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TENBÎH
Eshâb-› kirâm›n temiz hayâtlar›n› kendimize örnek edinmeliyiz. Onlar gibi olarak,
Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanma¤a çal›flmal›y›z. Onlar gibi olan müslimân, Allahü teâlân›n emrlerine ve devletinin kanûnlar›na
itâ’at eder. Emre uymamak günâh olur. Kanûna uymamak suç olur. Olgun müslimân,
günâh yapmaz ve suç ifllemez. Müslimân, iyi
insan demekdir. Müslimânlar›n kardefl olduklar›n› bilir. Vatan›n›, milletini ve bayra¤›n› sever. Herkese iyilik eder. Gayr› müslimlere, turistlere, kâfirlere de hiç kötülük
yapmaz. Onlar›n mallar›na, canlar›na, ›rzlar›na, nâmûslar›na aslâ sald›rmaz. Kötülük
yapanlara nasîhat verir. Kimseye hiyle, h›yânet yapmaz. Münâkafla etmez. Herkese karfl›, güler yüzlü, tatl› dilli olur. Devâml› çal›fl›r. Din bilgilerini ve fen bilgilerini iyi ö¤renir. Çocuklar›na, tan›d›klar›na da ö¤retir.
G›ybet, dedikodu yapmaz. Hep fâideli fleyler söyler. Halâl kazan›r. Kimsenin hakk›na
dokunmaz. Böyle olan müslimân› Allah da
sever, kullar da sever. Râhat ve huzûr içinde
yaflar.
Geçdi gençlik, tatl› bir rü’yâ gibi, ey çeflmim zâr![1]
Beni mecnûn etdi girye, meskenim olsun mezâr!
_________________
[1] zâr=(fârisî) a¤la.
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Resûlü gören mü’mine, (Sahâbî) ad› verildi.
Hepsini bildirmek için, (Eshâb-› kirâm) denildi.
Peygamberi seven her kalb, nûrla dolard› bir ânda,
Ona sahâbî olanlar, medh olundular Kur’ânda.
Hepsi Resûlullah için, mâl›n›, cân›n› verdi.
Sulhda ilm yayarlard›, harbde ise kükrerdi.
Hadîs-i flerîfde Eshâb, benzetildi y›ld›zlara.
Herhangi birine uyan, erer ›fl›kl› yollara.
Eshâb›, çok seviflirdi, birbirini överdi.
Sonra gelen müslimânlar, hepsi böyle söylerdi.
Kur’ân› ve hadîsleri, Onlar bildirdi bizlere.
Kalblerin temizli¤i, güven verdi zihnlere.
Sö¤ülse bunlardan biri, yaralan›r ‹slâm dîni.
Sahâbîyi kötüliyen, çürütür Kur’ân-› kerîmi.
Hakîkî müslimân isen, sayg› göster herbirine,
Önce salât, selâm eyle, Resûlün Ehl-i beytine!
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ESHÂB-I K‹RÂM
“aleyhimürr›dvân”
ÖNSÖZ
Besmeleyle bafll›yal›m kitâba,
Allah ad› en iyi bir s›¤nakd›r.
Ni’metleri s›¤maz, ölçü hisâba,
Çok ac›yan, afv› seven bir rabd›r!
Allahü teâlâ, Cenneti ve Cehennemi önceden yaratd›. Her ikisini, insanla ve cinle dolduraca¤›n›, ezelde dileyip, bunu kitâblar›nda bildirdi. Âdem aleyhisselâmdan beri, Cennete gidecek îmânl›,
iyi insanlar oldu¤u gibi, Cehenneme götüren kötülükleri yapan,
îmâns›z, akls›z, fenâ kimseler de gelmifldir. K›yâmete kadar da gelecekdir. Meleklerin say›s›, insanlardan, ölçülemiyecek kadar dahâ
çok olup, hepsi îmânl› ve hep itâ’atl›d›r. ‹nsanlar›n ise, her zemân
az say›s› îmânl›, ço¤u ise, îmâns›z, azg›n, taflk›n kimselerdir.
‹yi ve kötü insanlar, hep birbirini yok etme¤e u¤raflm›fl, kötüler, birbirlerine de sald›rm›fl, târîh boyunca, s›k›nt›l›, huzûrsuz yaflam›fllard›r. Îmânl›lar, îmâns›zlar› ›slâh etmek, îmâna getirip
se’âdet-i ebediyyeye kavufldurmak için, Âdem o¤ullar›n› dünyâda
ve âh›retde, mes’ûd, râhat yaflatmak için, cihâd etmifldir. Îmâns›zlar ise, dikta rejimi sürmüfl, az bir zümrenin taflk›nca zevk ve safâ
sürmesi, nefslerini, flehvetlerini doyurmas› için za’îflere, küçüklere
sald›rm›fld›r. Kötülüklerinin, zararlar›n›n, felâketlerinin örtbas
edilmesi, herkesi aldatabilmeleri için, ahlâk, fazîlet, dürüstlük ve
adâlet ölçülerini koyan Peygamberlere “aleyhimüsselâm” ve Onlar›n getirdi¤i dinlere sald›rm›fllard›r. Bu sald›rmalar› ba’z› asrlarda harb vâs›talar› ile, ölüm kal›m savafl› fleklinde olmufl, ba’zan da
yalan propagandalarla, fitne, fesâd ç›kararak, dinleri içinden bozmak, müslimân devletleri, içeriden y›kmak fleklinde olmufldur.
‹flte, Allahü teâlân›n bütün dünyâdaki insanlar aras›nda, her
bak›mdan, en üstün, en güzel, en flerefli olarak yaratd›¤› ve bütün
milletlere Peygamber olarak seçip gönderdi¤i, son ve en üstün
Peygamber olan Muhammed Mustafâ “sallallahü aleyhi ve sellem”
efendimizin, kurtulufl, yükselifl yolunu gösteren, maddede ve
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ma’nâda ilerleme¤e ›fl›k tutan parlak dînini y›kmak için de, îmâns›zlar, ahlâks›zlar, nefslerinin esîri olan alçaklar, her asrda, haçl› savafllar› ile ve zulm ile, iflkence ile Onun dînine sald›rd›¤› gibi, müslimân flekline girerek, yalan ve hîleli sözleri ve yaz›lar› ile aldatma¤a, kardefli kardefle düflürerek, içerden y›kma¤a u¤rafld›lar ve çok
zarar yapd›lar. Baflar› sa¤lad›lar.
Dahâ Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” zemân›nda, müslimân
oldu¤unu söyliyerek, (Abdüllah bin Sebe’) ad›n› alan bir Yemen
yehûdîsi, müslimânlar aras›na ilk olarak fitne, ikilik sokdu. Bozuk
bir ç›¤›r açd›. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›n›
kötüleme¤e kalk›fld›. Yehûdînin meydâna ç›kard›¤› bu bozuk yola
(Râfizîlik) denildi. fiimdi (fiî’îlik) deniliyor. Sonralar›, nice nice din
düflmanlar›, müslimân ad› alarak, hattâ din adam› flekline bürünerek, bozuk, sap›k yollar meydâna ç›kard›. Milyonlarca müslimân›n
do¤ru yoldan ayr›lmas›na sebeb oldular.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, ümmetinin bafl›na gelecek bu ac›kl› hâli haber vererek, (Ümmetim yetmiflüç f›rkaya ayr›lacak. Bunlardan, yetmiflikisi, do¤ru yoldan saparak, Cehenneme
gidecek. Bir f›rkas›, benim ve Eshâb›m›n izinde, do¤ru yolda kalacakd›r) buyurdu. Do¤ru yolda kalan bu f›rkaya (Ehl-i sünnet) denildi.
Bu f›rkalardan en eskisi ve kötüsü olan râfizîlik, zemân zemân,
ahmaklar aras›nda yay›lmakda ve îmâns›zlar taraf›ndan koz olarak
kullan›lmakda, körüklenmekdedir. Son zemânlarda basd›rd›klar›,
eskiden yehûdî düzmesi olan (Hüsniyye) kitâb›na ve aras›ra câmi’
kap›lar›nda câhil halka da¤›td›klar› broflürlere ve sözlerine dikkat
edilirse, kitâb›n sözlerinin ve yaz›lar›n›n hiçbir ilmî temele dayanmad›¤›, vak’a ve olaylar› de¤ifldirdikleri, âyet-i kerîme ve hadîs-i
flerîflere yanl›fl, bozuk ma’nâ verdikleri görülür. Saçma sapan sözlerine inand›rmak için, k›ymetli birkaç kitâb›n ismini veriyor. Bunlarda da böyle yaz›l› diyorlar. Fekat, bu k›ymetli kitâblardan bir sat›r yaz› gösteremiyorlar. Câhiller, bu kitâblar›n ismini duyunca,
hepsini do¤ru ve hakl› san›yor. Bunlar›n bozuk ve çürük iftirâlar›
ve Ehl-i sünnet âlimlerinin Kur’ân-› kerîm ile ve hadîs-i flerîfler ile
bildirdikleri do¤ru inan›fllar, Abdülhakîm Efendinin “rahmetullahi aleyh” (Eshâb-› kirâm) risâlesinde çok de¤erli vesîkalarla aç›klanm›fld›r. Bu kitâb›m›z›n bask›s› yap›l›rken, kitâbda ad› geçen
meflhûrlar›n hâl tercemelerini de, muhterem okuyucular›m›za tan›tmak için, kitâb›m›z›n sonunda elif bâ s›ras› ile, ikiyüzaltm›flbefl
kifli üzerinde lüzûmlu bilgi verdik. (Eshâb-› kirâm) kitâb›m›z›n birinci bask›s› 1982 senesinde yap›ld›. Allahü teâlân›n lutfu ve ihsân›
ile, flimdi k›rk›nc› bask›s›n› yapmak nasîb oldu.
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Allahü teâlâ, müslimânlar›n, bu kitâb›, dikkat ile ve insâf ile
okuyarak do¤ru yolu anlamalar›n› nasîb eylesin! Âmîn!
Bugün, yeryüzünde bulunan 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), ya’nî
Cehennemden kurtulan f›rka denir. ‹kinci f›rka, Eshâb-› kirâma
düflman olanlard›r. Bunlara, (Râfizî) ve (fiî’î) ve (F›rka-i dâlle),
ya’nî 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›rka-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. Müslimânlar› bu üç f›rkaya parçalayan, yehûdîlerle ingilizlerdir.
Hangi f›rkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan
Cehenneme gidecekdir. Her mü’min, nefsini tezkiye için, ya’nî yarat›l›fl›ndaki küfrü ve günâhlar› temizlemek için, her zemân çok
(Lâ ilâhe illallah) ve kalbini tasfiye, ya’nî nefsden ve fleytândan ve
kötü arkadafllardan ve zararl› bozuk kitâblardan gelmifl olan küfrden ve günâhlardan kurtulmak için, istigfâr okumal›d›r. Ya’nî, (Estagfirullah) okumal›d›r. ‹stigfâr düâs›: (Estagfirullah el-azîm ellezî
lâ ilâhe illâ hüv elhayyel kayyûme ve etûbü ileyh)dir. Ma’nâs›,
(Günâhlar›m› afv et ey büyük Allah›m! Herfleyi yokdan var eden
ve her ân varl›kda durduran, yaln›z Sensin! Sen hep vars›n!)dir. ‹slâmiyyete uyan›n düâlar› muhakkak kabûl olur. Nemâz k›lm›yan›n
ve aç›k kad›nlara, avret yeri aç›k olanlara bakan›n ve harâm yiyip
içenin islâmiyyete uymad›¤› anlafl›l›r. Bunun düâs› kabûl olmaz.
Mîlâdî sene
2001

Hicrî flemsî
1380
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Hicrî kamerî
1422

D‹N NED‹R?
Dünyâda fâideli, iyi fleylerle, zararl›, kötü fleyler kar›fl›kd›r. Fâideli fleyleri yapan, se’âdete kavuflur. Zararl› fleyleri yapan, felâkete yakalan›r, hep s›k›nt› çeker. Allahü teâlâ çok merhametli oldu¤u için, iyi fleylerle kötüleri ay›rmak için insanda bir kuvvet yaratd›. Bu kuvvete (Akl) denir. Akl› sa¤lam, temiz olan kimse hep
iyi fleyleri bulur, yapar. Günâh iflliyenlerin akl› bozulur. Ay›rma
iflini iyi yapamaz. ‹nsan, kötü fleyleri yaparak, iflleri zararl› olur.
Eshâb-› kirâm hiç günâh ifllemedikleri için, akllar› sa¤lam ve kuvvetli idi. Bunun için ifllerinde hep muvaffak oldular. Dünyâda ve
âh›retde se’âdete kavufldular. ‹nsanlar›n ço¤u akl hastas› olarak,
s›k›nt› içinde yafl›yor. Allahü teâlâ merhamet ederek, bu ifli kendi
yap›yor. ‹yi iflleri ve kötü iflleri Peygamberleri vâs›tas› ile bildirdi
ve iyileri yap›n›z diyerek emr verdi. Kötü iflleri yapma¤› yasak etdi. Allahü teâlân›n bu emrlerine ve yasaklar›na (Din) denildi.
