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SUNUŞ

Hamd olsun bir ve tek Allah’a! Salât ve selâm olsun kendisinden sonra nebî 
olmayana; âilesine, ashâbına ve kıyâmete dek ihsân ile onlara tâbi olana!

Hak dînin ta kendisi olan Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat akîdesinin, kendisiyle korun-
duğu oldukça önemli sebeblerden biri de, bu hak akîdeyi anlatmak, savunmak ve 
mensublarına kolaylaştırmak amacıyla yazılan manzûmelerdir. Hatta manzûmeler; 
sadece akîdenin değil, dînî ilimlerin tümünün korunmasında, savunulmasında ve 
gelecek nesillere aktarılmasında en etkili araçlardandır. Bundan dolayı her ilim dalın-
da, toplansa cildler dolusu olacak kadar manzûmeler yazılmıştır. Sünnet ve Cemaat 
Ehli’nin önder imâmlarından  da niceleri Selefî Akîde’yi içeren manzûmeler kaleme 
almışlardır. İbn Ebî Dâvûd’un Hâiyye’si, Şeyhulislâm’ın kader ile ilgili manzûmesi, 
İbnu’l-Kayyim’in Nûniyye’si, el-Hakemî’nin Sullemu’l-Vusûl’ü bunun herkesçe bili-
nen meşhûr örnekleridir. Herkesçe ma’rûf ve meşhûr olmayanlar ise sayılıp sıralana-
mayacak kadar çoktur. -Ve lillahi’l-hamd-

Her eserin fâidesi, terceme edilmediği sürece yazıldığı dile münhasırdır. 
Hâlbuki nazmı nazım olarak terceme etmek imkânsız gibidir; terceme edilse bile, 
kendine has özelliklerini yitirir, belki ma’nâ bile ihlâl edilir. Bundan dolayı husûsen 
manzûmeleri terceme etmek yerine, onlara nazîre yapmak daha evlâdır. Hiç yoktan 
yazmak ise -ehil olan varsa- elbette daha güzeldir. Bunun için de, sadece şiir yazabil-
me becerisi değil, manzûmenin yazılacağı  ilim dalında ehliyet de aranır. Bir bayram 
hediyesi olarak sunulan şu manzûme de, inşâallah bu ehliyeti hâiz bir kalemden 
çıkmıştır. 

Tevhîd ve Sünnet Kasîde’si adındaki bu beyitlerin nâzımı, ilim ve fazîlet sâhibi 
değerli hocamız Emrah Yalçın’dır. Hâlen Medînetu’n-Nebî ملسو هيلع هللا ىلص ’de ikâmet eden ho-
camız, yaklaşık iki sene önce nazmettiği bu eserini, bana gönderme lütfunda bu-
lundular. Konusu i’tibâriyle Türkçe’de belki de bir benzeri olmayan bu manzûmenin; 
içerdiği ilmî faydalara, ince hikmetlere, latîf tenbîhlere, isâbetli yönlendirmelere ve 
samîmi öğütlere şâhid olunca güzelliği karşısında bir hayli etkilendim. Her ne kadar 
bu türdeki eserlerde sanat yönü çok önemsenmese de, bu manzûmenin sanat yö-
nünden de yeterince güzel olduğunu gördüm. Ehl-i Sünnet akîdesine yönelik bu 
yardım ve desteği oldukça önemsedim ve -hocamızın benden böyle bir talebi ol-
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mamasına rağmen- büyük bir şevkle yazım hatalarını düzeltme ve dış görünümü-
nü güzelleştirme türünde bir hizmete koyuldum. Bu düzelti hizmeti esnâsında bir 
takım ilâvelerde bulunmak ve bazı yerleri değiştirmek istediysem de kendimi tut-
tum; hiçbir değişiklik ve ilâve yapmadan sadece yazım hataları düzeltilmiş hâliyle 
hocamıza gönderdim. Mükemmel olması için bir daha gözden geçirilip bazı yerle-
rinin daha da güzelleştirilmesi gerektiği şeklinde de bir not iliştirdim. Bunun üzerine 
hocamız, gerekli her türlü tashîh ve ta’dîli yapmak hususunda beni cesaretlendi-
rip bana güvendiklerine dâir hüsnü zanlarını beyân ettiler. Hemen işe koyuldum; 
manzûmeyi defalarca okudum ve her okumamda takdîm, te’hîr, kelime değişikliği 
türünde değişiklikler yaptım. Ayrıca, özellikle kıyâmet alâmetleri ve âhirete îmân 
bölümlerine ve diğer bölümlere kendimden beyitler ekledim. Sonra da, yaptığım 
bütün bu, tashîh, ta’dîl ve ilâveleri hocamızın tasvîb ve tensîblerine sundum. Hamd 
olsun Allah’a, yaptığım ta’dîlleri ve eklediğim beyitleri onayladılar ve sitemizde 
neşrine izin verdiler. Manzûmeye bir takdîm yazma işini de “Senin yazman daha 
münâsibtir.” diyerek bana havâle ettiler. 

