
 

Sual 1: “Cemil-i Zülcelal, Kadir-i Zülcelal, Rahim-i Zülcemal, Rabb-i Rahim, Rabb-i Muhtar-ı Hakîm…” gibi 

terkiblerin açılması nasıl olacak, mezkûr tabirlerin izahı? 

Cevab 1: Lügata bakılırsa anlaşılır. 

Cemil-i Zülcelal: Celal ve azamet sahibidir amma o celali içinde çok güzel cemali vardır. 

Kadir-i Zülcelal: Celal ve azamet sahibidir. Hem azametine dokunanları kahretmeye kudreti yeter. 

Rahim-i Zülcemal: Nihayet derecede güzeldir. O cemali içinde lütfu ile acıması ve bağışlaması vardır.  

Rabb-ı Rahim: Acıması, şefkati Rab olması yani: Terbiye etmesi ile bilinir.  

Rabb-ı Muhtar-ı Hakîm: Hikmetli işleri yapmakta bir kayda ve şarta bağlı olmayan Allah demektir. 

Sual 2: Cesim bir fakır ne demektir? 

Cevab 2: Ehemmiyetli, büyük muhtaçlık demektir.  

Sual 3: 1971’de ki şerden bahisteki hikmet niçindir?  

Cevab 3: Kur’anda ki eski kavimlere gelen azaplarla, kıyamet ve haşre dair korkutucu ayetler, onlar 

gelmeden günahlardan nedamet ve tevbe ve istiğfar ile temizlenmek için olduğu gibi bu da o hikmete 

binaendir. 

Sual 4: Mesleğin muhabbeti ile hareket etmek nasıl olur? 

Cevab 4: “Yalnız mesleğim haktır” dememekle beraber mesleğini sevmekle olur. (Yani: başkasının 

mesleğini kötülemeyerek) 

Sual 5: “Vel muhlisine ala hatarin azim” in izahı? 

Cevab 5: Eğer muhlisler yani ihlaslı a’mele muvaffak olanlar ihlası muhafaza etmezlerse, onlar için de 

büyük tehlike vardır demektir. 

Sual 6: Rızık yolu nebat ve hayvanların insan hayatları mertebelerine terfileri olduğu gibi, insanların bu 

hayatlardan geçip insan olmaları nazariyesiyle benzerliğinin tefriki? 

Cevab 6: Yasin Suresi’nin 77. ayetinde insanın nutfeden halk olunduğuna hem insanlara yine 

Kur’anda,“Ya Eyyühennas, Ya Eyyühelinsan, Ya Beni âdem” denilmesine binaen biz insanların Hz. Âdem 

ile Havva’dan geldiğine inananlardanız. Nazariyelere ehemmiyet vermeyiz. 

Sual 7: Sünnet-i Seniyenin vacib kısımları ile şeaire taalluk edenlerine misal istiyoruz. Şahsi farzlar 

nelerdir? 

Cevab 7: Şeriatte vacib farz yerinde kullanılır. Mesela, vücub-u zekât, zekâtın vacib olması demektir. 

Şeaire taalluk eden şeyler: Ezan, kamettir. Bunlar ilan edilir. Ezan ve kamet sünnet-i müekkede 

oldukları halde şahsi farzlardan daha ehemmiyetli. Demek bir şahsın üzerine farz olan namazı 

kılmaması, orucu tutmaması, zekâtı vermemesi, haccı yapmaması yalnız kendisini mes’ul eder. Amma 
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bir yerde ezan okunmazsa o yerin umum Müslümanlarını Allah mes’ul eder. Bir camide kamet 

okunmazsa o cemaat umumen mes’ul olur. 

Bu kadar yeter. Allah hepimizden razı olsun, âmin… 

                                                                                                                                         El Baki El Hubb-u fillah 

                       Muhibbi Muhlisiniz 

İbrahim Hulusi 
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