Muhammed aleyhisselâm›n bildirdi¤i dîne (‹slâmiyyet) denildi.
Fâideli fleyleri ö¤renmek ve yapmak istiyenin, islâm dînine uymas›, ya’nî müslimân olmas› lâz›md›r. Ba’z› avrupal›lar, akllar› ile anl›yarak islâmiyyetin emrlerini yap›yor, muvaffak oluyorlar. Kâfirler, islâm düflmanlar› bu hâli görünce, h›ristiyanlar ilerici olur diyor. Müslimân ismini tafl›yanlar, islâmiyyete uymay›nca, baflar›s›z
oluyorlar. Kâfirler bu hâli görünce, islâmiyyet terakkîye mâni’dir,
gericilikdir yaygaras›n› bas›yorlar. Hâlbuki, ba’z› avrupal›lar, h›ristiyanl›¤a uymay›p, islâmiyyete uyduklar› zemân terakkî etmekde, müslimân ismi tafl›yan ahmaklar da, islâmiyyete uymad›klar›
için geri kalmakdad›r.
Bu vücûdün mülkü, elden ç›kmadan,
çarh-› felek, bu binây› y›kmadan.
Sûretü ma’nâ, bir arada iken,
iki âlem de, elinde iken.
Hubb-› dünyây›, gönlünden gider!
tâ alas›n, can âleminden haber.
Harâmdan sak›n, farz› yapma¤a bak!
farz› yapmazsan, olur hâlin harâb!
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ESHÂB-I K‹RÂM
“aleyhimürr›dvân”
Herhangi bir kimse, herhangi bir zemânda, herhangi bir yerde,
herhangi bir kimseye, herhangi bir fleyden dolay›, herhangi bir sûretle hamd eder, onu medh ederse, bu hamdlerin hepsi Allahü teâlâya mahsûsdur. Çünki, her fleyi yaratan, terbiye eden, yetifldiren, her iyili¤i yapan, gönderen ancak Odur. Kuvvet, kudret sâhibi yaln›z Odur. ‹nsan bir fleyi yaratd› demek, yaratd› kelimesini
Allahü teâlâdan baflkas› için söylemek, sivrisine¤in apartman yapmas›n› veyâ otomobil kullanmas›n› söylemek gibidir ve çok çirkin
günâhd›r. Söylenen kimse ile alay etmek, onu küçültmek demekdir.
Bütün düâlar, iyilikler, Onun Peygamberi ve sevgilisi olan (Muhammed) aleyhisselâma ve Onun Ehl-i beytine ve Eshâb›n›n hepsine “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” olsun!
(Mir’ât-i kâinât) ismindeki büyük târîh kitâb›n›n sâhibi Niflânc›zâde Muhammed bin Ahmed “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor
ki, (Eshâb-› kirâm, çeflidli fleklde ta’rîf edilmifldir. (Mevâhib-i ledünniyye)de diyor ki, Peygamberimizi “sallallahü aleyhi ve sellem” diri iken ve Peygamber iken bir ân gören, e¤er kör ise, bir ân
konuflan, büyük veyâ küçük, her mü’mine (Sâhib) veyâ (Sahâbî)
denir. Birkaç dânesine (Eshâb) veyâ (Sahâbe) yâhud (Sahb) denir.
Kâfir iken görüp, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan sonra îmâna gelen veyâ mü’min olarak görüp de, sonra meâzallah mürted olan kimse, sahâbî de¤ildir. Eshâb-› kirâm aras›nda bulunan Ubeydullah bin Cahfl ve Sa’lebe bin Ebî Hât›b kâfir,
ya’nî mürted oldular. Mürted oldukdan sonra tekrâr îmâna gelirse,
yine sahâbî olur demifllerdir). Vahflî “rad›yallahü anh” de Sahâbedendir ve Sahâbî olarak vefât etdi. Meflhûr Muhammediyye kitâb›nda ismi de vahflî, cismi de vahflî demesi, îmân etmeden evvelki
cismini bildirmekdedir. Seksen senelik kâfirler îmâna gelip, bir
kerre Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek yüzünü görürse, sahâbî oluyor da, Vahflî “rad›yallahü anh” sahâbî olmaz m›? Bu flartlar› tafl›yan Cinnîler de sahâbî olur. Vahflî
hakk›nda fazla bilgi almak için, (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb› 1187.ci
sahîfeye bak›n›z!
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Abdülganî Nablüsînin “rahime-hullahü teâlâ” (Hadîkatün-nediyye) ad›ndaki (Tarîkat-i Muhammediyye) flerhi çok k›ymetlidir.
1290 [m. 1873] y›l›nda ‹stanbulda bas›lm›fld›r. 1400 [m. 1980]de, birinci k›sm›n›n ofset bask›s› yap›lm›fld›r. 13. cü sahîfesinde diyor ki,
(Mü’min olarak Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ile
buluflan ve mü’min olarak öldü¤ü bilinen cin ve insana sahâbî denir. Bu ta’rîfe göre, a’mâ olan da ve uzun zemân birlikde bulunm›yan da sahâbî olur. Melek sahâbî olmaz. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” vefât etdi¤i zemân yüzyirmidörtbinden fazla sahâbî vard›. Hepsi âlim, kâmil, yüksek insanlar idi).
Bütün din büyükleri diyor ki, Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” Peygamberlerden “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” sonra ve
meleklerden sonra mahlûklar›n en efdali, en üstünüdür. Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” bir kerre gören bir müslimân,
görmiyenlerin hepsinden, hattâ Veysel Karânîden katkat dahâ
yüksekdir. Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân”, fiâma girince, bunlar› gören h›ristiyanlar, hâllerine hayrân kal›p, (Bunlar, Îsâ aleyhisselâm›n havârîlerinden dahâ yüksekdir) dediler. Bu dînin en büyük âlimlerinden olan Abdüllah ibni Mubârek “rahime-hullahü
teâlâ” buyuruyor ki, (Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yan›nda giderken hazret-i Mu’âviyenin “rad›yallahü anh”
bindi¤i at›n burnuna giren toz, Ömer bin Abdül’azîzden bin def’a
dahâ üstündür).
Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” üstünlüklerini bildiren
âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfler pek çokdur.
Sûre-i Âl-i ‹mrân 110.cu âyet-i kerîmesinde meâlen, (Sizler, bütün insanlar içinde, en iyi bir ümmetsiniz, cemâ’atsiniz.) buyuruldu.
Ya’nî Peygamberlerden sonra, bütün insanlar›n en iyisisiniz!
Sûre-i Tevbe 103.cü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Mekke-i mükerreme ehâlîsinden olup, Medîne-i münevvereye hicret eden Sahâbe-i kirâmdan ve iyilikde onlar›n izinden gidenlerden, Allahü
teâlâ râz›d›r. Onlar da, Allahü teâlâdan râz›d›rlar. Allahü teâlâ onlara Cennetler hâz›rlam›fld›r.) buyuruldu.
Sûre-i Enfâl 64.cü âyet-i kerîmesinde, Allahü teâlâ, sevgili Peygamberine “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Sana Allahü teâlâ yetiflir
ve sana tâbi’ olan mü’minler yetiflir.) buyurdu. O zemân Sahâbe-i
kirâm pek az idi. Fekat, Allahü teâlâ yan›nda dereceleri pek yüksek oldu¤undan, dîni yaymakda sana yetiflirler buyuruldu.
Sûre-i Fethde 29.cu âyet-i kerîmede meâlen buyuruyor ki,
(Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” Allahü teâlân›n Peygamberidir ve Onunla birlikde bulunanlar›n [ya’nî Eshâb-› kirâ– 10 –

m›n] hepsi, kâfirlere karfl› fliddetlidirler. Fekat, birbirlerine karfl›
merhametli, yumuflakd›rlar. Bunlar› çok zemân rükû’da ve secdede görürsünüz. Herkese dünyâda ve âh›retde her iyili¤i, üstünlü¤ü,
Allahü teâlâdan isterler. R›dvân›, ya’nî Allahü teâlân›n kendilerini
be¤enmesini de isterler. Çok secde etdikleri yüzlerinden belli olur.
Onlar›n hâlleri, flerefleri böylece Tevrâtda ve ‹ncîlde bildirilmifldir.
‹ncîlde de bildirildi¤i gibi, onlar, ekine benzer. ‹nce bir filiz yerden
ç›k›p kal›nlafld›¤›, yükseldi¤i gibi, az ve kuvvetsiz olduklar› hâlde,
az zemânda etrâfa yay›ld›lar. Her taraf› îmân nûru ile doldurdular.
Herkes filizin hâlini görüp, az zemânda nas›l büyüdü diyerek, flafl›rd›klar› gibi, hâl ve flânlar› dünyâya yay›l›p, görenler hayret etdi ve
kâfirler k›zd›lar.) Bu âyet-i kerîme, yaln›z indi¤i zemânda bulunan
Eshâb›n de¤il, sonra îmâna gelecek olanlar›n da flân›n› bildirmekdedir. Bilindi¤i üzere Mu’âviye “rad›yallahü anh” da, dîn-i islâm›n
yay›lmas›na çok hizmet eden bir sahâbîdir. Allahü teâlân›n bu
medh ve senâlar›na, herbir sahâbî gibi, O da dâhildir.
(Mir’ât-› kâinât) kitâb›n›n üçyüzyirmialt›nc› (326) sahîfesinde,
Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” büyüklü¤ünü,
derecelerinin yüksekli¤ini bildiren hadîs-i flerîflerden flunlar yaz›l›d›r:
1 — (Eshâb›m›n hiçbirine dil uzatmay›n›z. Onlar›n flânlar›na yak›flm›yan birfley söylemeyiniz! Nefsim elinde olan Allahü teâlâya
yemîn ederim ki, sizin biriniz Uhud da¤› kadar alt›n sadaka verse,
eshâb›mdan birinin bir müd arpas› kadar sevâb alamaz.) Çünki, sadaka vermek ibâdetdir. ‹bâdetlerin sevâb› niyyetin temizli¤ine göredir. Bu hadîs-i flerîf, Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm
ecma’în” kalblerinin ne kadar çok temiz oldu¤unu göstermekdedir.
Hazret-i Mu’âviyeye “rad›yallahü anh” dil uzatanlar›n, bu hadîs-i
flerîfe uymad›klar› anlafl›lmakdad›r. [Müd, menn demekdir. Bir
menn, iki r›tld›r ki, 260 dirhem-i fler’î, ya’nî 875 gramd›r. Sadaka-i
f›tr yar›m sâ’, ya’nî 2 müd olup 1750 gram bu¤dayd›r.]
2 — (Eshâb›m›n herbiri gökdeki y›ld›zlar gibidir. Herhangisine
uyarsan›z, Allahü teâlân›n sevgisine kavuflursunuz). Ya’nî hangisinin sözü ile hareket ederseniz do¤ru yolda yürürsünüz. Denizlerde, çöllerde, y›ld›zlarla cihet bulundu¤u, yol al›nd›¤› gibi, bunlar›n
sözleriyle hareket edenler, do¤ru yolda giderler.
3 — (Eshâb›ma dil uzatmakda Allahü teâlâdan korkunuz!
Benden sonra onlar› kötü niyyetlerinize hedef tutmay›n›z! Nefsinize uyup, kin ba¤lamay›n›z! Onlar› sevenler, beni sevdikleri için
severler. Onlar› sevmiyenler, beni sevmedikleri için sevmezler.
Onlara el ile, dil ile eziyyet edenler, gücendirenler, Allahü teâlâya
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eziyyet etmifl olurlar ki, bunun da muâhezesi, ibret cezâs› gecikmez, verilir).
4 — (Zemânlar, asrlar ehâlîsinin en hayrl›s›, en iyisi, benim asr›m›n [müslimân] ehâlîsidir. [Ya’nî Sahâbe-i kirâm›n hepsidir.] Ondan sonra ikinci asr›n, ondan sonra üçüncü asr›n mü’minleridir).
5 — (Beni gören veyâ beni görenleri gören bir müslimân› Cehennem atefli yakmaz).