Yüce Allah’tan bizi sıdk ve ihlâs ile ni’metlendirmesini, bu manzûmeyi mubârek 
kılmasını ve onu, Ehl-i Sünnet’in bir şiârı yapmasını, kıyâmet günü onunla nâzımını 
ve bizi faydalandırmasını diliyorum. Şüphesiz O, buna kâdirdir.

Hüseyin Cinisli
9 Zilhicce 1432
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Mukaddime
Hamd ederek Allah’a, başlıyor bu beyitler
Her işin başı gibi, hâlis olsun niyyetler

Salât u selâm olsun, âline Muhammed’in
Tâ kıyâmete kadar, etbâına Ahmed’in

Katılmak arzusuyla, o mübârek kervana
Teksîf edip himmeti, nusret için îmâna

Birkaç beyit yazmalı, tevhîd ile sünnete
Şükrünü edâ için, o en yüce ni’mete

Tevfîk ile yardımı, dileyerek Allah’tan
O’na sığınıyorum, hata ile günahtan

Tevhîdin Önemi
Cennetin anahtarı, urvetu’l-vuskâ odur
İlk vâcibi kulların, sözlerin sonu odur

İbrâhîm’in milleti, Nûh’un çağrısı odur
Muhammed’in daveti, mücâdelesi odur

Yeryüzü ve semâlar, onun için varoldu
Tahakkuk eden onu, kalpler îmânla doldu

Onun ile indirdi, kitâbları dînleri
Yarattı onun için, insanları cinleri

O emirle gönderdi, her bir elçiyi Allah
Emredin kavminize, lâ ilâhe illallah

O’na ibâdet edin, tâğûtlardan kaçının
Başka ilâhınız yok, bir tek O’na tapının
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İbrâhîm’in kavmine, odur bıraktığı şey
Müşrikler ona dedi, bu ne acayip bir şey

Onu söyleyenleri, Mekke’liler taşladı
Ebedî aramızda, bir düşmanlık başladı

Ehl-i Kitâb’a dedi, ortak bir söze gelin
Sebât bulun onunla, kabrinizde sevinin

Kılıçlar onun için, çekildi kınlarından
Bu uğurda sahâbe, kovuldu yurtlarından

Bölündü iki hizbe, bu nedenle insanlar
Takvâ kelimesini, deyince inananlar

Bir gurup ebediyyen, cehennemde yanacak
Ne serinlik var onda, ne de yer var kaçacak

Cehenneme harâmdır, Rabbe onunla varan
Nakşederek kalbine, beraatını alan

Çıkacak cehennemden, cürmü semâya varsa
Îmânına eğer ki, zulüm bulaşmamışsa

Ona yardım edersek, razı olursa Allah
Nasiptir son nefeste, lâ ilâhe illallah

Rubûbiyet ile Ulûhiyete Mukaddime
Nasıl birledinizse, tevhîd ile mülkünde
Nasıl şeriki yoksa, hesap ceza gününde

Yoksa O’ndan gayrısı, yaşatan ve öldüren
Yaratan her zerreyi, kâinatı çeviren

Rabbi ibâdetinde, tevhîd edin öylece
Her birine küfredip, tâğûtların böylece

Rab ise rızkı ile, terbiye eden bizi
Hak eden bir tek O, hâlis ibâdetimizi
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Kelime-i Tevhîdin Ma’nâsı
İlâh yok O’ndan başka, hak ile tapılacak
Her neviyle ibâdet, yalnız O’na olacak

