudüsde, Tev-
rât okuyacak kimse kalmad›¤› zemânlar oldu. Danyâl
aleyhisselâm, Tevrât› ezber okur ve yazd›r›rd›. Böylece,
de¤iflmekden kurtard› ise de, ondan sonra, onun yazd›r-
d›klar› da de¤ifldirildi. Allahü teâlâya ve Peygamberlere
yak›flmayacak, çirkin yaz›lar kar›fld›r›ld›.

Muhammed aleyhisselâm›n zemân›ndan sonra, Onun
ümmeti içinde câhilli¤in yay›lmad›¤›n› her millet biliyor.
Hele müslimânlar aras›nda, ilm yükselmifl, büyük islâm dev-
letleri teflekkül ederek, ilmi, fenni, adâleti, insan haklar›n›
her tarafa yaym›fllard›r. fiimdi, akl› ve insâf› olan bir kim-
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se, bu üç dîni tedkîk ederse, elbette islâmiyyete tâbi’ olur.
Çünki maksad, hak olan dîni bulmakd›r. Yalan söylemek,
iftirâ etmek, islâmiyyetde harâmd›r. Âyet-i kerîmeler ve
hadîs-i flerîfler, ikisini de fliddet ile yasak etmifldir. Herhan-
gi bir kimseye iftirâ etmek, büyük günâh olunca, Resûlul-
laha iftirâ etmek, katkat dahâ fenâ, katkat dahâ harâmd›r.
Bundan dolay› da, Muhammed aleyhisselâm› ve mu’cize-
lerini bildiren islâm kitâblar›nda, hiçbir yalan, hiçbir hatâ
olamaz. Akl› olan, insâfl› kimsenin, inâd› b›rak›p, sonu fe-
lâket olan dîni terk etmesi ve hak ve se’âdet yolu olan dî-
ne tâbi’ olmas› lâz›md›r. Dünyâ hayât› çok k›sad›r. Her gü-
nü geçip hayâl olmakdad›r. Her insan›n sonu ölümdür.
Bundan sonras› da, yâ dâimî azâb veyâ ebedî ni’metlerdir.
Bunlar›n vaktleri, herkese sür’at ile yaklaflmakdad›r.

Ey insân! Kendine merhamet et! Akl›ndan gaflet per-
desini kald›r! Bât›l›n bât›l oldu¤unu görerek, ondan kur-
tulma¤a çal›fl! Hakk›n hak oldu¤unu da görerek, ona tâbi’
ol, sar›l! Verece¤in karâr, çok büyük, çok mühimdir. Vakt
ise, çok azd›r. Muhakkak öleceksin! Öldü¤ün vakti dü-
flün! Bafl›na geleceklere hâz›rlan! Hakka tâbi’ olmad›kca,
ebedî azâbdan kurtulamazs›n! Son piflmânl›k fâide ver-
mez. Son nefesde hakk› tasdîk etmek kabûl olmaz. Fekat,
müslimân›n günâhlar›na tevbe etmesi, kabûl olur. O gün,
Allahü teâlâ, (Kulum! Sana akl nûrunu vermifldim. Bu-
nun ile, beni anlaman›, bana ve Peygamberim Muham-
med aleyhisselâma ve Onun getirdi¤i islâm dînine îmân
etmeni emr etmifldim. Bu Peygamberin gelece¤ini, Tev-
râtda ve ‹ncilde haber vermifldim. ‹smini ve dînini her
memlekete yayd›m. ‹flitmedim diyemezsin. Gece gündüz,
dünyâ kazanc› için, dünyâ zevkleri için çal›fld›n. Âhiretde
bafl›na gelecekleri hiç düflünmedin. Gaflet içinde iken,
mevtin pençesine düfldün) derse, ne cevâb vereceksin?

Ey insan! Bafl›na gelecekleri düflün! Ömrün tükenme-
den, akl›n› bafl›na topla! Etrâf›nda gördü¤ün, konufldu¤un,
sevdi¤in, korkdu¤un kimselerin hepsi, birer birer öldü-
ler. Birer hayâl gibi, gelip gitdiler. ‹yi düflün! Ebedî atefl-
de yanmak, ne büyük azâbd›r! Sonsuz ni’metler içinde
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yaflamak ise, ne büyük ni’metdir. Bunlardan birini seçmek,
flimdi senin elindedir. Herkesin sonu, bu ikisinden biri ola-
cakd›r. Bundan kurtulmak imkâns›zd›r. Bunu düflünme-
mek ve tedbîr almamak, büyük câhillik ve cinnetdir. Alla-
hü teâlâ, hepimizi akla tâbi’ olanlardan eylesin! Âmîn.

(Kavl-üs-sebt fî redd-i alâ deâvil-protestanet) kitâb›n-
da diyor ki: Allâme Rahmetullah efendi[1], (‹zhâr-ül-hak)
kitâb›nda buyuruyor ki: ‹slâmiyyet bafllamadan evvel, hiç-
bir yerde, hakîkî Tevrât ve hakîkî ‹ncîl yok idi. fiimdi
mevcûd olanlar, do¤ru ile yalan kar›fl›k haberlerden mey-
dâna getirilmifl târîh kitâblar›d›r. Kur’ân-› kerîmde bildiri-
len, Tevrât ve ‹ncîl, flimdi mevcûd olan Tevrât ve ‹ncîl
ismlerindeki kitâblar de¤ildir. Bunlardaki bilgilerden,
Kur’ân-› kerîmin tasdîk etdikleri do¤rudur. Red etdikle-
ri do¤ru de¤ildir. Kur’ân-› kerîmde bildirilmiyenleri hak-
k›nda, do¤ru ve yanl›fl demeyiz. Dört ‹ncîlin, Allah kelâ-
m› oldu¤unu bildiren, bir sened mevcûd de¤ildir. Hindis-
tânda konufldu¤u ‹ngiliz papaz› da, bunu kabûl etmifl ve mî-
lâdî 313 senesine kadar, dünyâda meydâna gelen, büyük
kar›fl›kl›klarda, bu senedler gayb oldu demifldir. Horn,
‹ncîl tefsîrinin ikinci cildinde ve târîhci Mocheim[2], 1332
[m. 1913] bask›l› târîhinin birinci cildi, 65. ci sahîfesinde ve
Lardis, ‹ncîl tefsîrinin beflinci cildi, 124. cü sahîfesinde, ‹n-
cîllerde ilâveler, de¤ifliklikler yap›ld›¤› yaz›l›d›r. Cîrum[3]