Dîn-i islâm›n en büyük âlimlerinden Ahmed ibni Hacer Heytemî Mekkî “rahime-hullahü teâlâ” zemân›nda Hindistânda âlimler, Velîler çok oldu¤u hâlde ve islâm günefli, yükselmifl olup cihân› nûrland›rmakda iken, kalbleri cehâlet ile kararm›fl, menfe’at,
h›rs ile bozulmufl olan z›nd›klar, Eshâb-› kirâma dil uzat›yor ve
te’assubu, edebsizli¤e kadar götürüyorlard›. O zemân, Hind sultân› Hümâyûn flâh “rahime-hullahü teâlâ” olup, dînini çok sever,
âlimlere pek hurmet ederdi. ‹hsân› ve adâleti ve herkesin flân›na
yak›flan idâresi ile müslimânlara her sûretle iyilik ederdi. Kendisi,
Hindistândaki Gürgânîyye devletinin kurucusu olan Bâbür flâh›n
“rahime-hullahü teâlâ” o¤lu idi. ‹flte böyle mes’ûd bir zemân›n
âlimleri, sap›klar› susdurmak için toplanarak, ‹bni Hacer hazretlerine bafl vurdular. Bu da, Sahâbe-i kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” üstünlüklerini, iki büyük kitâbda yaz›p, delîl, sened
ve vesîkalarla düflmanlar›n dillerini kesdi. Bunlardan (Savâ’ik-ulmuhrika) kitâb›nda iki hadîs-i flerîfin tercemesini aynen yaz›yorum:
6 — (Allahü teâlâ, beni insanlar›n en asîlzâdesi olan Kureyfl
kabîlesinden seçdi ve bana insanlar aras›ndan en iyilerini arkadafl,
sâhib olarak ay›rd›. Bunlardan birkaç›n› bana vezîrler olarak ve
dîn-i islâm›, insanlara bildirmekde, yard›mc› olarak seçdi. Bunlardan ba’z›lar›n› da Eshâr olarak, ya’nî zevce taraf›ndan akrabâ olarak ay›rd›. Bunlar› seb edenlere, iftirâ edenlere, sö¤enlere Allahü
teâlân›n ve bütün meleklerin ve insanlar›n la’neti olsun! Allahü
teâlâ, k›yâmet günü, bunlar›n farzlar›n› ve sünnetlerini kabûl etmez). [Ebû Bekr ve Ömer “rad›yallahü anhümâ” hem vezîrleri idi, hem de eshâr› idi. Çünki, birisi, ezvâc-› mütahherâtdan Âiflenin
“rad›yallahü teâlâ anhâ”, ikincisi de, Hafsan›n “rad›yallahü teâlâ
anhâ” babalar› idi. Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”
mubârek zevcesi Ümm-i Habîbe “rad›yallahü anhâ” annemizin
erkek kardefli olan Mu’âviye ve babas› Ebû Süfyân ve anas› Hind
“rad›yallahü anhüm” de, eshârdan olup, bu hadîs-i flerîfe dâhildirler.]
7 — Yine ayn› kitâbda flu hadîs-i flerîfi yaz›yor:
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(Eshâb›m›n ve akrabâm›n ve bana yard›m eden, gösterdi¤im
yolda gidenlerin sevgisinde benim hakk›m› koruyunuz! Onlar› sevmek sûretiyle benim Peygamberlik hakk›m› koruyanlar›, Allahü
teâlâ, dünyâda ve âh›retde belâlardan, zararlardan korur. Benim
Peygamberlik hakk›m› düflünmiyerek, onlar› incitenleri, Allahü
teâlâ sevmez. Allahü teâlân›n sevmedi¤i kimselere azâb etmesi
pek yak›nd›r.)
Bu hadîs-i flerîfler, aç›kça gösteriyor ki, Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” her birini sevmemiz, hepsine sayg›
göstermemiz lâz›md›r. Aralar›nda yapd›klar› muhârebeleri, Allahü teâlân›n emrini yerine getirmek için yapd›klar›na inanmak lâz›md›r. Bu muhârebelere kat›lanlar›n hiçbirinde makâm, flöhret,
para h›rs› yokdu. Hepsi âyet-i kerîmenin ve hadîs-i flerîfin emrini
yerine getirmek gâyesinde idiler.
Osmân “rad›yallahü anh” flehîd olunca, bütün müslimânlar,
hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” halîfe yapd›lar. Halîfe hazretleri,
önce ortal›¤› yat›fld›rma¤a bafllad›. Sahâbe-i kirâmdan “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” birço¤u ise ve bilhâssa aflere-i mübeflflereden, ya’nî Cennet ile müjdelenen on kifliden biri olan ve yedinci dedesinde Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”
ile akrabâ olan ve islâmiyyetin ilk zemân›nda îmâna gelip, kâfirlerden çok cefâ çeken, [Meselâ kâfirler kendisini Ebû Bekr “rad›yallahü anh” ile ipe ba¤lay›p, nemâz k›lmalar›na mâni’ olurlard›]
ve ‹stanbulda medfûn bulunan Hâlid ibni Zeyd ebâ Eyyûbel ensârî “rad›yallahü anh” ile âhiret kardefli olan Talha “rad›yallahü
anh” ve yine aflere-i mübeflflereden Zübeyr “rad›yallahü anh” ve
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”in ölünceye kadar
sevgilisi olan ve Kur’ân-› kerîmde Allahü teâlâ taraf›ndan medh
edilmek se’âdetiyle flereflenen Âifle “rad›yallahü anhâ” valdemiz,
hazret-i Osmân›n “rad›yallahü anh” kâtillerinin hemen yakalanarak k›sâs yap›lmas›n› halîfeden istediler. Halîfe de, (Ortal›k kar›fl›k oldu¤undan, bu ifle bafllarsam, fitnenin artmas›na ve belki ikinci bir fâci’an›n ç›kmas›na sebeb olur. Önce isyân› basd›ray›m, ortal›¤› râhata kavuflduray›m, ondan sonra, Allahü teâlân›n k›sâs
emrini yapaca¤›m) dedi. Karfl› tarafdakiler ise, kâtillerin, flimdi bile belli olmad›¤›n›, dahâ sonra hiç bulunam›yacaklar›n› ve dînin
emri yap›lam›yaca¤›n›, ancak flimdi mümkin oldu¤unu, ictihâd
ederek söylediler.
Böyle ictihâd edenler aras›nda bulunan Talha “rad›yallahü
anh”, fiâmda vazîfeli oldu¤u için, Bedrde bulunamam›fl, di¤er bütün gazâlarda bulunmufl, hele Uhud muhârebesinde, Allahü teâlân›n yolunda çok iflkencelere u¤ram›fld›. Resûlullaha “sallallahü
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aleyhi ve sellem” kendisini siper etmifl ve sallallahü aleyhi ve sellem efendimizi ok ya¤muru alt›nda s›rt›na alarak kayaya ç›karm›fld›.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” (Talha ve Zübeyr
Cennetde benim komflular›md›r) buyurdu¤unu, hazret-i Alî “rad›yallahü anh” söyliyor. Zübeyr bin Avvâm “rad›yallahü anh” da,
Hadîcet-ül-kübrân›n “rad›yallahü anhâ” birâderi o¤ludur ve sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin halas› Safiyyenin o¤lu olup, islâmiyyetin ilk günlerinde, onbefl yafl›nda iken müslimân olmufldur.
Allahü teâlân›n yolunda ilk k›l›nc çeken budur. Ya’nî, islâm subaylar›n›n birincisidir. Birçok gazâlarda ve en tehlükeli ânlarda, Resûlullah›n önünde çarp›flarak çok yerinden yaralanm›fld›. Peygamber
“sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz (Her Peygamberin havârîsi vard›r. Benim havârim Zübeyrdir) buyurmufldur. Ömer “rad›yallahü anh” vefât edece¤i zemân, halîfe olmaya lây›k gördü¤ü alt› kifliden biri Talha, biri de Zübeyrdir. Zübeyr çok zengin olup,
bütün servetini Resûlullah u¤runda fedâ etmifldi.
‹flte bu büyük zâtlar, k›sâs›n hemen yap›lmas›na ictihâd edip,
fliddetle istediler. O zemân, Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” ictihâd› üç dürlü idi. Bir k›sm›, halîfe gibi ictihâd etmifldi. Bir k›sm› da, karfl› taraf gibi ictihâd etmifldi. Üçüncü k›sm
ise, susmay› uygun görmüfldü. Bunlardan her birinin, baflkas›na uymay›p kendi ictihâd› ile hareket etmesi lâz›m idi. Birinci ve ikinci
k›smda olanlar ço¤ald›. Abdüllah bin Sebe’ ad›ndaki yehûdî, ifle
kar›flarak, ifl muhârebeye sürüklendi ve Basra ve Cemel vak’alar›
meydâna geldi.
Mu’âviye “rad›yallahü anh”, o zemân fiâmda vâlî idi. Üçüncü
k›sm ictihâd›nda olup, idâresindeki müslimânlar› bu muhârebelere
kar›fld›rmam›fld›. Hepsinin râhat ve sükûnetle yaflamas›n› te’mîn
etmifldi. Fekat, Alî “rad›yallahü anh” fiâml›lar› da ça¤›r›nca,
Mu’âviye “rad›yallahü anh”, birçok hadîs-i flerîfleri düflünerek,
karfl› taraf gibi ictihâd etdi. Halîfe fiâml›larla anlaflmak üzere iken,
araya siyonizm, yehûdî parma¤› kar›flarak, S›ffîn muhârebesi meydâna geldi.
Bu muhârebelerde, Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm
ecma’în” birbirlerini incitme¤i, intikâm alma¤›, hilâfete, saltanata,
rütbe ve servete kavuflma¤› aslâ düflünmemifl, yaln›z ictihâdlar›
farkl› oldu¤undan, dînin emrini yerine getirme¤e u¤raflm›fllard›r.
Muhârebe zemân›nda bile, birbirleri ile mektûblafld›klar›, nasîhat
verdikleri, sevifldikleri çok misâllerle meydândad›r. Meselâ, S›ffîn
muhârebesi s›ralar›nda, ‹stanbul imperatoru ikinci Kostantin, hu– 14 –

dûdlardaki islâm flehrlerine râhats›zl›k veriyordu. Mu’âviye “rad›yallahü anh”, ona mektûb yaz›p: (Bu sark›nt›l›kdan vazgeçmezsen,
flimdi efendimle sulh yapar, onun askerinin kumandan› olur, oraya
gelip, flehrlerini yakar›m. Seni domuzlara çoban yapar›m) demifldi.
Yine ayn› zemânda, halîfe Alî “rad›yallahü anh”, büyük bir kalabal›k karfl›s›nda (Kardefllerimiz bizden ayr›ld›. Onlar, kâfir ve fâs›k
de¤ildirler. Çünki, ictihâdlar› öyle oldu) buyurdu. Birbirleri ile
harb ederken, birisi ötekine kardeflim dedi. O da, buna efendim
dedi. Bunlar›n muhârebeleri, ictihâdlar› ayr› oldu¤u için olup, saltanat için, mal ve flöhret için de¤ildi. Peygamberimiz “sallallahü
aleyhi ve sellem” buyurdu ki, ictihâd›nda isâbet eden müctehide
ikiden ona kadar, hatâ edene de, bir sevâb verilir. Eshâb-› kirâm›n
hepsi, müctehid idi. Her müctehide, kendi ictihâd› ile amel etmesi
farzd›r.
‹mâm-› Müslimin üstâdlar›ndan Ebû Zür’atirrâzî “rahime-hümallahü teâlâ”, kitâb›nda diyor ki, (Eshâb-› kirâm› “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” afla¤›l›yan, onlara dil uzatan, z›nd›kd›r. Müslimânlar›n, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” düflmanlar›n›
düflman bilmeleri ve onlara, Ehl-i beytin düflmanlar›ndan dahâ fazla la’net etmeleri lâz›m gelir. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” büyük düflman› olan ve çok eziyyet ve cefâlar etmifl olan Ebû
Cehle la’net etmiyorlar, ona birfley demiyorlar da, Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” medh etdi¤i, sevdi¤i Mu’âviyeyi “rad›yallahü anh”, Ehl-i beyte düflman zannedip, bu kerîm olan zâta
dil uzat›yorlar ve hâflâ la’net ediyorlar. Bu nas›l dindir, nas›l müslimânl›kd›r? Muhammed aleyhisselâm›n, Allahü teâlân›n peygamberi oldu¤unu, Kur’ân-› kerîmin Ona Allahü teâlâdan geldi¤ini
bizlere ulafld›ran Eshâb-› kirâmd›r. Eshâb-› kirâm› büyük ve do¤ru
bilmiyen, onlar›n bizlere ulafld›rd›klar› haberlere de inanmaz ve tabi’î, dinleri y›k›l›r, gider).
‹bni Hazm diyor ki, Eshâb-› kirâm›n cümlesi ehl-i Cennetdir.
Çünki, Allahü teâlâ bunlar için meâlen (En büyük dereceler verece¤im) buyurdu. Sûre-i Hadîdde 10.cu âyet-i kerîmede, (Onlar›n
hepsine hüsnây›, ya’nî Cenneti va’d etdik), sûre-i Enbiyâda meâlen
(Onlar› ezelde, hiçbir fleyi yaratmadan evvel, Cennetlik eyledim.
Cehennem onlardan uzakd›r) buyuruyor. Bu âyet-i kerîmelerden
anlafl›l›yor ki, Eshâb-› kirâm›n hepsi “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” ehl-i Cennetdir. Hiç birisi Cehennem atefline yaklaflm›yacakd›r. Çünki, hüsnâ ile ya’nî Cennet ile müjdelenmifllerdir.
Yine Mir’ât-i kâinât›n üçyüzyirmiyedinci (327) sahîfesinde buyuruyorki: Akâ’id kitâblar›n›n hepsinde flöyle yaz›l›d›r: Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” hepsini büyük bilmek,
– 15 –

hepsine hüsn-› zan etmek, hepsinin sâlih ve âdil oldu¤una inanmak, hiçbirine dil uzatmamak, düflmanl›k etmemek ve bir k›sm›n›
sevdi¤i için, ötekileri fenâ bilmemek kat’î delîller ile bütün müslimânlara vâcibdir.