Ne Peygamber ortağı, ne sâlih kul, ne melek
Âlemlerin Rabbini, tevhîdle birleyerek

İbadet Çeşitleri
Duayı tevekkülü, sığınmayı haşyeti,
Korkuyu muhabbeti, adağı ve rahbeti

Huşuyu inâbeti, recâ ile rağbeti
Sadece O’ndan iste, sade O’ndan medeti

Lâ ilâhe illallah’ın Şartları
Önce ilim gerekir, sonra yakîn olmalı 
Sonra kalbin tastamam, muhabbetle dolmalı

Def et her türlü şirki, kalpten bir ihlâs ile
Karşıla bu gerçeği, kabûl ile sıdk ile

Şart-ı inkiyâd ile, eğeceksin boynunu
Bozacaksın her çeşit, tâğûtların oynunu

Bir de küfretmen lâzım, O hariç her ilâha
Tâ ki hâlis kılasın, ibâdeti Allah’a

Lâ ilâhe illallah’ın Rukünleri
Tek başına bir isbât, şerîke mâni olmaz
Nefyedersen sadece, orda îmân bulunmaz

Nefy ile isbât ile, tamamla tevhîdini
Sakın ha yüz çevirme, öğren tevhîd dînini

Bâtıl ma’bûdlardan, nefyet ibâdetini
Yalnız Allah’a dayan, ümid et rahmetini

Teveccühün kalmasın, küfreyle tâğûtlara
İnâbet et Rabb’ine, başkaldırıp putlara
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İbâdet ve Rukünleri
Hudu ile zül ile, ta’zîm ve iclâl ile
Teellüh etsin kalbin, İslam ile Rabbine

Korkuyla ümit edip, O’na yönel sadece
Muhabbetle tam olur, ibâdetin böylece

Şirk
Aç gözünü dikkat et, birde bunun zıddı var
Olmasa tersi eğer, bilinemez eşyalar

Öğrenmek gerek şerri, ta ki ondan kaçasın
Yoluna mücrimlerin, gözünü dört açasın

Hakların en büyüğü, eğer Rabb’in hakkıysa
İbâdetine eğer, biraz şirk bulaştıysa

Boşa gider her amel, emeğin hebâ olur
Giremezsin cennete, cehennem me’vâ olur

Hüsran olur âhiret, yok yardımcı zâlime
Ne de şefaatçi var, malı mülkü nâfile

Oysa Hak rahmet eder, bağışlar her cürümü
Bir tek şirki affetmez, o en büyük zulümü

Kaçınmak istiyorsan, belle hakikatini
Gayrısından Allah’ın, nefyet ibâdetini

Tesviye etmek demek, Rab ile gayrısını
Başkasına da vermek, sevginin aynısını

Şirkte ortak payda var, yapılan ibâdette
Allah’tan başkasını, kattığın her niyyette

Çağırsan dua ile, Rabb’inden medet umup
Sonra aynı nidâyı, bir başkasına sunup

Yakınlaşmak istesen, Rabb’ine kurban kesip
Kurban etsen bir şeyi, sonra türbeye gidip
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Bak ortak ediverdin, o başkayı Rabb’ine
İşte buna şirk denir, nankör olma Rabb’ine

İslâm’ı Bozan Haller
Şirktir on şeyin ilki, nakzeyleyen İslâm’ı
En yayılmış tehlike, kâfir eden insanı

Anlattık sana şirki, daha önce bil diye
Kurban kesmek örneğin, cinnîye ve türbeye

Vasıtalar addedip, Allah ile araya
Sefihçe yönelenler, ölülere duaya

Üçüncüsü kâfirden, saymamak müşrikleri
Şüphe etmek küfründe, görerek kardeşleri

Başkasının yolunu, daha çok benimseyen
Muhammed’in yolundan, ahkâmından, hedyinden