diyor ki, (‹ncîli [Kitâb-› mukaddesi] terceme edece¤im
zemân, birbirlerine benzemediklerini gördüm). Adam
Clarke[4], tefsîrinin birinci cildinde diyor ki, (‹ncîlin latin-
ceye tercemeleri yap›l›rken, çok de¤iflikliklere u¤rad›.
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[1] Rahmetullah Hindî, 1306 [m. 1889] da Mekkede vefât etdi.
[2] Mocheim Johann Lorenz Von, Alman protestan papaz› ve târîhci.

1694 de Lübeckde do¤du. 1174 [m. 1755] de Göffindende öldü. En
meflhûr eseri (Mukaddes ‹ncîl târîhi)dir.

[3] Cîrum, Jerome Saint, ‹stanbulda üç sene kald›. 382 de Romaya gitdi.
Papan›n sekreteri oldu. Kitâb-› mukaddesi [‹ncîli] latinceye terceme
etdi. 30 Eylülde yortusu yap›l›r. Yapd›¤› terceme kiliselerin resmî ki-
tâb› oldu.

[4] Adam Clarke, 1179-1249 [m. 1760-1832] ‹rlandal› ‹ncîl vâizi. Meflhûr
eseri (Kitâb-› Mukaddes tefsîri)dir.



Birbirine uym›yan ilâveler yap›ld›). Katolik Ward[1], 1841
bask›l› kitâb›n›n onsekizinci sahîfesinde diyor ki, (fiarkda-
ki mülhidler, ‹ncîlin çok yerini de¤ifldirdiler. Protestan pa-
pazlar›, kral birinci Jamese verdikleri raporda, düâ kitâb›-
m›zdaki Zebûrlar, ibrânî olanlara benzemiyor. ‹lâve, ç›-
karma ve tebdîl olarak, ikiyüze yak›n de¤ifliklik vard›r).
Protestan papazlar›, bunu dahâ da de¤ifldirdiler. Rahme-
tullah efendinin kelâm› burada temâm oldu. (‹zhâr-ül-
hak) kitâb›nda, böyle nice misâller bildirilmekdedir. ‹z-
zeddîn Muhammedînin (El-fâs›lu-beynel-hak vel-bât›l) ve
Abdüllâh-i Tercümân›n (Tuhfe-tül-erîb) kitâblar›nda da,
‹ncîllerdeki de¤iflikliklerin misâlleri yaz›l›d›r.

Bütün papazlar biliyor ki, Îsâ aleyhisselâm, birfley yaz-
mad› ve yaz›l› birfley b›rakmad›, bir kimseye de yazd›rma-
d›. Dînini yaz›l› olarak bildirmedi. Semâya ç›kar›ld›kdan
sonra, Îsevîler aras›nda ayr›l›klar bafllad›. Birleflerek din
bilgilerini tesbît etmediler. Sonradan, elliden fazla ‹ncîl
yaz›ld›. Bunlar aras›ndan dördü seçildi. Îsâ aleyhisselâm-
dan sekiz veyâ oniki sene sonra, Filistinde süryânî lisân›n-
da (Matta) ‹ncîli yaz›ld›. Bu ‹ncîlin bu nüshas› yokdur.
Yunânî tercemesi denilen nüshas› mevcûddur. (Markos)
‹ncîli, otuz sene sonra, Romada yaz›ld›. (Luka) ‹ncîli, yir-
misekiz sene sonra, ‹skenderiyyede, yunânî olarak yaz›ld›.
(Yuhannâ) ‹ncîli, otuzsekiz veyâ altm›flbefl sene sonra, Ef-
sûs flehrinde yaz›ld›. Hepsinde, rivâyetler ve hikâyeler ve
Îsâ aleyhisselâmdan sonra hâs›l olan ba’z› fleyler yaz›l›d›r.
Luka ve Markos, Havârîlerden de¤ildiler. Baflkalar›ndan
iflitdiklerini yazd›lar. Bunlar› yazanlar, kitâblar›na ‹ncîl
demedi. Târîh kitâb› dediler. Sonra terceme edenler, ‹ncîl
dediler.

‹flbu (Kavl-üs-sebt) kitâb›, bir protestan papaz›n›n,
arabî olarak M›srda yaz›p basd›rd›¤› (Ekavîl-ül-Kur’âniy-
ye) kitâb›na cevâb olarak, seyyid Abdülkâdir ‹skenderâ-
nî taraf›ndan 1341 [m. 1923] senesinde yaz›lm›fl, 1990
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[1] Ward William George, 1228-1300 [m. 1812-1882], meflhûr katolik ‹ngi-
liz papaz. En meflhûr eseri, (H›ristiyan kilisesinin ideali)dir.



senesinde (Hakîkat Kitâbevi) taraf›ndan, arabî (Es-s›rât-
ül-müstekîm) ve (Hulâsat-ül-kelâm) kitâblar› ile birlikde
basd›r›lm›fld›r.