Allâme Sa’deddîn-i Teftâzânî “rahime-hullahü teâlâ”, (fierh-i
akâid) de diyor ki, (Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” aralar›ndaki muhârebelerin dînî sebebleri vard›r. Onlara
dil uzatanlar›n sözleri edille-i kat’iyyeye, ya’nî Kur’ân-› kerîme ve
hadîs-i flerîflere uygun de¤ilse, kâfir olurlar. Uygun ise büyük günâha girerler. Bid’at sâhibi, ya’nî sap›k olurlar.)
Mevâhib-i ledünniyyede, (Eshâb›m›n “rad›yallahü teâlâ anhüm
ecma’în” ismini iflitince, susunuz! fiânlar›na yak›flm›yan sözleri
söylemeyiniz) hadîs-i flerîfi yaz›l›d›r.
Eshâb-› kirâm›n “r›dvânullahi aleyhim ecma’în” flânlar›na lây›k
olm›yan sözleri söylemek, müslimânlara yak›flmaz. Onlar›n muhârebeleri kötü sebeblerle, afla¤› düflüncelerle de¤ildi. Onlar›n rûhlar› ve nefsleri, insanlar›n en iyisinin ve yükse¤inin “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûrunda bulunarak, derslerini ve nasîhatlar›n› dinliyerek temizlenmifl, nûrlanm›fl, kalblerinde kin ve geçimsizlik kalmam›fld›. Her biri ictihâd makâm›na yükselmifl oldu¤undan, kendi
ictihâdlar›na uygun hareket etmeleri lâz›m ve vâcib idi. Ba’z› ifllerde ictihâdlar› ayr›l›nca birbirlerine uymay›p, kendi ictihâdlar›na
uymalar› do¤ru yol idi. Onlar›n birbirlerine uymamalar› da, uymalar› gibi, hak üzere idi. Nefsin arzûsu de¤ildi.
Ba’z›lar›, imâm-› Alî “rad›yallahü anh” ile harb edenlere kâfir
diyor. Hâlbuki, Sahâbe-i kirâmdan “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” bir k›sm›, ictihâdlar›nda çok def’a Peygamber efendimize
“sallallahü aleyhi ve sellem” de uymad›lar. Bu ayr›lmalar›, kabahat
say›lmad›. Cebrâîl “aleyhisselâm” geldi¤i zemân, bunlara birfley
denilmedi. O hâlde, imâm-› Alînin “rad›yallahü anh” ictihâd›na
uym›yanlara dil uzat›labilir mi? Bunlara kâfir denebilir mi? Hem
de, uym›yanlar çok idi ve ço¤u, Sahâbe-i kirâm›n “rad›yallahü anhüm” büyükleri ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sevgilileri ve hattâ Cennet ile müjdelenmiflleri idi. Onlara dil uzat›labilir mi? Kâfir denebilir mi? Dîn-i islâm›n yar›s›na yak›n emrlerini
bizlere ulafld›ran onlard›r. Onlara kusûrlu denirse, dînin yar›s› sars›l›r. O büyüklerden hiçbirine, bu dînin büyüklerinden hiçbiri sayg›s›zl›kda bulunmam›fld›r. Dört mezhebin reîsleri ve Sôfiyye-i aliyyenin büyükleri, onlar› büyük ve yüksek bilmifldir.
Kur’ân-› kerîmden sonra dîn-i islâm›n en do¤ru kitâb› (Buhâriyyi flerîf)dir. fiî’îler de buna inan›yor. ‹flte Buhâriyyi flerîfde, her– 16 –

hangi bir sahâbînin “rad›yallahü teâlâ anh” söyledi¤i hadîs-i flerîf
yaz›l›d›r. Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” aras›ndaki muhârebeler onlar›n sözlerine bir kusûr ve i’timâds›zl›¤a
sebeb olmam›fld›r. Bu kitâbda ve di¤er bütün hadîs kitâblar›nda
hem hazret-i Alînin, hem de hazret-i Mu’âviyenin “rad›yallahü
anhümâ” bildirdikleri hadîs-i flerîfler vard›r. Harb etdikleri için,
sözleri k›ymetden düflmemifldir. ‹mâm-› Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” ile birlikde harb edenlerin sözleri yaz›ld›¤› gibi, Mu’âviye
“rad›yallahü teâlâ anh” yan›ndakilerin sözleri de yaz›lm›fld›r. E¤er
hazret-i Mu’âviyede “rad›yallahü anh” ve onunla berâber olanlarda bir kusûr bulunsayd›, bunlar›n bildirdikleri hadîs-i flerîfler, kitâblara yaz›lmazd›. Din âlimlerinden hiçbiri, hadîs-i flerîfleri seçerken, imâm-› Alîye “rad›yallahü anh” uyup uymama¤› hesâba katmam›fld›r. fiunu da söyliyelim ki, bu muhârebelerde imâm-› Alî
“rad›yallahü anh” hakl› idi. Fekat, Onun ictihâd›na uym›yanlar›n
hatâ etdikleri söylenemez. Çünki, Sahâbe-i kirâm›n ço¤u ve Tâbi’în ve en yüksek âlimler ve mezheb imâmlar›m›z, birçok ictihâd
mes’elelerinde, imâm-› Alîye “rad›yallahü anh” uymam›fllard›r.
E¤er imâm-› Alînin “rad›yallahü anh” ictihâd›n›n hep hak üzere
oldu¤u kabûl edilseydi, bu kadar din büyükleri, Ondan ayr› ictihâd etmezdi. Ba’z› mes’elelerde, imâm-› Alî “rad›yallahü anh” da,
kendi re’yine uym›yan ictihâdlar› kabûl buyurmufldur.
(Mir’ât-› kâinât)›n yine 327. ci sahîfesinde, flu hadîs-i flerîf yaz›l›d›r:
(Eshâb›m› seb’ edenleri, flânlar›na yak›flm›yan sözleri söyliyenleri dövünüz!)
Almanca Meyer Leksikon adl› meflhûr fen ansiklopedisinde,
(Yorulmadan, y›lmadan yazan Süyûtînin üçyüzden fazla eseri vard›r) diye medh etmekden h›ristiyanlar›n bile kendilerini men’ edemedi¤i imâm-› Celâleddîn-i Süyûtî, (Câmi’ ussagîr) kitâb›nda, flu
hadîs-i flerîfi bildiriyor: (Eshâb›mdan, bundan sonra ç›kacak hatâlar›, Allahü teâlâ afv edecekdir. Çünki, onlar›n dîn-i islâma hizmetini kimse yapmam›fld›r). Yine ayn› kitâbda flu hadîs-i flerîf yaz›l›d›r: (Herkese flefâ’at edece¤im. Fekat, eshâb›ma dil uzatanlara,
Onlar› kötüliyenlere hiç flefâ’at etmem!)
(Hulâsatül-fetâvâ)da diyor ki: Hazret-i Ebû Bekri ve hazret-i
Ömeri “rad›yallahü anhümâ” sö¤enler kâfir olur. ‹mâm-› Alî “rad›yallahü anh” onlardan üstün diyenler, bid’at ve dalâletde olur.
Ya’nî, Ehl-i sünnetden ayr›lm›fl, Cehennemlik olmufl olur.
Yine 327. ci sahîfede diyor ki, imâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rad›yallahü anh” buyurdu ki: Ebû Bekr ile Ömeri üstün tutup, Osmân
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ile imâm-› Alîyi “rad›yallahü anhüm” sevmek (Ehl-i sünnet vel cemâ’at) alâmetlerindendir. Bu ikisini üstün ve ikisini de sevgili tutmak, Cehennemden kurtulanlara mahsûsdur. ‹kisinin üstünlü¤ünü Eshâb-› kirâm›n hepsi söylemifl ve Tâbi’înin hepsi din imâmlar›m›za bildirmifl ve imâmlar›m›z, kitâblar›nda yazm›fld›r. Meselâ
‹mâm-› fiâfi’înin ve Ebül-Hasen Efl’arînin “rahime-hümallahü teâlâ”, Ebû Bekr ve Ömeri “rad›yallahü anhümâ” bütün ümmetin
üstünde bildirdikleri muhakkakd›r. ‹mâm-› Alînin “rad›yallahü
anh” dahî, halîfe iken, ileri gelen kimselere karfl›, (Ebû Bekr ile
Ömerin, bu ümmetin en üstünü olduklar›n›) buyurdu¤u muhakkakd›r. (Benden sonra ümmetin en yükse¤i, Ebû Bekr ile Ömerdir) “rad›yallahü anhümâ”, hadîs-i flerîfini imâm-› Alîden “rad›yallahü anh” iflitdiklerini imâm-› Zehebî ve imâm-› Buhârî “rahime-hümallahü teâlâ” bildiriyor. fiî’î âlimlerinin büyüklerinden
Abdürrezzâk-› Lâhicî de, bu ikisinin yüksek oldu¤unu söyliyor ve
diyor ki, (‹mâm-› Alînin “rad›yallahü anh” yüksek oldu¤unu ve en
çok Onu sevdi¤imi söyledi¤im hâlde, Onun yolundan ayr›larak,
kendi görüfllerime uyabilir miyim? Çünki O, Ebû Bekr ile Ömerin “rad›yallahü anhümâ” kendisinden dahâ üstün olduklar›n›
söylemifldir). Abdürrezzâk bin Alî Lâhicî, Kum flehrinde müderris idi. 1051 [m. 1642] de vefât etdi.
Hazret-i Osmân ile hazret-i Alî “rad›yallahü anhümâ”, halîfe
iken, halk aras›nda fitne ve kar›fl›kl›k ço¤al›p, herkes s›k›l›p kalbler k›r›ld›¤›ndan, bu ikisini sevmek de, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at›n
flart› oldu. Böylece, câhillerin, Eshâb-› Hayrilbeflere “rad›yallahü
teâlâ anhüm ecma’în” dil uzatmalar› önlendi. Müslimânlar, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” halîfelerine düflmanl›k etmek tehlükesinden kurtar›ld›. Görülüyor ki, imâm-› Alîyi “rad›yallahü anh” sevmek de, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at›n flart›d›r. Ancak, sevginin de bir derecesi vard›r. Bir kimse, hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” sevgisinde taflk›nl›k ederek, Peygamber
efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›na dil uzat›r, Onlar› sö¤erse ve böylece Eshâb-› kirâm›n ve Tâbi’în-i izâm›n ve Selef-i sâlihînin “r›dvânullahi aleyhim ecma’în” yolundan ayr›l›rsa
buna sap›k denir. Ehl-i sünnetin flart› olan, imâm-› Alîyi “rad›yallahü anh” sevmekden mahrûm olanlar da, Ehl-i sünnet de¤ildir.
Bunlara (Hâricî) denir. Ehl-i beyti seviyoruz diyenler, Eshâb-› kirâm›n hepsini de sevip hurmet etselerdi, çok güzel olurdu. Eshâb-›
kirâm aras›ndaki muhârebelerin iyi sebebler ve hâlis niyyetler ile
oldu¤unu söyleseler idi, Ehl-i sünnet vel-cemâ’atdan olup, (Bid’at
ehli) olmakdan kurtulurlard›. Eshâb-› kirâm›n hepsini büyük bilip,
hurmet etmekle berâber, Ehl-i beyti de sevmek (Ehl-i sünnet)e
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mahsûsdur. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki, (Eshâb›m› seven, beni sevdi¤i için sever. Onlara düflmanl›k
eden, bana düflmanl›k etmifl olur). O hâlde Ehl-i beyt sevilmez
mi? Eshâb-› kirâm›n hepsi birbirlerini severlerdi ve Ehl-i beyti severlerdi. Ehl-i sünnet, Ehl-i beytin sevgisini îmân›n parças› bilmifldir. Son nefesde îmân ile gitme¤i bu sevginin kuvvetine ba¤l› k›lm›fld›r.
(Mir’ât-› kâinât) kitâb›n›n [327]. sahîfesinde diyor ki: Âlimlerimiz, Eshâb-› kirâm› “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” üç k›sma
ay›rm›fld›r: Birinci k›sm, (Muhâcirîn) olup, Mekke al›n›ncaya kadar, Mekkeden veyâ baflka yerlerden Medîne-i münevvereye hicret eden müslimânlard›r. Talha ile Zübeyr “rad›yallahü anhümâ”,
Muhâcirînin büyüklerindendir.
‹kinci k›sm, (Ensâr-› kirâm) olup, bunlar, Medîne flehrinde ve
etrâf›nda bulunan müslimânlard›r ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” efendimize yard›m etdikleri için, Ensâr ismi ile flereflenmifllerdir. (Hâlid ibni Zeyd ebâ Eyyûb-el Ensârî) “rad›yallahü
anh” Ensâr›n büyüklerindendir. ‹mâm-› Tirmüzînin bildirdi¤i bir
hadîs-i flerîfde, (K›yâmet günü eshâb›mdan herbiri, kabrlerinden
kalkarken, vefât etdi¤i memleketin bütün mü’minlerinin önlerine
düflerek ve onlara nûr ve ›fl›k saçarak Arasât meydân›na götürür)
buyurulmufldur. Bunun için, ‹stanbuldaki bütün mü’minler, hazret-i Hâlidin “rad›yallahü anh” arkas›nda ve Onun ziyâs› alt›nda,
haflra geleceklerdir.