Getirdiği bir şeye, Rasûl’ünün buğzetse
Küfre girer bununla, velev ki amel etse

Sevâbıyla Allah’ın, cezasıyla eğlenen
Rasûl’ün getirdiği, dîniyle alay eden

Yedincisi sihirdir, tevellî peşindeki
Müslüman aleyhine, desteklemek müşriki

İnsanların bazısı, çıkabiliyor sanan
Muhammed’in dîninden, muaf diye inanan

Yüz çevirmek dîninden, Allah’ın onuncusu
Tamam oldu böylece, nâkızın sonuncusu

İsim ve Sıfat Tevhîdi
Kendini ne şekilde, vasfetmişse Yaradan
Rasûlü ne sûrette, bahsediyorsa O’ndan

Böylece inanırız, ta’tîli reddederek
O’nu tenzîh ederiz, temsîli nefyederek



8

Nasıllığı bilinmez, mechûldür bize tekyîf
Bozan saf akîdeyi, te’vîl denilen tahrîf

Ne isim, ne âyette, yöneliriz ilhâda
Tenzîh etmeden misli, kalkışanlar isbâta

İsbâtı teşbîh sanıp, meyledenler ta’tîle
Te’vîl elbisesini, giydirerek tahrîfe

Selef’i Rasûlleri, karşısına alarak
Rabbin sıfatlarını filozoftan sorarak

İlim ve hikmet ile, vasfedenler halefi
Cuhelâ sayıyorlar, tefvîd ile Selef’i

Oysa kendi nefsini, O’dur en iyi bilen
Kim var ki sözü O’ndan, daha güzel söyleyen?

Kavli en sâdık olan, kim ola O’ndan gayrı?
Dengi yok, benzeri yok, mahlûkâtından ayrı

Rasûller de sıdk ile, haber vermişse O’ndan
Muhâlifin sözünden, münezzehtir O sübhan

Rabbimiz de razıdır, sâlih selefimizden
Temessük edip ona, yürüyoruz bu izden

Mezhebimizin özü, isbatun bilâ temsîl
Muharriften farkımız, tenzihun bilâ ta’tîl

Bazı Zâtî ve Fiilî Sıfatlar
Biliriz Rabbimizi, fevkinde mahlûkâtın
Üstünde uluvv ile, yedi kat semâvâtın

Yeri göğü yaratıp, istivâsı arşına
Yükselerek üstüne, kurulmuştur tahtına

Yeryüzü semâsına, nuzûl eder her gece
Mahlûk değildir sözü, konuşur dileğince

Kelâmı harf iledir, hem ses ile nidâsı
İzârı azâmettir, kibriyadır ridâsı
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Celâl ve ikrâm ile, muttasıf olan yüzü
A’ver değil Rabbimiz, isbât et iki gözü

Mahlûkâtı koyarak, parmakların ucuna
Semâvâtı dürerek, alıp sağ avucuna

Kullarını hesaba, çekmek için gelince
Melekler huzurunda, saf be saf dizilince

Açılınca incikten, secdeye çağıracak
Üstüne cehennemin, ayağını koyacak

Gazap eder Rabb’imiz, hem de merhametlidir
Hem güler hoşnut olur, bize pek rahmetlidir

Hayâ eder kulundan, ellerini açınca
Ne kadar çok sevinir, tevbesini duyunca

Beraberdir kuluyla, hiçbir şey gizli kalmaz
Hem beraber olduğu, üzülüp mahzun olmaz

Nasıl seyrediyoruz, zahmet olmadan ayı
Dileriz rabbimizden, ziyâde ve Hüsnâ’yı

Kader ve Dört Mertebesi
Kader ile yarattı, Hak teâlâ her şeyi
Reddeden kâfir olur, ezeldeki bilmeyi

Budur tertîbe göre, ilk rütbesi kaderin
Yazması gelir sonra, var olacak her şeyin

Dilemesine bağlı, olup olmayacağı
Tüm fiilleri kulun, Hakk’ın yaratacağı

Bilinsin dört mertebe, îmân ile öylece
Kadere tamam olur, îmânımız böylece

Kıyâmet Öncesi Olacakların Tasdîki
Elçinin bildirdiği, bütün melâhim haktır
Öncesinde saatin, fitneler olacaktır
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Yanında meleklerin, Meryem oğlu inecek
Hükmedecek İslam’la, Deccâl’i öldürecek