Türkçe (Îzâh-ul-merâm) kitâb›nda diyor ki:
Asl ‹ncîl, ibrânî lisân›nda idi ve yehûdîler, Îsâ aleyhis-

selâm› i’dâm etmek için, yakalad›klar›nda, onu imhâ etdi-
ler. Îsâ aleyhisselâm›n da’vet zemân› olan üç senede, bir
sûreti yaz›lmam›fld›. H›ristiyanlar, asl ‹ncîli inkâr ediyor-
lar. Bunlar›n ‹ncîl dedikleri dört kitâbda, hiçbir ibâdet
mevcûd de¤ildir. Yaln›z Îsâ aleyhisselâm›n yehûdîlerle
olan münâkaflalar› yaz›l›d›r. Hâlbuki, din kitâb›, ibâdetle-
ri bildiren kitâb demekdir. Tevrâta göre ibâdet ediyoruz
derlerse, yevm-i septe [Cumartesi gününe] ehemmiyyet
vermek, sünnet olmak, her sabâh ve akflam ayakda düâ et-
mek, ma’lûm günlerde oruc tutmak, kad›n› boflamak hak-
lar›na mâlik olmak ve h›nz›r eti yimemek gibi, Tevrât›n
mühim emrlerini niçin yapm›yorlar? Bunlar›n terk edil-
mesi için, ‹ncîllerinde bir haber de yokdur. Hâlbuki,
Kur’ân-› kerîmde, her ibâdet, güzel ahlâk, hukûk, ticâret,
z›râ’at ve fen bilgilerine teflvîk, uzun bildirilmifldir. Cismâ-
nî ve rûhânî her müflkilât hâl edilmifldir.

fiâirler, edîbler, kâfirler, bindörtyüz seneden beri, çok
çal›fld›klar› hâlde, Kur’ân-› kerîmin bir âyetinin benzeri-
ni söyleyemediler. Kelimeleri arabî olup, her yerde kul-
lan›ld›¤› hâlde, bir âyetinin benzerinin söylenememesi,
onun mu’cize oldu¤unu göstermekdedir. Muhammed
aleyhisselâm›n di¤er mu’cizeleri bitmifl, yaln›z ismleri
kalm›fl, Kur’ân-› kerîm ise, her zemân ve her yerde, günefl
gibi parlamakdad›r. Her derde ilâc ve dermân olmakda-
d›r. Allahü teâlâ, bütün kullar›n› mes’ûd etmek için, onu
Habîb-i ekremine ikrâm ve inzâl buyurmufldur. Sonsuz
lutf ve merhameti ile, tahrîf ve tebdîlden h›fz ve himâye
eylemifldir. Di¤er kütüb-i semâviyye için, böyle bir va’d-
de bulunmam›fld›r. [Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmi, sevgi-
li Peygamberi Muhammed aleyhisselâma, Cebrâîl ismin-
deki melek ile, parça parça, yirmiüç senede gönderdi.
Birinci halîfe Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” da, Alla-
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hü teâlân›n gönderdi¤i bu âyetleri, bir araya cem’ etdirip,
yazd›rd›. Böylece, (Mushaf) denilen büyük bir kitâb mey-
dâna geldi. Otuzüçbin Sahâbî, bu Mushaf›n, Muhammed
aleyhisselâm›n bildirdi¤inin ayn› oldu¤una, sözbirli¤i ile
karâr verdi. (R›yâd-un-nâs›hîn) 375. ci sahîfesinde diyor
ki, (Kur’ân-› kerîmde 6236 âyet vard›r). Ba’z› büyük âyet-
ler, küçük âyetlere ayr›l›nca, âyet adedi ço¤almakdad›r.
Böylece, âyet adedi 6366 olan Mushaflar mevcûddur. Mu-
hammed aleyhisselâm, Kur’ân-› kerîmin hepsini Eshâb›na
îzâh etdi, aç›klad›. ‹slâm âlimleri, Eshâb-› kirâmdan iflit-
diklerini yazd›lar. Binlerce tefsîr kitâblar› meydâna geldi
ve her memlekete yay›ld›. fiimdi, dünyân›n her yerindeki
Kur’ân-› kerîmler, birbirlerinin ayn›d›r. Aralar›nda, bir
harf, bir nokta bile fark yokdur.]

Bütün Peygamberlerin dinleri, kendi zemânlar›n›n ih-
tiyâclar›na uygun oldu¤undan, birbirlerinden farkl› idi.
Fekat, hepsinde, îmân edilecek fleyler ayn› idi. Hepsi,
Allahü teâlân›n bir oldu¤unu, öldükden sonra, tekrâr
dirilmek oldu¤unu bildirdiler. Tesniyenin dördüncü fasl›-
n›n otuzdokuzuncu âyetinde (Yerlerin ve göklerin sâhibi
birdir, baflka yokdur), alt›nc› fasl›nda, (Ey ‹srâîl dinle! Al-
lah›m›z, Rabbimiz birdir) ve (S›fr-ül-mülûk-i sâlis)de, Sü-
leymân aleyhisselâm Beyt-ül-mukaddesi (Kudüsdeki
Mescid-i aksây›) inflâ edince, (Ey ‹srâîlin Allah›! Yerde
ve göklerde, senin gibi Rab yokdur. Sen yerlere ve gök-
lere s›¤mazs›n. Nerde ki, bu yapd›¤›m eve) dedi¤i yaz›l›-
d›r. (S›fr-ül-mülûk-il-evvel)de (Samoil 1)in onbeflinci
fasl›n›n 29.cu âyetinde, (Samoil) Peygamberin (‹srâîlin
azîzi, ya’nî ilah ve ma’bûdu, yalan söylemez ve nedâmet
etmez. Çünki O, insan de¤ildir) dedi¤i yaz›l›d›r. (Efl’iyâ)
Peygambere âid oldu¤u söylenen kitâb›n k›rkbeflinci bâ-
b›nda, (Benim Rab! Benden gayr› Allah yokdur. Nûru ve
zulmeti yaratan, hayr›, flerri halk eden Ben’im) demekde-
dir. Mattâ ‹ncîlinin ondokuzuncu bâb›nda, (Bir kimse, ona
dedi ki, ey iyi muallim! Ne iyilik yapay›m ki, ebedî hayâ-
ta nâil olay›m? Ona cevâb olarak, bana niçin iyi diyorsun?
Birden gayr› iyi yokdur. O Allahd›r. Ebedî hayâta kavufl-
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mak istersen, Onun nasîhatlar›n› yap!) dedi¤i yaz›l›d›r.
Markosun onikinci bâb›nda, (Kâtiblerden biri, birinci emr
nedir) dedi. Îsâ aleyhisselâm, ona cevâb olarak, (Emrlerin
birincisi, Rabbimiz birdir. Bütün kalbin ile, bütün tâkat›n
ile, Rabbini sev!) demekdedir. Muhammed aleyhisselâm
da, böyle buyurdu.