Üçüncü k›sm, Mekke al›nd›¤› zemân ve dahâ sonra, burada ve
baflka yerlerde îmâna gelenlerdir ki, bunlar Muhâcir ve Ensâr de¤ildir. Fekat sahâbîdirler. Mu’âviye ve Amr ibni Âs “rad›yallahü
anhümâ”, bu sahâbîlerin büyüklerindendirler.
‹mâm-› Vâk›dî diyor ki, Eshâb-› kirâmdan Kûfe (bugünkü Necef) flehrinde en son vefât eden, Abdüllah ibni Ebî Evfâd›r. fiâmda son vefât eden, Abdüllah bin Yesrdir. Medîne-i münevverede
son vefât eden, Sehl bin Sa’ddir. Doksanbefl yafl›nda vefât etdi.
Basrada son vefât eden, Enes bin Mâlikdir. Mekke-i mükerremede son vefât eden Ebuttufeyl Âmirdir ki, hepsinden sonra, hicretin
yüzüncü y›l›nda vefât eden budur.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” birkaç yak›n akrabâs›ndan baflka Eshâb-› kirâm›n hepsi “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” yaflça Resûlullahdan küçük idiler. Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” Eshâb›n›n adedi, iyi bilinmiyor ise de, Mekkeye
on bin kifli ile ve Tebük gazâs›na yetmifl bin kifli ile ve vedâ hacc›na doksanbin kifli ile gitmifldi. Vefâtlar› zemân›nda, yüzyirmidört– 19 –

binden ziyâde Sahâbe hayâtda idi.
Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” fazîletlerini, k›ymetlerini do¤ru anlatan kitâblar ve târîhler çokdur. fieyh ‹zzeddîn Alînin “rahime-hullahü teâlâ” iki cild (Üsüd-ül-gâbe) kitâb› yedibinbeflyüz Sahâbînin hâl tercemelerini bildirmekdedir ve
Avrupa dillerine de çevrilmifldir. ‹slâm târîhleri aras›nda do¤ru
olan Vâk›dînin ve ‹bn-i Haldunun ve ibni Hillikân›n “rahime-hümullahü teâlâ” târîhleridir. Bunlarda, Sahâbe-i kirâm hakk›nda dîne ve edebe muhâlif bir fley yaz›l› de¤ildir. Almanca “Meyers Lexikon” teknik lügât kitâb›n›n birinci cildi 478. sahîfesinde islâm
medeniyyetinin ehemiyyetini hayranl›kla anlat›rken diyor ki:
(Gazveleri yazan Vâk›dînin târîhi 1882 de Welhausan taraf›ndan
Almancaya terceme edilmifldir. Vâk›dînin talebesinden ‹bni Sa’d,
Peygamberimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve Eshâb›n›n
“rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” hayât›n› yazm›fld›r. Kitâb› dokuz cild olup, Sachau taraf›ndan 1921 de terceme edilmifldir. ‹bni
Haldun târîhi yedi cild olup, 1858 de Qutemere taraf›ndan terceme edilmifldir). Meyers Lexikon, 1936 bask›s›nda, 478. ci sahîfesinden bafll›yarak ve ayr›ca ‹slâm kelimesinde yazd›klar›n›n tercemesi, seyyid Abdülhakîm Efendiye “kuddise sirruh” okunup, takdîr
etmifllerdir.
Sahâbe-i kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” aras›ndaki
muhârebeleri anlatan türkçe târîhlerin ço¤u Abbâsîler zemân›nda,
onlar›n arzûlar›na göre yaz›lan târîhlerden terceme edilmifldir.
Bunlar›n, hazret-i Âifle, Mu’âviye, Talha, Zübeyr ve sâir Sahâbe-i
kirâm› “r›dvânullahi aleyhim” kusûrlu göstermeleri, bundan ileri
geliyor. Emevîlerden ve Abbâsîlerden sonra gelen islâm hükûmetlerinin hiçbiri ve bilhâssa Türkler, Ehl-i sünnet i’tikâd›n› bozma¤a,
de¤ifldirme¤e çal›flmam›fllard›r. Bu sâyede, bu i’tikâd, flimdiye kadar sâlim kalm›fld›r.
‹bni Hacer-i Mekkî “rahime-hullahü teâlâ”, kitâb›n›n bafl›nda
diyor ki: Ey kalbi Allahü teâlân›n sevgisi ile ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sevgisi ile dolu olan müslimân! Birinci vazîfen Peygamberimizin “aleyhissalâtü vesselâm” Eshâb-› kirâm›n›n sevgisini, Ehl-i beyt-i nebevînin sevgisi ile kalbinde cem’etmekdir. Ehl-i beyti, Resûlullah›n evlâd› olduklar› için sevdi¤imiz
gibi, di¤erlerini de, Onun Eshâb› olduklar› için sevmeliyiz! Çünki,
Eshâb-› kirâm›n nâil olduklar› fleref pek yüksekdir. O flerefe baflkalar› kavuflamaz. O flerefden birisi, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek nazarlar› onlara ifllemifl ve hepsine ma’nevî
imdâd ile yard›m etmifldir. Bu hâssa, bunlardan baflkas›nda bulunmuyor. Bunlar›n kemâlât›na, genifl ilmlerine, Peygamber efendi– 20 –

mizden “sallallahü aleyhi ve sellem” ald›klar› hakîkat mîrâs›na,
sonra gelenlerden hiç biri kavuflamam›fllard›r. Her müslimân›n
bunlar›n hepsini âdil, sâlih ve velî ve âlim ve müctehid bilmesi lâz›md›r. Kendilerinden bir hatâ ç›ksa da cenâb-› Hak hepsini afv ve
ma¤firet ile müjdelemifldir. Kur’ân-› kerîmde meâlen, (Allah “celle celâlüh” Onlar›n hepsinden râz›d›r. Onlar da, Allahü teâlâdan
râz›d›rlar) buyurmufldur. Sahâbe-i kirâmdan birini kusûrlu bilmek
ve kötülemek, bu âyet-i kerîmeye inanmamak olur. fiübhe yokdur
ki, hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh” Sahâbe-i kirâm›n neseb
i’tibâriyle büyüklerindendir. Aleyhissalâtü vesselâm efendimize
neseb ile ve nikâh ile çok yak›n ve mahremleridir. Server-i âlem
“sallallahü aleyhi ve sellem”, Onun hilm ve sehâs›n› medh ve senâ
buyurmufldur. Onda islâmiyyet, sohbet, neseb, nikâhla akrabâl›k
flerefleri toplanm›fld›r ki, bunlar›n her biri, Cennetde Resûlullah›n
yan›nda bulunma¤a sebeb olan flereflerdir. Bunlara hilm ve ilm ve
halîfelik flerefleri de kat›l›nca, kalbinde az bir safâ ve s›dk› ve salâh› ve îmân› ve iz’ân› olan kimse için art›k bu husûsda fazla anlatma¤a lüzûm kalmaz.
‹mâm-› Rabbânî, Ahmed Fârûkî Serhendî “rahime-hullahü teâlâ” (Mektûbât) kitâb›n›n ikinci cild, otuzalt›nc› mektûbunda buyuruyor ki: Ehl-i sünnet alâmetlerinden biri, fleyhayn›n, ya’nî Ebû
Bekr-i S›ddîk ile Ömer-ül Fârûkun “rad›yallahü teâlâ anhümâ” en
üstün olduklar›na inanmak ve iki dâmâd›, ya’nî Osmân ile Alîyi
“rad›yallahü anhümâ” sevmekdir. fieyhayn›n dahâ yüksek oldu¤unu, Eshâb-› kirâm›n ve Tâbi’în-i izâm›n hepsi sözbirli¤i ile söylemifllerdir. Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek
yüzünü görmekle flereflenmiyen, fekat bir veyâ birkaç sahâbîyi
görmek nasîb olanlara (Tâbi’în) denir. Bunlar Sahâbe-i kirâm›
görmek sâyesinde, bu dînin büyükleri olmufllard›r. Eshâb›n ve Tâbi’înin bu sözlerini âlimlerimiz bizlere bildirmifllerdir. Meselâ, fiâfi’î mezhebinin reîsi olan, Muhammed bin ‹drîs fiâfi’î ve Ehl-i sünnet imâmlar›m›z›n biri olan Ebül Hasen Alî Efl’arî diyorlar ki, Ebû
Bekr ile Ömerin “rad›yallahü anhümâ”, bütün Eshâbdan dahâ üstün olduklar› kat’îdir, muhakkakd›r. Alî “rad›yallahü anh” halîfe
iken, büyük bir kalabal›k karfl›s›nda dedi ki: (Bu ümmetin en üstünü, Ebû Bekr ile Ömerdir).
‹mâm-› Muhammed Zehebî “rahime-hullahü teâlâ” oniki cildlik târîhinde yaz›yor ve dîn-i islâm›n temelini teflkil eden ve en do¤ru hadîs kitâb› olan Buhâriyyi flerîfin sâhibi Muhammed bin ‹smâ’îl Buhârî “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki, Alî “rad›yallahü
anh” buyurdu ki, (Peygamber efendimizden “sallallahü aleyhi ve
sellem” sonra, bu ümmetin en iyisi Ebû Bekrdir “rad›yallahü teâ– 21 –

lâ anh”. Ondan sonra da Ömerdir ve dahâ sonra baflkas›d›r). O¤lu
Muhammed ibni Hanefiyye, o da sensin! dedikde, (Ben müslimânlardan birisiyim) buyurmufldur.
Ebû Bekr ile Ömerin “rad›yallahü anhümâ” üstünlü¤ünü bildiren haberler o kadar çokdur ki, su götürmez bir hakîkat hâlini alm›fld›r. Buna inanmamak, güneflin varl›¤›na inanmamak gibidir.
Bunlar da, yâ çok câhiller veyâ körler ve abdallard›r. fiî’îlerin büyük âlimlerinden olan Abdürrezzâk bunu inkâra sebeb bulam›yarak, fieyhayn›n üstünlü¤ünü söylemifldir. ‹mâm-› Rabbânî yine buyuruyor ki:
‹mâm-› Ömerin “rad›yallahü anh” hilâfeti zemân› olan on sene
ile imâm-› Osmân›n “rad›yallahü anh” oniki senesinden ilk alt›s›,
refâh ve istirâhatla geçerek, islâm memleketlerinin hepsinde ahkâm-› islâmiyye ve merâsim-i dîniyye kemâlîle icrâ edilmekle berâber, islâm dünyâs› çok genifllemifldi. Hattâ, bütün Arabistân ve
Afrikan›n büyük bir k›sm›, islâm memleketinin bir parças› olmufl,
Trablusgarb, Fîzân, Bingâzî, Tunus, Cezâyir, Fas, Mirâkefl, Dimyat, Zeyyad, Aden, San’â, Asîr, Bahreyn, Hadremut, Katif, Necd,
bütün Irak, Hindistân ve Sind, Çin, Semerkand, Hîve, Buhârâ ve
Türkistân, Îrân, Kafkasya ‹slâm›n idâresi alt›na girerek, ‹slâm sanca¤›, ‹stanbul surlar›n›n önüne kadar götürülmüfldü. Feth edilen
memleketlerin ehâlisi de, seve seve müslimân olmakla flereflendiklerinden islâm nüfûsu pek artm›fl, milyonlar› aflm›fld›. Bu kadar genifllik ve çokluk sebebiyle fikrlerde ayr›l›k ço¤alm›fl, düflünüfl tarzlar›, idrâk fleklleri aras›nda ayr›l›k bafl göstermifldi. Müslimân flekline giren îmâns›zlar›n körüklemesi ile halîfeye karfl› ç›kan isyân
yüzünden, Osmân “rad›yallahü anh”›n hilâfetinin son alt› senesi
kar›fl›k ve gürültülü geçdi. Kendisi, halîm, yumuflak tabî’atl› oldu¤undan bu kar›fl›kl›k, ne yaz›k ki, vaktinde teskîn edilemiyerek, âsîlerden onüçbin kifli Medîne-i münevvere flehrini sarma¤a kadar ileri gidip, halîfeye, hilâfetden çekilmesini teklîf etmifllerdi. ‹mâm-›
Osmân “rad›yallahü anh” ise, (Server-i âlemin “sallallahü aleyhi
ve sellem” bana giydirdi¤i elbiseyi, elimle ç›karmam) buyurdu ki,
Sahâbe-i kirâm›n hepsinin “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” ve
Tâbi’în-i kirâm›n ictihâdlar› da böyle idi. Fekat, âsîler iknâ edilemedi. Hicretin otuzbeflinci senesinde, Zilhiccenin onsekizinci günü, çok feci’ flehâdet vak’as› meydâna geldi. Ba’z› kimseler, her sene o gün bayram yap›yorlar. Ondan sonra, imâm-› Alî “rad›yallahü anh” bütün müslimânlar›n re’y ve arzûsu ile, hakk›yle halîfe oldu.