Ye’cûc ve Me’cûc ile, mü’minler savaşacak
Mehdî’nin arkasında, Îsâ namaz kılacak

Bakma inkâr edene, bil ki Mehdî gerçektir
Nasıl inkâr olunur, hadîs-i mütevâtir

Bir duhân çıkacaktır, kıyâmet yaklaşınca
Üç yer göçüp batacak, birbirinin ardınca

Fayda yok anlayana, batıdan doğunca gün
Acele et tevbeye, gelip çatmadan o gün

Kuşluk vakti olunca, Dabbetu’l-Arz çıkacak
Kâfir mü’min o günde, tamamen ayrılacak

Mü’minlerin canları, bir rüzgar ile çıkar
Kıyâmet şerlilerin, üzerlerine kopar

Âhiret Olaylarının Tasdîki
Kabir azâbı haktır, ölü sorgulanacak
Kabirler ya cehennem, ya da cennet olacak

Ölüler kabirlerden, dirilip de çıkacak
N’olacak hâlim diye, şaşkın şaşkın bakacak

Tartmaya amelleri, terâzi konulacak
Mîzânı hafîf gelen, ateşi boylayacak

Yaradan’ın izniyle, şefaat eder Ahmed
Makâm-ı Mahmûddur bu, çıkar ona Muhammed

Her nidânın ardından, Vesîle’yi isteriz
Şefaat-i Uzma’yı, hak ve gerçek biliriz

Toplanacak mü’minler, havzına Muhammed’in
Suyu sütten beyazdır, baldan tatlı Kevser’in

Cehennemin üstüne, bir sırât kurulacak
Yanlarında kancalar, mücrimleri kapacak



11

Kalbinde zerre kadar, îmân olan çıkacak
Ebediyyen kâfirler, cehennemde yanacak

Vâris olur mü’minler, cennetin bağlarına
Yüksek yüksek evlere, o hûri kızlarına

Hepsinin ötesinde, Yüce Rabb’i görmek var
O en büyük ni’mettir, helâk olur mahrûmlar

Kerâmet
Aldırma aklânîye, haktır inan kerâmet
Büyüğü kerâmetin, sünnette istikâmet

Sahâbe Hakkında
Hürmet et sahâbeye, muhabbet et sevgi duy
Allah’ı razı eden, doğru yollarına uy

Allah seçti onları, nusret için kuluna
İttibâ et sebîle, mü’minlerin yoluna

Yaşanmış fitnelere, bulaştırma dilini
Rahmet etmiştir Allah, sokmamışsa elini

Kulak asma râfizî, pisliğin dediğine
Rasûl’ün ashâbına, küfredenin dîni ne?

Dîndir muhabbetleri, îmândır hem ihsândır
Onlara sövmek nifak, hem küfürdür tuğyandır

Selâmet olsun göğsün, muhâcirle ensâra
Minhâcına onların, ihsânla uyanlara

Ey rabbimiz bize ve, onlara mağfiret et
Kalbimizden onlara, her kötülüğü def et

Yöneticilere İtaat
Başkaldıran hâkime, kıyâm(!) eden hârici
Cehennem köpekleri, tenkit et havârici

Vazifesi müminin, dinleyip etmek tâat
Emrine hükümdarın, uyup etmek itaat
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Sultanın emrettiği, mâsiyetse elbette
Olmaz kula itaat, Hakk’a isyan etmekte

Ehl-i Sünnet Vasat Oluşu
Vasattır Ehl-i Sünnet, beyninde fırkaların
Edyânın arasında, tavassutu İslâm’ın