Muhammed aleyhisselâm› tekzîb eden [inanm›yan]
kimse, bütün Peygamberlere inanmam›fl olur. (Ekânîm-i
selâse) denilen (Teslîs)e [üç Tanr›ya] inanmak, bütün
Peygamberleri tekzîb olmakdad›r. Teslîs akîdesi, Îsâ aley-
hisselâm›n semâya urûcundan çok zemân sonra zuhûr et-
di. Bundan önce, (Nasârâ) da, (Tevhîd) akîdesinde idiler
ve Tevrât ahkâm›n› icrâ ediyorlard›. Putperestlerden ço¤u
ve Yunan feylesoflar› nasrânî olunca, eski i’tikâdlar›ndan
teslîsi de nasrânîli¤e kar›fld›rd›lar. Nasârâ dînine, teslîs
akîdesini ilk kar›fld›ran, mîlâd›n ikiyüz senesinde (Sebli-
yûfl) isminde bir papaz oldu¤u ve bu sebeble, çok kan dö-
küldü¤ü, frans›zca (Kurret-ün-nüfûs) kitâb›nda ve arabî
tercemesinde uzun yaz›l›d›r. O zemân, birçok âlimler, tev-
hîdi müdâfea etdi ve Îsâ aleyhisselâm›n bir insan ve Pey-
gamber oldu¤unu bildirdiler. Üçyüz senelerinde, ‹skende-
riyyede, Aryüs, tevhîdi i’lân ve teslîsin fâsid ve bât›l oldu-
¤unu neflr etdi. 325 senesinde, büyük Kostantinin ‹znikde
toplad›¤› papazlar meclisinde, tevhîd red ve Aryüs tard
[aforoz] edildi. Teslîsin üçüncü tanr›s› dedikleri, (Rûh-ul-
kuds)ün ne oldu¤unu kendileri de bilmiyorlar. Îsâ aleyhis-
selâm, annesi (Meryem-i azrâ)n›n batn›nda, Rûh-ul-kuds-
den meydâna geldi diyorlar. ‹slâmiyyetde Rûh-ul-kudsün,
Cebrâîl isminde melek oldu¤u bildirildi[1].

fiemseddîn Sâmî be¤ 1316 [m. 1898] târîhli [Kâmûs-ül-
a’lâm) kitâb›nda diyor ki: ‹slâm dîninin peygamberi, Mu-
hammed aleyhisselâmd›r. Babas› Abdüllah, dedesi Abdül-
muttalib bin Hâflim bin Abd-i Menâf bin Kusay bin Kilâb-
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[1] (Îzâh-ul-merâm) kitâb›n›, Manast›rl› Abdüllah Abdî bin Destân Musta-
fâ be¤ yazm›fld›r. Kendisi, 1303 [m. 1885] de vefât etmifldir “rahmetulla-
hi aleyh”. Kitâb, 1288 [m. 1871] de ‹stanbul Edirnekap› hâricinde, Mus-
tafâ pâfla tekkesi fleyhi Yahyâ efendi matbaas›nda tab’ edilmifldir.