Bu iki halîfe zemân›nda, böyle geçimsizlik, râhats›zl›k ve bu
genifl memleketler ehâlisi aras›nda düflmanl›k bafl gösterdi¤inden,
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bu iki dâmâd› sevmek, Ehl-i sünnetin alâmeti oldu. Böylece, câhillerin, Eshâb-› kirâma “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” bu yoldan sayg›s›zl›k göstermelerine, ip ucu b›rak›lmad›. O hâlde Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” Cennet ile müjdeledi¤i (Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) f›rkas›na girebilmek için, hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” sevmek flartd›r. Bu sevgiden mahrûm
olan bir kimse, Ehl-i sünnet, ehl-i Cennet de¤ildir. Böyle kimselere (Hâricî) denir. Fekat, hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” sevgisinde taflk›nl›k yaparak, Eshâb-› kirâma, hattâ bunlardan birine, dil
uzatma¤›, la’net etme¤i bu sevginin flart›d›r diyenler de var. Bunlar, Eshâb-› kirâm›n ve Tâbi’în-i izâm›n ve bütün büyük âlimlerin
yolundan ayr›lm›fl oluyorlar. Bunlara (Râf›zî) denir. Râf›zî, terk
eden, b›rakan demekdir. Bunlar, Ehl-i sünneti terk etmifllerdir.
Ehl-i sünnet orta ve do¤ru yolda gidenlerdir. Hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” sevmiyenlerden ve afl›r› sevenlerden olmay›p, çirkin
olan ifrât ve tefrîtden kurtulanlard›r.
Hanbelî mezhebinin reîsi olan Ahmed ibni Hanbel “rahimehullahü teâlâ”, imâm-› Alîden “rad›yallahü anh” flu hadîs-i flerîfi
haber veriyor: ‹mâm-› Alî buyurdu ki, Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Yâ Alî! Sen Îsâ aleyhisselâm gibisin!
Yehûdîler, Ona düflman oldu. Mubârek annesi hazret-i Meryeme
iftirâ etdi. H›ristiyânlar da, Onu afl›r› yükseltdiler. Ona yak›flan dereceden dahâ yukar› ç›kard›lar. Ya’nî Allahü teâlân›n o¤lu dediler). Alî “rad›yallahü anh” bu hadîs-i flerîfi haber verdikden sonra,
(Benim yüzümden iki dürlü insanlar helâk oldu. Birisi, beni afl›r›
severek, bende olm›yan fleyleri bana takarlar. Ötekiler de, bana
düflman olup, birçok iftirâ yaparlar) buyurdu. Bu hadîs-i flerîf, hâricîleri, yehûdîlere, Eshâb-› kirâma düflmanl›k edenleri de, nasârâya, ya’nî h›ristiyanlara benzetmekdedir.
Eshâb-› kirâm›n adedinin yüzyirmidörtbinden çok oldu¤unu
yukar›da bildirmifldik. Ya’nî Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü
vetteslîmât” adedi kadard›r. Herbiri bir Peygambere benzemekdedir. Ebû Bekr-i S›ddîk, Muhammed aleyhisselâma, Ömer-ül-Fârûk, Mûsâ aleyhisselâma, Osmân-› Zinnûreyn, Nûh aleyhisselâma,
Alîyyül-mürtezâ, Îsâ aleyhisselâma, Mu’âviye hazretleri de Dâvüd
aleyhisselâma benzer “r›dvânullahi aleyhim ecma’în”. Îsâ aleyhisselâm›n âdet hâricinde ve kudret-i ilâhiyye dâhilinde babas›z yarat›ld›¤›n› ve göke kald›r›ld›¤›n› ve âdet hâricinde olarak k›yâmete
yak›n bir zemânda gökden fiâma inece¤ini biliyoruz. ‹nsanlar Onun do¤uflunu, yaflay›fl›n›, göke kald›r›lmas›n› âdet hâricinde görerek, üç k›sma ayr›ld›: Bir k›sm› Onu, yak›flan dereceden ve hâlden
çok dahâ yüksek bilip (hâflâ) Allahd›r ve Allah Ona hulûl etmifl– 23 –

dir ve hattâ o¤ludur dedi. Bunlar h›ristiyanlard›r.
Bir k›sm› da, âdet hâricindeki hâlleri görünce, Onu yak›flm›yacak, çok afla¤› derecelere düflürerek babas› bilinmiyor [böyle söylemekden Allahü teâlâya s›¤›n›r›z] dedi. Bunlar yehûdîlerdir.
Bir k›sm› ise, bu âdet hârici hâlleri, Allahü teâlân›n hikmeti ve
kudreti ile bilip, Onun ancak bir kul, bir Peygamber oldu¤una inananlard›r. Bunlar do¤ru yolda bulunanlard›r. Îsâ aleyhisselâm›n bu
hâlleri, Tevrâtda uzun uzad›ya ve aç›kça yaz›lm›fl idi. Bu üç k›sm
insanlar›n hâlleri ve inan›fllar›, Kur’ân-› azîmüflflân›n birçok yerlerinde yaz›l›d›r. ‹slâm âlimleri bunlar› Kur’ân-› kerîmden anl›yarak
kitâblar›nda genifl olarak bildirmifllerdir. Bu hâli, Sahâbe-i kirâm
da iyi bildi¤i için, Server-i âlem ve Seyyid-i evlâd-› Âdem, Muhammed “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, kendisinin amcas› o¤lu ve
dâmâd› ve âh›ret kardefli olan imâm-› Alîye “rad›yallahü anh” buyurdu ki: (Sen Îsâ aleyhisselâm gibisin). Bu hadîs-i flerîf, Eshâb-›
kirâm aras›nda yay›ld›. Bu hadîs-i flerîf, gaybden haber veren hadîslerden olup, mu’cize idi ve imâm-› Alînin “rad›yallahü anh” hilâfeti zemân›nda kendisinde göründü. Bu vakt, insanlar üç k›sm
olup, bir k›sm› imâm-› Alîyi “rad›yallahü anh”, Ona yak›flacak dereceden ve hâlden çok dahâ yüksek görüp, Allah imâm-› Alîye ve
evlâd›na (hâflâ) hulûl etmifldir ve imâm-› Alî “rad›yallahü anh”,
Peygamber olacak iken, Cebrâîl aleyhisselâm yan›larak Kur’ân-›
azîmüflflân› Muhammed aleyhissalâtü vesselâma indirdi dediler.
Bunlardan bir k›sm› da, imâm-› Alî “rad›yallahü anh” di¤er üç halîfeden ve bütün Eshâbdan dahâ üstündür diyerek, do¤ru yoldan
ç›km›fld›r. Bunlar›n i’tikâd›, h›ristiyanlar›n Îsâ aleyhisselâma olan
i’tikâdlar›na benziyor.
‹nsanlar›n bir k›sm› da, imâm-› Alînin “rad›yallahü anh” yüksek flân›na yak›flm›yan birçok iftirâlar ederek, i’tikâdlar› bozuldu.
Bunlara (Hâricî) denir. Ya’nî do¤ru yoldan hâric olup, imâm-› Alîyi “rad›yallahü anh” ve ma’sûm evlâd›n› sevmiyenlerdir. Bunlar
da, yehûdîlere benzer. Bir k›sm ise, imâm-› Alîyi ve evlâd›n› ve evi
halk›n› ve bütün Eshâb-› kirâm›, Server-i âlemin “sallallahü aleyhi
ve sellem” hadîs-i flerîflerinde bildirdi¤i gibi tan›m›fl ve bilmifl olanlard›r. Bunlar (Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) denilen do¤ru îmânl›lard›r. Cehennemden kurtulan, yaln›z bunlard›r. ‹mâm-› Alî “rad›yallahü anh” ile muhârebe edenlerden, Peygamberimizin “sallallahü
aleyhi ve sellem” çok sevdi¤i zevcesi ve Ebû Bekr-i S›ddîk›n kerîmesi Âifle “rad›yallahü anhâ” ile Aflere-i mübeflflereden, ya’nî
Cennet ile müjdelenen on kifliden olan Talha ile Zübeyr “rad›yallahü anhümâ” ve Server-i âlemin “sallallahü aleyhi ve sellem”
vahy kâtibi ve zevce-i nebevî Ümm-i Habîbe “rad›yallahü anhâ”
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valdemizin kardefli oldu¤undan, Fahr-i âlem efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” kay›n birâderi olan hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh”, Eshâb-› kirâm›n büyüklerindendir.
Bir hadîs-i flerîfde, (Eshâb›m› sevmekle, benim Peygamberlik
hakk›m› gözetiniz. Benim hakk›m› böylece gözetenleri, Allahü teâlâ, her ifllerinde korur ve yard›m eder. Benim Peygamberlik hakk›m› gözetmiyenleri de, Allahü teâlâ sevmez. Bunlar›n cezâ görecekleri, sürünecekleri zemân pek yak›nd›r) buyurulmufldur.
Di¤er bir hadîs-i flerîfde buyuruyor ki:
(‹nsanlar ço¤almakda ve Eshâb›m azalmakda ve k›ymetleri de
o nisbetde artmakdad›r. Eshâb›ma sö¤meyiniz! Eshâb›ma sö¤enlere Allah la’net etsin!).
Di¤er bir hadîs-i flerîfde buyuruyor ki:
(Eshâb›m›n hiç birine dil uzatmay›n›z, lekeleme¤e u¤raflmay›n›z! Onun kudreti ile yaflamakda oldu¤um Allaha yemîn ederim
ki, sizlerden biri Uhud da¤› kadar altun sadaka verse, Eshâb›mdan
birinin bir müd [iki R›tl, 260 dirhem-i fler’î] arpa sadakas›n›n sevâb›n› bulamaz.)
Di¤er bir hadîs-i flerîfde buyuruyor ki:
(Ne mutlu beni görüp îmân edenlere ve ne mutlu beni görenleri görenlere ve yine ne mutlu beni görenlerin görenini görenlere!
Bunlar›n hepsi, ne iyi ve ne bahtiyâr kimselerdir. Bunlar›n nihâyet
gidecekleri yer, en iyi yerdir). Server-i âlemi “sallallahü aleyhi ve
sellem” görenler, Sahâbe-i kirâmd›r “r›dvânullahi aleyhim ecma’în”. Bunlar› görenler, (Tâbi’în) ve Tâbi’îni görenler (Teba’› tâbi’în)dir. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe ve imâm-› Mâlik, Tâbi’îndendir. ‹mâm-› fiâfi’î ile imâm-› Ahmed, Tebe’i tâbi’îndendir “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”.
‹bni Hacer-i Mekkînin “rahime-hullahü teâlâ” (Savâ›k-ul-muhrika) kitâb›n›n ikinci sahîfesinde, flu hadîs-i flerîf yaz›l›d›r:
(Allahü teâlâ bütün insanlar aras›ndan beni seçdi. Bütün üstünlükleri ve iyilikleri ihsân eyledi ve benim için eshâb ay›rd›, seçdi.
Eshâb›m aras›ndan benim için akrabâ ve yard›mc›lar seçip ay›rd›.
Bir kimse, benim için, benim Peygamberli¤im için, bunlar› sever ve
sayarsa, Allahü teâlâ da, onu Cehennemden muhâfaza eder. Bir
kimse, benim hât›r›m› düflünmiyerek, Eshâb›m› sevmez, onlara dil
uzat›r, incitirse, Allahü teâlâ da, onu Cehennem azâb› ile yakar,
s›zlat›r).
Yine ayn› kitâbda, flu hadîs-i flerîf yaz›l›d›r:
(Allahü teâlâ, beni bütün insanlar aras›ndan ay›r›p seçdi. Bana
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eshâb ve akrabâ olarak en iyi insanlar› seçdi. Bunlardan sonra, birçok kimse gelir ki, eshâb›ma ve akrabâma dil uzat›rlar. Onlara yak›flm›yan iftirâlar söyliyerek, kötüleme¤e u¤rafl›rlar. Böyle kimselerle oturmay›n›z! Birlikde yiyip içmeyiniz! Bunlardan k›z al›p vermeyiniz). Bu hadîs-i flerîfler gösteriyor ki, Eshâb-› kirâm›n hepsini
“rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” sevmemiz, hepsini büyük bilmemiz lâz›md›r.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki,
(Benden sonra müslimânlar yetmiflüç f›rkaya ayr›lacakd›r. Bunlardan yetmiflikisi Cehenneme gidecek, yaln›z bir f›rkas› Cennete girecekdir). Bu bir f›rkaya, (Ehl-i sünnet-vel-cemâ’at) f›rkas› denir
ki, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Onun Eshâb›n›n gitdi¤i yolda gidenlerdir. Bu yolu Eshâb-› kirâmdan al›p, tâ
bizlere bildiren, dört mezheb imâmlar›m›z ve Onlar›n yetifldirdikleri büyük âlimlerdir. ‹flte bu büyük âlimlerin hepsi diyor ki, Ehl-i
sünnetin flartlar›ndan, alâmetlerinden birisi de, Eshâb-› kirâm›n
hepsini sevmekdir. Hadîs-i flerîfler gösteriyor ki, Eshâb-› kirâm
için, iyilikden baflka bir fley söylememek, Onlara hürmet etmek,
hepsini büyük bilmek, herbirinin ismi geçdikçe (rad›yallahü anh)
demek lâz›md›r. Hele Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicret eden Muhâcirîn ve bunlar› Medînede karfl›lay›p bar›nd›ran Ensâra ve a¤aç alt›nda Peygamber efendimize “sallallahü
aleyhi ve sellem” söz verip, her fleylerini Ona fedâ eden bindörtyüz Sahâbîye ve Bedr muhârebesinde bulunanlara ve Uhudda flehîd olanlara ve di¤er gazâlarda bulunanlara, dahâ çok ehemmiyyet vermelidir. Ümmet-i Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”, bunlar›n çok yüksek oldu¤una icmâ’ etmifl, söz birli¤i olmufldur. Biz müslimânlar›n vazîfesi, bunlar›n dîn-i islâma olan hizmetlerini, fedâkârl›klar›n› düflünerek (rad›yallahü anhüm) diyerek hepsine iyi düâ etmekdir. Çünki bunlar, dîn-i islâmda ileri gidip yol gösterenlerdir. Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi
ve sellem” uymakda ve Onun dînini dünyâya yay›p herkese bildirmekde önder olanlar, Allahü teâlân›n emrlerini Onun Peygamberinden bize getirenler, dîn-i islâm›n temelini kuvvetlendirenler,
onlard›r. ‹slâmiyyeti her memlekete ulafld›ran onlard›r. Allahü teâlân›n topraklar›na, Onun kullar›na, Onun dînini yayan onlard›r.
fiu bizlere gelen (Dîn-i ‹slâm) ni’metinden dahâ büyük bir ni’met
var m›d›r? Hepimiz, her zemân onlar›n bu iyiliklerine flükr etmeliyiz! Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimize yak›n olan zemânlarda bulunmay›p da, sonradan uydurma, yalan ve
iftirâ ve hikâyeler üzerine kurulan Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” hakk›nda kin, düflmanl›k, dil uzatmak ve
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la’net etmekler, hep Abdüllah bin Sebe’den bulaflm›fld›r. Bu hezeyânlardan ve benzerlerinden sak›nmak hepimize vâcibdir.
