
                                İMAM BİRGİVÎ’NİN  VASİYETNAMESİNDEN BİR BÖLÜM  

İmam   Birgivî’nin “Vasıyyetname” adlı eserinden bir bölüm şöyledir: 

“ Kardeşlerime, evlâdıma ve âhıret yolcularına vasıyyetimdir ki, Allahu Teâlânın emrettiği 

şeyleri yapınız. Kazaya kalmış namazlarınızı kılınız, kalmış zekatlarınızı veriniz. Oruçlarınızı 

tutunuz. Üzerinize farz oluyorsa Hac yapınız. Her müslümanın öğrenmesi farz-ı ayn olan 

ilmihâl bilgilerini öğreniniz. Âlimlerin sohbetine devam ediniz. Güvenilir ve sağlam âlimlerin 

fetvâsıyla amel ediniz. Herkesin fetvâsıyla amel etmemelidir. Tegannî dinlememelidir. Allahu 

Teâlânın ismi anıldığı zaman (Teâlâ ve Tebâreke) veya (Azze ve Celle), (Subhânallah) 

(Cellecelâluh) diyerek ta’zim ediniz. Resûlullahın ve diğer Peygamberlerin isimleri anıldığı 

zaman salevât getirmelidir. Yazarken de bunları açık yazmalıdır. Diğer âlimler ve meşâyıh 

anıldığı zaman, (rahmetullahi aleyh) demelidir. Hocasına da hürmet göstermelidir. Yol 

göstermek hâriç, hocanın önünden yürümemelidir. Ondan önce söze başlamamalı ve yanında 

çok konuşmamalıdır. Hizmetini severek yapmalıdır. Her yerde hocanın rızâsını gözetmelidir. 

İtirâz etmemeli, dövse veya bağırsa nasihat bilmeli, incinmemelidir. Hocasının yakınlarına da 

hürmet göstermelidir. Akrabayı ziyâret etmeli, sıla-i rahmi (akraba ziyâretini) 

terketmemelidir. Anne ve babanın da haklarını gözetmeli, onlara karşı yüksek sesle 

konuşmamalı ve kızgın bakmamalı, günah olmayan emirlerini yapmalıdır. Dövmesine ve 

bağırmasına sabretmelidir. Karşılık vermemelidir. Komşuların haklarını da gözetmeli, kokulu 

bir yemek pişirince, bir miktarını komşulara vermelidir. Mümkün olduğu kadar komşuların 

ihtiyâcını görmeli ve zarara uğrarlarsa yardım etmeli ve iyilik gelirse sevinmelidir. Diğer din 

kardeşlerini de sevmelidir. Kusurlarını mümkün mertebe affetmelidir. Müdâhene (dalkavukluk)  

etmemeli, dünyalık ele geçirmek için dîni vermemeli. Gerekirse müdârâ etmeli, dîni ve 

dünyâyı korumak için dünyâlık vermelidir. Müdârâ (yüze gülmek,  o kişiye uymak )  zararı gidermek 

için olur. Çok gülmekten, fâidesiz konuşmaktan sakınmalıdır. Alışverişte dînin emirlerine 

uymalı ve cemâate devam etmelidir. Bid’atlerden sakınmalı. Misvak kullanmaya devam 

etmeli. Duâya, Allahu Teâlâya hamd ve sena ile ve Resûlüne salât ve selâm ile başlamalıdır. 

Duâ ederken bütün mü’minlere duâ etmeli, anneyi, babayı ve iyilik gördüğü kimseleri de 

duâlarında anmalıdır. Yalvararak ve gizli duâ etmelidir. Yalnız iken Allahu teâlâya yalvararak 

duâ etmeli. Acizliğini ve günahlarını düşünerek ağlamalıdır. Allahu teâlâdan istikâmet af, 

afiyet, rızâsını ve muvaffakıyyet istemelidir. Îmânın gitmesinden korkup, dâima hüsn-i hâtime 

(son nefeste îmân ile gitmeyi) istemeli, İslâm ni’metine her zaman şükretmelidir. Çoluk-çocuğuna 

ilmihâlini (lâzım olan din bilgilerini) öğretip, İslâmiyete uymayan şeylerden korumalı ve 



sakındırmalıdır. Çocukları yedi yaşında namaza başlatmalı, on yaşına girdiklerinde namaz 

kılmazlarsa döverek kıldırmakdır. Dâima istiğfar etmelidir  .. “ 

İmam Birgivi , kendi ölümü için ise  şunları vasiyet etmektedir (vasiyetin bir kısmıdır)  : 

Çoluk-çocuğuma vasıyyetim olsun ki, üzerime sesli ağlamasınlar. Allahu teâlâdan mağfiret ve 

rahmet istemelidir, öldüğüm günde, yedisinde, kırkında ve sene-i devriyesinde yemek pişirip 

ziyâfet vermesinler. Fakat sevâbını rûhuma hediye etmek üzere sadaka versinler. Çok ihsanda 

bulunsunlar. Allahu teâlâ kabûl eylesin. Paraları yoksa; ekmek, pirinç, yağ, tuz, soğan 

versinler ve ne yapabilirlerse, az olsun çok olsun, Allahu teâlâ için verip, sevâbını, kalbleriyle 

ve dilleriyle bu fakire bağışlasınlar. Duâ ederken beni hatırlasınlar, unutup gitmesinler. Yine 

çocuklarıma vasıyetimdir ki; dünyâya düşkün olmayalar, mal ve mevki, makam peşinde 

koşmayalar. Allahu teâlâya tevekkül edip, fâideli ilimleri öğrenmeye ve bunları yaymağa 

çalışsınlar. Sâlih ameller işlesinler ve takvâ üzere olsunlar, haramlardan sakınsınlar. 

Meâlen;  “Allah’tan  korkanı, Allah  dünyâda ve âhırette her darlıktan kurtarır. Ona 

düşünmediği yerden rızık verir. Allah’a  tevekkül edene Allah  yetişir. İhtiyâcını ihsân 

eder, başkasına muhtaç etmez.” (Talak suresi,  3-4) buyurulan âyet-i kerîmeyi düşünerek 

okusunlar.” 