d›r. Târîhcilere göre, mîlâd›n 571. ci senesinde, Nisan ay›-
n›n yirmisine rastl›yan, Rebî’ul-evvel ay›n›n onikinci pa-
zartesi gecesi, sabâha karfl›, Mekke flehrinde dünyâya gel-
mifldir. Annesi, Vehebin k›z› Âmine, Âminenin babas›
da, Abd-i Menâf bin Zühre bin Kilâbd›r. Kilâb, Peygam-
berimizin babas› olan Abdüllah›n büyük dedesidir. Ab-
düllah, ticâret için fiâma gidip, avdetinde Medîne civâr›n-
da (Dâr-ün-nâbiga)da vefât etdi. Yirmibefl yafl›nda idi.
O¤lunu göremedi. Befl sene, süt annesi Halîmenin kabîle-
sinde kald›. Bu Benî Sa’d kabîlesi, Arabistân›n en fasîh,
en güzel konuflan kabîlesi idi. Bunun için, Muhammed
aleyhisselâm pek fasîh konuflurdu. Alt› yafl›nda iken,
Âmine, o¤lunu Medînedeki day›lar›na götürüp, orada ve-
fât etdi. Dad›s›, Ümm-i Eymen kendisini Mekkeye geti-
rip, Abdülmuttalibe teslîm etdi. Sekiz yafl›nda iken Ab-
dülmuttalib de vefât ederek, amcas› Ebû Tâlibin evinde
kald›. Oniki yafl›nda iken, Ebû Tâlib ile, ticâret için fiâma
gitdi. Onyedi yafl›nda iken, amcas› Zübeyr Yemene gö-
türdü. Yirmibefl yafl›nda iken, Hadîce “rad›yallahü an-
hâ”n›n kervân› ile, ticâret için, fiâma gitdi. Akl›, edebi, gü-
zel ahlâk› ve çal›flkanl›¤› ile meflhûr oldu. ‹ki ay sonra,
Hadîce ile izdivâc eyledi. K›rk yafl›nda iken, Cebrâîl is-
minde melek gelerek, peygamber oldu¤u bildirildi. En ev-
vel Hadîce, sonra Ebû Bekr ve çocuk olan Alî ve Zeyd
bin Hârise îmân etdi. K›rküç yafl›nda iken, herkesi dîne
da’vet etmesi emr olundu. Müflrikler, ezâ, cefâ etdiler. El-
liüç yafl›nda iken, Allahü teâlân›n izni ile Medîne-i mü-
nevvereye hicret etdi. Mîlâd›n 622. ci senesi Eylül ay›n›n
yirminci ve Rebî’ul-evvelin sekizinci pazartesi günü, Me-
dînenin Kubâ köyüne geldi. Hazret-i Ömer halîfe iken,
bu senenin Muharrem ay›n›n birinci günü, (Hicrî kamerî)
sene bafl› kabûl edildi. Temmûz ay›n›n onalt›nc› cum’a gü-
nü idi. Eylülün yirminci günü de, (Hicrî flemsî) sene bafl›
oldu. 623. cü mîlâdî sene bafl›, hicrî flemsî ve kamerî sene-
lerin birincisinde oldu. Kâfirlere karfl› gazâ ve cihâd yap›l-
mas› emr edilince, hicretin ikinci senesinde (Bedr gazâs›)
oldu. 950 kâfirden elli kifli katl ve 44 ü esîr edildi. Üçüncü
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senede (Uhud gazâs›) oldu. Kâfirler üç bin, müslimânlar
700 kifli idi. 75 Sahâbî flehîd oldu. Bu senede, kad›nlar›n
örtünmelerini emr eden âyetler nâzil oldu. Dördüncü se-
nede (Hendek gazâs›), beflinci senede (Benî Mustalak ga-
zâs›) oldu. Alt›nc› senede Hudeybiyede (Bî’at-ür-r›dvân)
anlaflmas› oldu. Yedinci senede (Hayber gazâs›) oldu ve
Bizans hükümdâr› Kaysere ve Îrân flâh› Kisrâya islâma
da’vet mektûblar› gönderildi. Sekizinci senede Herakliyü-
sün rum ordusu ile (Mûte gazvesi) oldu ve (Mekke feth)
edildi ve (Huneyn gazâs›) oldu. Dokuzuncu senede, (Te-
bük gazâs›)na gidildi. Onuncu senede (Vedâ’ hacc›) yap›l-
d›. Onbirinci senesinde, onüç gün hummâ hastal›¤› olup,
Rebî’ul-evvelin onikinci pazartesi günü, mescidine bitiflik
odas›nda, 63 yafl›nda vefât etdi.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” dâimâ güler
yüzlü, tatl› sözlü idi. Mübârek yüzünde nûr parlard›. Gö-
renler, âfl›k olurdu. Hilmi, sabr›, güzel ahlâk›, binlerce ki-
tâbda yaz›l›d›r. Hadîceden “rad›yallahü anhâ” iki erkek,
dört k›z evlâd› oldu. M›srl› Mâriyeden de bir o¤lu oldu.
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64.cü sahîfe, 15.ci maddenin dipnotu:
Büyük âlim, seyyid Abdülhakîm Arvâsî “rahmetullahi aleyh” ‹stan-

bulda yazm›fl oldu¤u (Eshâb-› kirâm) risâlesinde diyor ki, (Resûlullah›n
mübârek k›z› hazret-i Fât›ma ile k›yâmete kadar, çocuklar›, Ehl-i beyt-
dirler. Bunlar›, âsî olsalar da sevmek lâz›md›r. Bunlar› sevmek, kalb ile,
beden ile ve mal ile yard›m, hurmet ve haklar›na ri’âyet etmek, îmân ile
ölme¤e sebeb olur. Sûriyenin Hamâ flehrinde, seyyidler için mahkeme
vard›. M›srdaki Abbâsî halîfeleri zemân›nda, Hasenin “rad›yallahü teâ-
lâ anh” evlâdlar›na (fierîf) ismi verilerek beyâz sar›k sarmalar›, Hüsey-
nin “rad›yallahü teâlâ anh” evlâd›na (Seyyid) ismi verilerek, yeflil sar›k
sarmalar› tensîb edildi. Bu mübârek sülâleden do¤an mübârek çocuklar,
iki flâhid ile, hâkim huzûrunda tescîl edilirdi. Sultân Abdülmecîd Hân
“rahmetullahi teâlâ aleyh” zemân›nda mason Reflîd Pâfla, ingilizlerin
emri ile, bu mahkemeleri kald›rd›. Soysuz ve mezhebsiz olanlara da sey-
yid denildi. Uydurma acem seyyidleri her tarafa yay›ld›. (Fetâvâ-i-hadî-
siyye)de diyor ki, (‹slâmiyyetin ilk zemânlar›nda, Ehl-i beytden olanla-
r›n hepsine flerîf denilirdi. Meselâ, flerîf-i Abbâsî, flerîf-i Zeynelî denirdi.
Fât›mî sultânlar› flî’î idi. Yaln›z Hasen ve Hüseyn evlâd›na flerîf dediler.
M›srdaki Türkmen sultânlar›ndan Eflref fia’bân bin Hüseyn 773 [m.
1371] senesinde, seyyidlerin flerîflerden ayr›lmalar› için, yeflil sar›k sar-
malar›n› emr eyledi. Bu âdetler her yere yay›ld› ise de, fler’î bir de¤eri
yokdur.) (Mir’ât-i kâinât)da ve (Mevâhib-i ledünniyye)nin türkçe terce-
mesinde ve Zerkânî flerhinde, yedinci maksad›n üçüncü fasl›nda, bu hu-
sûsda tafsîlât vard›r.)



Fât›madan mâadâs› kendisi hayâtda iken vefât etdiler.
(Kâmûs-ul-a’lâm)›n yaz›s› burada temâm oldu.