Sahâbe-i kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” aras›ndaki
muhârebeleri, kötü sebeblerden, bozuk niyyetlerden ileri gelmifl
sanmay›p, dînî düflüncelerle yap›ld›¤›na inanmal›d›r. Onlar›n do¤ru
mu, yanl›fl m› yapd›klar›na kar›flmak, ifllerinde fikr yürütmek, din,
akl, âdet ve târîh bak›mlar›ndan, bizim vazîfemiz de¤ildir. Kur’ân-›
kerîme ve hadîs-i flerîflere aç›kca uym›yan, bunlara muhâlif olan
her fley, küfrdür. Bunlara aç›kca muhâlif olm›yan bid’atd›r, f›skd›r,
fücûrdur. O hâlde, Mu’âviye ve benzerlerine “rad›yallahü anhüm”
dil uzatmak, bunlar› kötülemek câiz de¤ildir. Çünki, hepsi, Allahü
teâlân›n ve Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”
medh buyurduklar›, Sahâbe-i kirâm s›n›f› içindedirler. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Eshâb›mdan birini seb’
edenlere, sö¤enlere, Allahü teâlâ, melekler ve bütün insanlar la’net
etsin!). fieytâna, ya’nî la’nete lây›k olan ‹blîse la’net etmemek suç
de¤ildir. En do¤rusu, hiçbir mahlûka la’net etmemekdir. Bunun
için, Yezîde ve Haccaca da la’net etmek lây›k de¤ildir.
(Ehl-i sünnet vel cemâ’at), Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în” herbirini böyle yüksek bilir, böyle sever iken, Eshâb-› kirâm›n çok k›ymetlilerinden olan, Peygamber efendimizin
“sallallahü aleyhi ve sellem” amcas›n›n o¤lu ve dâmâd› ve âh›ret
kardefli olan ve bütün sahâbîlerden dahâ çok mikdârda, hadîs-i flerîflerle medh ve senâ buyurulan imâm-› Alîyi “rad›yallahü anh”
sevmez olurlar m›? Ehl-i sünnete karfl› böyle iftirâda bulunup da,
Onu yaln›z flî’îler sever demek de câhillikdir.
Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki: (Allahü teâlâ, bana dört kifliyi
sevme¤i emr etdi. Ben de onlar› seviyorum). Bunlar kimlerdir, denildikde: (Alî onlardand›r. Alî onlardand›r, Alî onlardand›r ve
Ebû Zer, Mikdâd ve Selmând›r) buyurdu.
Server-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem”, Sahâbe-i kirâm›n
“r›dvânullahi aleyhim ecma’în” birbiri ile kardefl olmalar›n› emr buyurmufldu. ‹mâm-› Alî “rad›yallahü anh” huzûr-i se’âdete gelerek,
(Yâ Resûlallah! Beni de niçin birisi ile kardefl yapmad›n!) dedikde,
(Sen benim dünyâda ve âh›retde kardeflimsin!) buyurmufldu.
Birgün, imâm-› Alî “rad›yallahü anh” buyurdu ki, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” bana, (Seni seven mü’mindir. Sevmiyen ancak münâf›kd›r) buyurmufllard›r.
Ebû Sa’îd-i Hudrî “rad›yallahü anh” diyor ki, (Bizler, aram›zda
olan mü’minlerle münâf›klar›, imâm-› Alîye “rad›yallahü anh”
olan sevgi ve düflmanl›k ile fark ederdik).
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Bir hadîs-i flerîfde, (Ben ilmin flehriyim. O flehrin kap›s› Alîdir)
buyuruldu. ‹mâm-› Alî “rad›yallahü anh” diyor ki, “Resûl-i ekrem
“sallallahü aleyhi ve sellem” beni Yemene hâkim göndermek istediklerinde, henüz küçük idim. Yâ Resûlallah! Ben gencim. Onlara
hâkimlik nas›l yapabilirim? dedim. Mubârek elini gö¤süme koyarak, (Yâ Rabbî! Bunun kalbine hidâyet, diline sebât ver!) diye düâ
buyurdu. Di¤er bir hadîs-i flerîfde, (‹çinizde hepinizden ziyâde hâkimli¤e elveriflli ve bilgilisi, Alîdir) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde,
(Alîye bakmak ibâdetdir. Alîyi inciten, beni incitmifl gibidir) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde, (Alîye muhabbet, bana muhabbetdir.
Bana muhabbet, Allahü teâlâya muhabbetdir. Alîye düflmanl›k,
bana düflmanl›kd›r. Bana düflmanl›k ise, Allahü teâlâya düflmanl›kd›r) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (K›z›m Fât›may› Alîye verme¤i, Rabbim bana emr eyledi. Allahü teâlâ, her Peygamberin sülâlesini kendinden, benim sülâlemi ise, Alîden halk
buyurmufldur). Yine buyurdu ki, (Îmân›n alâmetleri vard›r: Birinci alâmeti, Alîyi sevmekdir. Alî iyilerin rehberidir. Ona yard›m
edene, yard›m edilir. Ona s›k›nt› verme¤e u¤raflanlar›n kendisi perîflân olur. Cennet, üç kimseye âfl›kd›r: Alîye, Selmâna ve Ammâra). Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Münâf›klar›n kalbinde flu
dört kimsenin muhabbeti bir araya gelmez: Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alî) “rad›yallahü anhüm”).
Buraya kadar bildirilen hadîs-i flerîfler, seyyid Eyyûb hazretlerinin yazm›fl oldu¤u (Menâk›b-› çihâr yâr-i güzîn) kitâb›ndan al›nm›fld›r. Dört halîfenin ve Eshâb›n bütününün büyüklüklerini, k›ymetlerini çok uzun ve çok güzel anlatan bu kitâb, türkçe olup,
[h.1325] ve [m.1998] senelerinde bas›lm›fld›r. Okunmas›n› ehemmiyyetle tavsiye ederiz.
‹mâm-› Alîyi “rad›yallahü anh” çok sevmek, Ehl-i sünnet alâmetidir. Onu sevmifl olmak için, öteki üç halîfeyi sevmemek lâz›md›r demek, yanl›fld›r. Onu sevmek için, bir veyâ birkaç sahâbîyi
sevmemek, do¤ru yoldan ayr›lmak olur. ‹mâm-› fiâfi’î “rahimehullahü teâlâ” buyurdu ki:
fiî’î diyorlarsa, sevenlere Alîyi,
Ey ins-ü cin! Biliniz, ben de oldum flî’î!
fiî’îler de, sünnîler de, Muhammed aleyhisselâm›n Âlini, Ehl-i
beytini sevdiklerini söylüyorlar. Ayr›l›klar›, di¤er sahâbeyi sevip
sevmemekden geliyor. Ehl-i beyt, Âl-i Abâ, ya’nî Âl-i Resûl “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”, Ehl-i sünnetin gözbebe¤idir.
(Menâk›b-› çihâr yâr-i güzîn) kitâb› dörtyüzk›rk›nc› [440] sahî– 28 –

fesinden itibâren, Ehl-i beytin “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”
büyüklü¤ünü bildiriyor. Birinci menâk›binde diyor ki:
Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde, Ehl-i beyte, ya’nî imâm-› Alî,
Fât›matüzzehrâ ve imâm-› Hasen ve imâm-› Hüseyne buyuruyor
ki, (Allahü teâlâ sizlerden ricsi ya’nî her kusûr ve kirleri gidermek istiyor ve sizi tâm bir tahâret ile temizlemek irâde ediyor).
Eshâb-› kirâm sordular, yâ Resûlallah! Ehl-i beyt kimlerdir? O
esnâda, imâm-› Alî geldi. Mubârek cübbesi alt›na ald›lar. ‹mâm-›
Hasen geldi. Onu da, bir yan›na, imâm-› Hüseyn geldi. Onu da,
öbür taraf›na alarak, Fât›may› ça¤›rd›lar. Hazret-i Fât›ma, mestûre olarak gelince, Onu da cübbenin alt›na ald›lar ve (‹flte bunlar,
benim Ehl-i beytimdir) buyurdular. Bu mübâreklere, (Âl-i Abâ)
ve (Âl-i Resûl) de denir “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”.
Ayn› kitâb›n ikiyüzk›rkbirinci [241] sahîfesi, dokuzuncu menâk›binde diyor ki, imâm-› Hasen ve imâm-› Hüseyn “rad›yallahü anhümâ” küçük iken hastalanm›fllard›. Pederleri ve vâlideleri Fât›matüzzehrâ ve hizmetçileri F›dda, çocuklar iyi olunca, üçü de adak orucu
tutdu. Birinci gün, iftâr için hâz›rlad›klar› yeme¤i, o esnâda kap›lar›na gelen yetîmlere vererek, iftâr etmeden, ikinci günün orucuna
bafllad›lar. O akflam iftârl›¤›n› da, yine o sâatde kap›ya gelip, (Allah
için birfley verin!) diyen fakîr ve miskînlere verdiler. O gece de, iftâr etmeden, üçüncü günün orucuna bafllad›lar. O akflam dahî, kap›lar›na gelen esîrleri bofl çevirmemek için iftârl›klar›n› bunlara verdiler. Bunun üzerine, âyet-i kerîme geldi. Âyet-i kerîmenin meâl-i
âlîsi flöyledir: (Bunlar, adaklar›n› yerine getirdiler. Uzun ve sürekli
olan k›yâmet gününden korkduklar› için, çok sevdikleri ve canlar›n›n istedi¤i yemekleri miskîn, yetîm ve esîrlere verdiler. Biz bunlar›, Allahü teâlân›n r›zâs› için yidirdik. Sizden karfl›l›k olarak bir teflekkür, birfley beklemedik, birfley istemeyiz dediler. Bunun için, cenâb-› Hak, onlara flerâb-› tahûr ihsân eyledi.)
Ehl-i beyti nebevîyi sevmek, âh›rete îmân ile gitme¤e, son nefesde, selâmete kavuflma¤a sebeb olur. Server-i âlem “sallallahü
aleyhi ve sellem”, bir hadîs-i flerîfde buyuruyor ki, (Ehl-i beytim,
Nûh aleyhisselâm›n gemisi gibidir. Onlara tâbi’ olan, selâmet bulur. Geri kalan helâk olur).
Ehl-i beyt-i nebevînin fezâil ve kemâlât› pek çokdur. Saymakla bitmez. Onlar› anlatma¤a, medh etme¤e, insan gücü yetiflmez.
Onlar›n k›ymetleri ve büyüklükleri, ancak âyet-i kerîme ile anlafl›lmakdad›r. ‹mâm-› fiâfi’î bunu ne güzel bildiriyor, diyor ki: (Ey
Ehl-i beyt-i Resûl! Sizi sevme¤i, Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde
emr ediyor. Nemâzlar›nda size düâ etmiyenlerin nemâzlar›n›n ka– 29 –

bûl olmamas›, k›ymetinizi, yüksek derecenizi gösteriyor. fierefiniz
ne kadar büyükdür ki, Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde sizleri selâml›yor).
Ehl-i beyti sevmek, her mü’mine farzd›r. Son nefesde îmân ile
gitme¤e sebeb olur. Akl› az olan, iyi düflünemiyen ba’z› kimseler,
burada yan›l›yor. Sevmek için sevgilinin düflmanlar›n› sevmemek
lâz›md›r diyorlar. ‹ctihâdlar› îcâb› olarak Ehl-i beyt ile muhârebe
etmifl olan Âifle-i S›ddîkay› ve Mu’âviyeyi ve Talhay› ve Zübeyri
“rad›yallahü anhüm”, Ehl-i beyte düflman sanarak, bu büyük insanlara düflmanl›k ediyorlar. Böylece do¤ru yoldan ayr›l›yorlar.