Orta ise bu ümmet, sâir ümem içinde
Ehl-i Sünnet de orta, hâlik firâk içinde

İrcâ ile hurûcun, ortasında dururlar
Amellerini kulun, îmânından sayarlar

Kebâire meyledip, cürüm irtikâb eden
İstihlâl etmeyerek, hudûdu ihlâl eden

Îmânıyla mü’mindir, kebîresiyle fâsık
Kâfir saysa da onu, Hâricî denen mârık

Küfür ile îmânın, arasında menzîle
Şu sapkınların sözü, aklânî Mu’tezile

Mücessime dese de, muharrif Muattile
Hakkın üstü örtülmez, yalan ve bühtân ile

İsbâtı vârid olan, isim ya da sıfattan
Herbirini isbât et, yüz çevirme burhandan

Benzetmeden hâlıkı, luzûm ile tenzîhe
Mahlûka kıyas eden, mümessil Müşebbihe

Dalâlet içindedir, hem cebrî hem kaderî
Adâlet ya rahmettir, Rabbin tüm fiilleri

Yok saymadan büsbütün, kulun irâdesini
Tasdîk eyle Hâlıkın, ezelde bilmesini

Amelimiz de eğer, mahlûksa bizim gibi
Onları da halkeden, kâinatin sâhibi

İki ayrı hâlıkı, ancak mecûsî söyler
Hayır ve şerde sünnî, kadere îmân eder
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Muâsır Menhecleri Tanıma
Tanımak istiyorsan, davet eden asrîyi
Yolunda Yaradanın, oturmuş her dâiyi

Sözlerine bakarsan, görürsün hakikati
Nasılda terk ediyor, o en yüce daveti

Yüz çevirir tevhîdden, tefrika iddasıyla
Birde hamasi sözler, mücahid edâsıyla

Anlamaz ki bu davet, mesleği rasûllerin
Büyülemiştir onu, hâli siyasîlerin

İfsâd için diyorsa, cihâda farz-ı ayın
Kendini patlatanı, mücahitlerden sayın

Rabbini bilmez daha, birde kalk cihâda(!) git
Tevhîde davet eden, işte gerçek mücâhit

Hüsn-ü zân et daveti, tevhîd olan kişiye
Bâtıl ehli dururken, ona öfke ne diye

Ağzından meşayıhın, adlarını duyarsan
Başının tâcı olsun, eğer onu bulursan

Ta’n edip meşayıha, diyor ise fitneci
Şahsa velâ değil bu, iyi anla menheci

Bin Baz ile Useymîn, Mukbil ile Albânî
Seleften arda kalan, Nebî’nin vârisleri

Dînini tecdîd eden, imamları ümmetin
Yağız süvarileri, tevhîd ile sünnetin

Görürsen dil uzatan, dînini ittiham et
Hidâyet et ya rabbi, bu ne büyük bir cür’et

Bir de hokkabazı var, kendini âlim sayan
Dalkavuğu ahmağı, aynı kefeye koyan

Kervana katan gibi, hastayı uyuzluyu
Onlara akran sanır, şu câhil Yarpuzlu’yu
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Alenen minberlerden, hükkâma sövüyorsa
Difâ edip bid’ati, ehlini seviyorsa

Baş tacı ediyorsa, tekfîr eden ümmeti
Dil uzatan Osman’a, şehîd(!) denen Seyyid’i

Hayâsızca alaya, alırsa selefîyi
Tefrikayı cemaat, sanan gâfil hizbîyi

Ulemâdan addeden, Yûsuf el-Kardâvî’yi
Dalâletin imâmı, Zâhid el-Kevserî’yi

Ehl-i sünnet-i hassa, sayarsa Eş’arî’yi
Müslümanlara kardeş, yaparsa Râfizî’yi

Hecr et bid’at ehlini, selâmet bul dîninde
Yoksa hiç özrün olmaz, o kıyâmet gününde

Aç gözünü dikkat et, işaret ettim sana
Gâfilden yok ümidim, feryadım anlayana

Bitiş
İkâmet ediyorken, Ahmed’in civârında
Tâlib olurken ilme, tevhîdin diyârında

Saferin yirmi beşe, denk gelen gecesinde
Hicretin bin dört yüz, otuz bir senesinde

Tevbe istiğfar edip, sonunda bu sözlerin
Salat u selâm ile, âline Peygamber’in

Merâmım bu kadardı, maksadım hâsıl oldu
Sünneti anlattığım, beyitlerim son buldu

Emrah Orhan Kurugöllü
    