‹mâm-› Gazâlî, (Kimyâ-y› se’âdet) kitâb›nda diyor ki,
(Allahü teâlâ, kullar›na, peygamberler gönderdi. Bu bü-
yük insanlar vâs›tas› ile, kullar›na, se’âdete ve felâkete se-
beb olan fleyleri bildirdi. Peygamberlerin en yükse¤i, en
üstünü ve sonuncusu, (Muhammed) aleyhisselâmd›r. Bü-
tün insanlara, her millete peygamberdir. Dünyân›n her
yerinde, herkesin O yüce Peygambere inanmas› ve Ona
tâbi’ olmas› lâz›md›r).

SONSÖZ
Hulâsa, (Din) demek, Allahü teâlân›n râz› oldu¤u fleyleri

ve yap›lmas› lâz›m olan ibâdetleri ve dünyâda ve âhiretde
se’âdete kavuflma¤› ö¤retmek için, Allahü teâlâ taraf›ndan
Peygamberlere bildirilen ahkâm demekdir. ‹nsanlar›n, nok-
san akllar› ile söyledikleri evhâm ve hayâllere din denmez.
Akl, dînin emr ve yasaklar›n› anlama¤a ve bunlara uyma¤a
yarar. Emr ve yasaklardaki esrâr› ve bunlar›n hakîkatlerini,
sebeblerini anl›yamaz. Bunlar›n üzerinde fikr yürütemez. Bu
hikmetler, Allahü teâlân›n, Peygamberlere bildirmesi ile ve
Evliyân›n kalblerine ilhâm ve tecellî olunmas› ile ö¤renilir.
Bu da, ancak Allahü teâlâ taraf›ndan ihsân olunur.

fiimdi, dünyâ ve âhiret se’âdetine kavuflmak ve Allahü
teâlân›n r›zâs›n› kazanmak için, müslimân olmak lâz›md›r.
Müslimân olm›yana (Kâfir) denir. (Müslimân olmak) için,
Muhammed aleyhisselâm›n Peygamber oldu¤una (Îmân et-
mek) [inanmak] ve (‹bâdet etmek) lâz›md›r. ‹bâdet, bütün
sözlerini ve ifllerini Muhammed aleyhisselâm›n dînine uy-
durmak demekdir. ‹bâdetleri hiçbir menfe’at düflünmiye-
rek, yaln›z Allahü teâlân›n emri oldu¤u için, yapmak lâz›m-
d›r. (Ahkâm-› islâmiyye), Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîf-
lerde bildirilmifl olan (ahkâm) [emrler ve yasaklar] demek
olup, f›kh, ya’nî ilm-i hâl kitâblar›ndan ö¤renilir. Ahkâm-›
islâmiyyeyi ya’nî her müslimân›n yapmas› ve sak›nmas› emr
edilen ahkâm›, ö¤renmek, erkeklere de, kad›nlara da (Farz-›
ayn)d›r. Bunlar, insânlar›, rûhî ve bedenî hastal›klardan
muhâfaza eden devâlard›r. T›b, san’at, ticâret ve hukûk bil-
gilerini ö¤renmek için, liselerde ve üniversitelerde, seneler-
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ce çal›fl›ld›¤› gibi, (‹lm-i hâl) kitâblar›n› ve arabî lisân›n› ö¤-
renmek için de, senelerce çal›flmak lâz›md›r. Bunlar› ö¤ren-
miyenler, ingiliz câsûslar›n›n ve bunlara aldanm›fl ve sat›lm›fl
olan din adam› fleklindeki münâf›klar›n ve zâlim, hâin devlet
adamlar›n›n yalanlar›na, iftirâlar›na aldanarak, dünyâda ve
âhiretde felâketlere, azâblara sürüklenirler.

(Kelime-i flehâdet)i söyleme¤e ve inanma¤a (Îmân) de-
nir. Söyliyen ve ma’nâs›n› bilip inanan kimseye (Mü’min)
denir. (Kelime-i flehâdet) (Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve efl-
hedü enne Muhammeden abdühu ve resûlüh)dür. Ma’nâs›,
(Allahdan baflka ilah [ma’bûd] yokdur ve Muhammed aley-
hisselâm, Onun kulu ve bütün insanlara gönderdi¤i resûlü-
dür). Ondan sonra hiç Peygamber gelmiyecekdir, demekdir.
(Merâk›l-felâh) kitâb›n›n Tahtâvî hâfliyesinde, kazâ nemâz-
lar› sonunda diyor ki, (Allahü teâlân›n, yaln›z var oldu¤u-
na inanmak kâfî de¤ildir. fierîki var diyen kâfirler de, var ol-
du¤una inan›yor. Mü’min olmak için, hem var oldu¤una,
hem de, [bir, diri, kâdir, âlim, irâde sâhibi gibi] s›fatlar› ol-
du¤una, herfleyi gördü¤üne ve iflitdi¤ine ve Ondan baflka ya-
rat›c› olmad›¤›na da inanmak lâz›md›r). Muhammed aley-
hisselâm›n, (Resûl=Peygamber) oldu¤una inanmak demek,
her sözünün, Allahü teâlâ taraf›ndan Ona bildirilmifl oldu-
¤una inanmakd›r. Allahü teâlâ, (‹slâmiyyet)i, ya’nî îmân ve
amel bilgilerini Kur’ân-› kerîm vâs›tas› ile, Ona bildirdi. Yap-
mak için olan emrlere (Farz) denir. Yasaklara (Harâm) de-
nir. ‹kisine birden (Ahkâm-› islâmiyye) denir. Bir insan,
müslimân olur olmaz, insanlar aras›na yay›lm›fl olan islâm
bilgilerini ö¤renmesi, ona hemen farz olur. Bunlar› ö¤ren-
me¤e ehemmiyyet vermezse, ö¤renme¤e lüzûm yok derse,
îmân› gider, (Kâfir) olur. Kâfir olarak ölen bir kimsenin,
âhiretde hiç afv olunm›yaca¤› ve Cehennemde ebedî, son-
suz yanaca¤› âyet-i kerîmelerde ve hadîs-i flerîflerde, aç›kca
bildirilmifldir. (Mektûbât Tercemesi) kitâb›m›zdaki 266. c›
mektûbda da uzun yaz›l›d›r. Îmân› gidene (Mürted) denir.
Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere, do¤ru olarak inanan-
lara (Ehl-i sünnet) denir. Allahü teâlâ, çok merhametli ol-
du¤u için, herfleyi aç›k olarak bildirmedi. Ba’z›lar›n› kapal›
olarak bildirdi. Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere inan›p
da, ba’z› yerlerine, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri
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gibi ma’nâ vermiyenlere (Mezhebsiz) denir. Mezhebsizler-
den, yaln›z kapal› bildirilmifl olan îmân bilgilerine yanl›fl
ma’nâlar verene (Bid’at ehli) veyâ (Sap›k) müslimân denir.
Aç›k bildirilmifl olanlara yanl›fl ma’nâ verene (Mülhid) de-
nir. Mülhid, kendini müslimân bilir ise de, kâfirdir. Bid’at sâ-
hibi kimse, kâfir de¤ildir. Fekat, muhakkak Cehennemde
çok azâb görecekdir. Ehl-i sünnet âlimlerinin hak yolda ol-
duklar›n›, üstünlüklerini bildiren kitâblar aras›nda, Sûdânl›,
fazîletli Muhammed Süleymân efendinin (Mahzen-ül-f›kh-
il-kübrâ) kitâb› çok k›ymetlidir. Müslimân olmad›¤› hâlde,
müslimân görünerek, aç›k bildirilmifl olan bilgilere, kendi
akl›na, fen bilgilerine göre bozuk ma’nâlar vererek, müsli-
mânlar› aldatan kâfirlere (Z›nd›k) denir.

Ehl-i sünnet âlimleri, ahkâm-› islâmiyyenin kapal› bildi-
rilmifl olan k›smlar›ndan, ba’z›lar›n›, farkl› anlad›lar. Böyle-
ce, amelde, ya’nî ahkâm-› islâmiyyeye uymakda, dört ayr›
mezheb meydâna geldi. Bunlara, (Hanefî), (Mâlikî), (fiâ-
fi’î) ve (Hanbelî) mezhebleri denir. Bu dört mezhebin
îmânlar› ayn›d›r. ‹bâdet yapmakda biraz farkl›d›rlar. Bir-
birlerini din kardefli bilirler. Her müslimân, diledi¤i mezhe-
bi seçerek, bunu taklîd eder. Her iflini, seçdi¤i mezhebe gö-
re yapar. Müslimânlar›n, dört mezhebe ayr›lmalar›, Allahü
teâlân›n rahmetidir. Müslimânlara büyük merhametidir.
Bir müslimân, kendi mezhebine göre ibâdet yaparken, bir
zahmet, bir meflakkat hâs›l olursa, baflka bir mezhebi taklîd
ederek, bu ifli kolayca yapar. Baflka mezhebi taklîd edebil-
mek için lâz›m olan flartlar (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›nda
yaz›l›d›r.

‹bâdetlerin en mühimmi nemâzd›r. Nemâz k›lan›n, müs-
limân oldu¤u anlafl›l›r. Nemâz k›lm›yan›n, müslimân oldu-
¤u flübhelidir. Bir kimse, nemâza ehemmiyyet verir, fekat
özrü olmad›¤› hâlde, tenbellikle terk ederse, Mâlikî, fiâfi’î
ve Hanbelî mezheblerinde, mahkemece katl olunur. Hane-
fîde, nemâza bafllay›ncaya kadar habs olunur ve acele ka-
zâ etmesi emr olunur. (Dürr-ül-müntekâ) ve (‹bni Âbi-
dîn)de ve Hakîkat Kitâbevinin neflr etdi¤i (Kitâb-üs-sa-
lât)da diyor ki, (Befl vakt nemâz›, özrsüz terk etmek ve
vaktinde k›lmamak, birbirinden ayr› iki büyük günâhd›r.
Terk etdi¤i için kazâ etmek, vaktinde k›lmad›¤› için, hac ve-
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yâ tevbe etmek lâz›md›r). Kazâ etmeyenin tevbesi zâten
kabûl olmaz. Her gün, befl farz nemâz›ndan evvel ve sonra
k›l›nan (revâtib sünnetler) yerine de kazâ k›l›p, büyük gü-
nâhdan kurtulmak lâz›md›r. Farz borcu varken, hiçbir sün-
netinin ve nâfile nemâzlar›n›n, sahîh olsalar bile, kabûl ol-
m›yaca¤›, ya’nî, Allahü teâlân›n va’d etdi¤i sevâblara, fâi-
deli fleylere kavuflam›yaca¤›, mu’teber kitâblarda yaz›l›d›r.
Bu yaz›lar, (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›m›zda bildirilmifldir.
Nemâz› özr ile fevt etmek, kaç›rmak, (günâh) olmaz ise de,
k›lamad›¤› farzlar› da, acele kazâ etmesi, dört mezhebde de
lâz›md›r. Ancak, Hanefîde, nafaka temîni için çal›flacak ze-
mân kadar ve revâtib sünnetleri ve hadîs-i flerîflerde bildi-
rilmifl olan nâfile nemâzlar› k›lacak zemân kadar gecikdir-
mesi câiz olur. Ya’nî, kazâlar›, bu sebeblerle gecikdirme-
mesi, iyi olur. Özr ile fevt edilmifl farz borcu olan›n, revâtib
sünnetleri ve nâfileleri k›lmas›, di¤er üç mezhebde câiz de-
¤ildir, harâmd›r. Özr ile fevt edilmifl nemâzlar ile özrsüz
terk edilmifl nemâzlar› birbiri ile kar›fld›rmamal›d›r. Ayn›
olmad›klar›, (Dürr-ül-muhtâr)da ve (‹bni Âbidîn)de ve
(Dürr-ül-müntekâ)da ve (Merâk›l-felâh)›n Tahtâvî flerhin-
de ve (Cevhere)de aç›k yaz›l›d›r. [Köyde, yolda, nemâz k›l-
mak için k›ble cihetini bilmek lâz›md›r. Bunun için, günefl
gören bir topra¤a bir çubuk dikilir. Yâhud bir ipin ucuna
anahtar, tafl gibi bir fley ba¤lan›p sark›t›l›r. Takvîm yapra-
¤›nda yaz›l› (K›ble sâati) vaktinde, çubu¤un, ipin gölgesi
k›ble istikâmetini gösterir. Gölgenin günefle karfl› taraf›
k›ble ciheti olur.]

13 Eylül 1996 günü ‹stanbulda ç›kan (Türkiye) gazetesinde di-
yor ki:

Bat›l› islâm düflmanlar› yeri geldi¤inde, kaba kuvvet ile, yeri
geldi¤inde çeflidli oyunlarla elde etdikleri islâm devletlerini, islâm
milletlerini asrlarca sömürdüler. Bu ülkelerin, yer üstü, yer alt› ne
kadar servetleri varsa bunlar› al›p götürdüler. Ayr›ca ma’nevî yön-
den hem dinlerini, hem de dillerini, örf ve âdetlerini kaybetdirdi-
ler. Bu islâm düflman› sömürgeci devletlerin bafl›n› ‹ngiltere çeki-
yordu.

‹ngiliz sömürgelerinin en önemlisi, Hindistan idi. ‹ngilizlere
dünyâ hâkimiyetini te’mîn eden, onun, nihâyetsiz tabîî servetleri-
dir. Sâdece birinci dünyâ harbinde, ingiltere bu ülkeden, birbuçuk
milyon asker ve bir milyar rupye nakdî para alm›fld›r.
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Bunlar›n ço¤unu Osmânl› Devletini parçalamak için kullanm›fl-
d›r. Bar›fl zemân›nda ise, ‹ngilterenin muazzam sanây›’ini yaflatan,
ingiliz ekonomisini ve mâliyesini takviye eden Hindistand›r.

Hindistan›n di¤er sömürgelerine nazâran çok önemli olmas›n›n
iki sebebi vard›: Birincisi, dünyây› sömürmelerine en büyük mâni’
olarak gördükleri ‹slâmiyyetin Hindistanda yay›lmas› ve burada
müslimânlar›n hâkim olmas›d›r. ‹kincisi, Hindistan›n tabîî zengin-
likleridir. Hindistan› elde tutabilmek için, Hindistan yolu üzerinde
bulunan bütün ‹slâm ülkelerine sald›rm›fl, fitne ve fesâd tohumlar›
ekerek, kardefli kardefle k›rd›rm›fl ve bu ülkelere hâkim olarak, bü-
tün tabîî zenginliklerini ve millî servetlerini hep kendi memleketi-
ne tafl›m›fld›r.

Osmânl› imperatorlu¤undaki hareketleri titizlikle tâkib etmek
ve çeflidli siyâsî oyunlarla Osmânl›lar› Ruslarla harbe sokarak,
Hindistana yard›m elini uzatam›yacak hâle getirip, parçalamak ve
yok edip, iflgâl etmek, ingiliz siyâsetinin esâs› idi.

‹ngilizler, Osmânl›-Rus harbi s›ras›nda, Hindistan›, ‹ngiltere
krall›¤›na ba¤l› bir devlet i’lân etdiler. Meflhûr masonlardan Mit-
hâd Pâflan›n Osmânl› devletini harbe sokmas›, ‹slâmiyyete yapd›¤›
zararlar›n en büyü¤ü oldu. Sultân Abdül’azîz Hân›n flehîd edilme-
si de, ‹ngilizlerin oyunu idi.

‹ngilizler, kendi yetifldirdikleri adamlar› Osmânl› devletinde
önemli makâmlara getirmifllerdi. Bu devlet adamlar›, ismi Osmân-
l›, fikri ve zikri ‹ngiliz idiler. Bunlar›n en meflhûrlar›ndan Mustafâ
Reflîd Pâfla son sadra’zaml›¤›nda, alt› günlük sadra’zam iken,
28.10.1857 de ‹ngilizlerin Hindistan müslimânlar›na yapd›¤› büyük
Delhî katliâm›n› tebrîk etdi. Dahâ önce de, Hindistandaki ‹ngiliz
zulmüne karfl› ayaklanan müslimânlar› basd›rmak için, ‹ngiltere-
den gelen yard›m›n M›srdan geçirilmesi için Osmânl›lardan izn is-
tediler. Bu izn de, yine masonlar vâs›tas› ile verildi.

Hindistanda ‹ngilizler halk› dinden uzaklafld›rmak için ‹slâm dî-
ninin temeli ve en bâriz vasf› olan bütün medrese ve çocuk mekteb-
lerini kapatd›lar. Halka liderlik yapabilecek bütün âlimleri ve din
adamlar›n› flehîd etdiler.

‹ngilizler, hâkim olduklar› bütün ‹slâm memleketlerinde yap-
d›klar› gibi, ‹slâm âlimlerini, ‹slâm kitâblar›n›, ‹slâm mekteblerini
yok etdiler. Tam din câhili bir gençlik yetifldirdiler.

Sömürdükleri yerleri idâre edenlerin adlar›, Ahmed, Mehmed,
Mustafâ, Alî gibi müslimân ismleri idi. Fekat ‹slâmiyyet ile ilgileri
sâdece bu ism benzerli¤inden ileri gitmiyordu. Bunlar›n gösterme-
lik parlamentolar› olmufl, fekat hiçbir zemân ba¤›ms›z olmam›fllar,
hep ingilizlerin emri ile hareket etmifllerdir.
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