Hâlbuki, âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i flerîflerden anlafl›l›yor ki,
Eshâb-› kirâm ile Ehl-i beyt aras›ndaki o muhârebeler, dünyâ h›rs›ndan, mevk›’ ve flöhret sevgisinden de¤il idi. ‹ctihâd ayr›l›¤›ndan
idi. Muhârebe etmek için de¤il, anlaflmak için karfl› karfl›ya gelmifllerdi. Abdüllah bin Sebe’ yehûdîsinin ve arkadafllar›n›n hiylesi ile
harbe yol aç›lm›fld›. Eshâb-› kirâm›n hepsi, Ehl-i beyti seviyordu
“rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”. Buna inanm›yanlar, ya’nî Eshâb-› kirâm› Ehl-i beyte düflman zan edenler, âyet-i kerîmelere ve
hadîs-i flerîflere inanmam›fl olur. Âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfler
gösteriyor ki, Eshâb-› kirâm, Ehl-i beytin sevgisini, îmânlar›n›n
sermâyesi edinmifllerdi.
Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh”, Peygamber efendimizin
“sallallahü aleyhi ve sellem” huzûrunda yaz› yazard›. Ebû Nu’aym
diyor ki, Mu’âviye “rad›yallahü anh”, Server-i âlemin “sallallahü
aleyhi ve sellem” kâtiblerinden idi. Yaz›s› güzel idi. Fasîh, halîm,
vakûr idi. Zeyd ibni Sâbit “rad›yallahü anh” diyor ki, Mu’âviye
“rad›yallahü anh” Cebrâîlin getirdi¤i vahyi ve Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” mektûblar›n› yazard›. fiu hâlde,
Fahr-i âlemin “sallallahü aleyhi ve sellem” emniyyetlisi idi. Bu
yüksek rütbe, derecesinin ne kadar yukar› oldu¤unu göstermiyor
mu? Bu büyük zâta dil uzatanlar, kötüleyenler, Server-i âlemin
“sallallahü aleyhi ve sellem” Kur’ân-› kerîmi yazmakda emniyyet
etdi¤ine dil uzatm›fl olmuyor mu? Sonradan ahlâk› bozuldu, fenâ
oldu derlerse, bu dahâ büyük bir küstahl›k ve cinâyet olur. Zîrâ,
Server-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” ilm-i ledün sultân› iken
ve olmufl, olacak herfleyi bildi¤i hâlde, vahy kâtibinin ileride h›yânet edece¤ini bilmemesi nas›l kâbil olabilir?
Abdüllah ibni Mubârekin ilminin derecesini bilmiyen bir müslimân yokdur. Din imâm› idi. Her ilmde ileri idi. Aklî ve naklî ilmleri, câmi’ idi. F›kh, edeb, nahv, lügat, fesâhat, belâgat, flecâ’at, fürûsiyyet, sehâ ve kerem sâhibi idi. Gece nemâzlar›n› k›lard›. Çok
kerre hacca gitmifl, din düflmanlar›na karfl› gazâlarda bulunmufldu.
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Ayn› zemânda, büyük bir tüccâr olup, her sene fakîrlere yüzbin altun verirdi. Allahü teâlâdan çok korkard›. Harâm ve flübheli fleylerden kaç›n›rd›. Arkadafllar›na ve muhtâc olanlara para vererek
yard›mlar›na koflard›. Süfyân-› Sevrî, Süfyân bin Uyeyne, Fudayl
bin ‹yâd, ‹bni Semmâk, Mesrûk gibi büyük kimselere çok ihsân›
vard›. Her ifli ilmine uygun idi. Peygamberimizin “sallallahü aleyhi
ve sellem” ilmine tâm vâris idi. Mevlânâ Abdürrahmân Câmî “rahime-hullahü teâlâ”, fârisî dilde yazd›¤› (fievâhid-ün-nübüvve) kitâb›nda, Abdüllah bin Mubârekin üstünlü¤ünü misâller vererek,
uzun anlatmakda, çok övmekdedir. ‹flte bu büyük âlim buyuruyor
ki, (Mu’âviye “rad›yallahü anh”, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” yan›nda giderken, bindi¤i at›n burnuna giren toz, Ömer
bin Abdül’azîzden bin kerre efdaldir). Art›k baflka bir söze lüzûm
kal›r m›? ‹nâd edenlerin iddi’âlar› çürümez mi?
Server-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” nemâz k›ld›r›rken
rükû’da (semî’ Allahü limen hamideh) deyince, ilk safda bulunan
Mu’âviye “rad›yallahü anh” da, (Rabbenâ lekel-hamd) dedi. Böyle söylemesi, takdîr ve tahsîn buyurularak, bunu söylemek k›yâmete kadar sünnet olarak kald›. Ne büyük mazhariyyet! Abdüllah ibni Mubârek gibi, maddî ma’nevî üstünlü¤ü, din imâmlar›n›n hepsi
taraf›ndan tasdîk edilen büyük bir islâm âlimi, Mu’âviye “rad›yallahü anh” için böyle medh ve senâ etdikden sonra, câhillerin ve
nefslerine aldanm›fl olanlar›n ve inâd edenlerin güvenecek bir delîlleri kal›r m›?
Gençleri aldatma¤a çal›flan, yurt d›fl›ndaki islâm düflmanlar›,
Ehl-i beyti seviyoruz diyorlar. E¤er yaln›z Ehl-i beyti sevmekle
kal›p, di¤er Eshâb-› kirâma düflmanl›k etmeselerdi, Eshâb-› kirâma sayg› gösterselerdi ve Eshâb-› kirâm aras›ndaki muhârebelerin
ictihâd sebebiyle, din gayretiyle yap›ld›¤›na inansalard›, mezhebsiz olmakdan kurtulurlard›. Çünki, Ehl-i beyti sevmemek, (Hâricî) olmakd›r. Eshâb-› kirâm› sevmemek sap›k olmakd›r. Ehl-i beyti de, Eshâb-› kirâm›n hepsini de sevmek ve hürmet etmek (Ehl-i
sünnet)den olmakd›r. Demek oluyor ki, mezhebsizlik, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâm›ndan bir k›sm›n› sevmemek demekdir. Ehl-i sünnet ise, sevmemeklikden kurtulup, hepsini sevmekdir. Îmân› kuvvetli olan, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” büyüklü¤ünü anl›yabilen, akl› iflliyebilen
bir kimse, Eshâb-› kirâm› sevme¤i, onlara düflmanl›k etmekden elbet dahâ do¤ru ve dahâ iyi bulur. Peygamber efendimizi “sallallahü aleyhi ve sellem” sevdi¤i için, bunlar›n her birini sever. Zâten
hadîs-i flerîfde, (Onlar› sevenler, beni sevdikleri için severler. Onlara düflmanl›k edenler, bana düflman olduklar› için ederler) buyu– 31 –

ruldu¤unu yukar›da bildirmifldik.
Ehl-i sünneti, nas›l oluyor da, Ehl-i beyti sevmez san›yorlar.
Ehl-i beytin muhabbeti, onlar›n îmânlar›n›n temelidir. Son nefesde îmân ile gidebilmek için, onlar›n sevgisini flart koymufl olduklar›n› yukar›da bildirmifldik.
‹mâm-› Rabbânî “rad›yallahü anh” 2.ci cild, otuzalt›nc› (36)
mektûbda buyuruyor ki: Bu fakîrin babas›, zâhir ve bât›n ilmlerinde [ya’nî kalb ilmlerinde] çok âlim idi. Her zemân Ehl-i beyti sevme¤i tavs›ye ve teflvîk buyururdu. Bu sevginin son nefesde îmânla
gitme¤e çok yard›m› vard›r derdi. Vefât edecekleri zemân bu fakîr
yanlar›nda idim. Son anlar›nda dünyâya flu’ûrlar› azald›kda, kendilerine, her zemânki bu nasîhatlerini hât›rlatd›m ve o sevginin nas›l
te’sîr etdi¤ini sordum. O hâlde iken bile, Ehl-i beytin sevgisi deryâs›nda yüzüyorum buyurdular. Hemen Allahü teâlâya hamd ve
senâ eyledim. Ehl-i beytin sevgisi, Ehl-i sünnetin sermâyesidir.
Âh›ret kazançlar›n›, hep bu sermâye getirecekdir. Ehl-i sünneti tan›m›yanlar, bu büyüklerin orta, âdil, hâlis sevgilerini bilmiyerek, ifrât› seçerek, sevgide taflk›nl›k yaparak, orta ve âdil sevgiyi sevmemek san›yor. Ehl-i sünnete hâricî damgas›n› bas›yorlar. Bu zevall›lar bilemiyorlar ki, afl›r› ve taflk›nca sevmek ile hiç sevmemek aras›nda, bir de insâfl›, orta derecede sevgi vard›r. Hakk›n yeri de, her
fleyde ortada, merkezdedir. Bu hak ve adâlet merkezi, Ehl-i sünnete nasîb olmufldur. Allahü teâlâ, o büyüklerin çal›flmalar›n› bol bol
mükâfatland›rs›n! Âmîn.
Ne kadar flafl›l›r ki, hâricîleri Ehl-i sünnet öldürmüfldü. Ehl-i
beytin intikâm›n› onlardan Ehl-i sünnet alm›fld›. Ehl-i sünneti,
yoksa flî’î mi san›yorlar? Ehl-i beyti sevenlere flî’î mi diyorlar? Yine flafl›l›r ki, ifllerine gelince, Ehl-i sünnete flî’î, ifllerine gelmiyen
yerlerde de, hâricî diyorlar. Ya’nî sevgide taflk›nl›k görmeyince
hâricî, ba’zan da, hakîkî sevgiyi görerek, flî’î diyorlar. Ne kadar câhildirler ki, Ehl-i sünnet evliyâs›ndan, Âl-i Muhammed “aleyhi ve
alâ âlihissalâtü vesselâm” sevgisini iflitince, bunlar› flî’î zan ediyorlar. ‹kinci cihân harbinde Tahranda ç›kmakda olan (‹ttilâ’ât-i Heftegî) ismindeki bir acem mecmû’as› da, böylece, Ehl-i sünnet
âlimlerinden ve Evliyâs›ndan ço¤unun, hattâ Kâdirî olan Sa’diyyi
fiîrâzînin “rahime-hullahü teâlâ” Ehl-i sünnet olmad›¤›n› isbâta
kalk›flarak, birçok hezeyânlar uyduruyordu. Tabi’î buna gülmekden baflka cevâb verilememifldi. Hâlbuki, birçok yaz›lar›nda bildirdi¤i ve fiemseddîn Sâmî be¤in (Kâmûsül a’lâm)da yazd›¤› gibi,
kendisi Ehl-i sünnet evliyâs›ndan fleyh fiihâbüddîn-i Sühreverdîden, bu da, Gavs-› a’zam seyyid Abdülkâdir-i Geylânîden inâbet
alm›fld›. Ya’nî, tesavvufu Ehl-i sünnet büyüklerinden edinmifldi.
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Doksan yafl›ndan ziyâde yafl›yarak ehl-i salîb seferlerinde bulunmufldu.
Bu câhiller, Ehl-i sünnet âlimlerinden olup da, Ehl-i beyti “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” afl›r› ve zararl› sevmekden men’
eden ve di¤er üç halîfenin de sevilmesine çal›flan mubârek kimselere hâricî diyorlar. Bu her iki câhillerin hepsine yaz›klar olsun ve
binlerce yaz›klar olsun. Bu uygunsuz sözleri hangi cesâret ile söyleyebiliyorlar? Sevmenin bu afl›r› ve tehlükelisinden ve hiç de sevmemek felâketinden Allahü teâlâya s›¤›n›r›z.
Sevmenin afl›r› ve tehlükeli olmas› flöyledir ki, hazret-i Alîyi
“rad›yallahü anh” sevmifl olmak için, di¤er üç halîfeye düflman olmak lâz›md›r diyorlar. ‹nsaf etmeli, iyi düflünmeli, bu nas›l sevgidir ki, bu sevgiyi elde etmek için, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi
ve sellem” halîfelerine, ya’nî vekîllerine düflmanl›k flart oluyor?
‹nsanlar›n en iyisinin Eshâb›na sö¤me¤i, la’net etme¤i îcâb etdiriyor? “aleyhi ve âlihi ve eshâbihissalevâtü vettehiyyât”. Bunlara
göre, Ehl-i sünnetin kabâhati, Ehl-i beytin sevgisi ile Resûlullah›n
Eshâb›n› büyük bilip sayg› gösterme¤i birlefldirmekdir ve aralar›ndaki muhârebelerden, kar›fl›kl›klardan dolay›, Eshâb-› kirâmdan
“aleyhimürr›dvân” birini fenâ bilmemek, kötülememekdir ve
hepsini hevâ ve te’assubdan, ya’nî inâd ve çekememezlikden uzak
ve temiz bilmekdir. Çünki, Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ”, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”
sohbetine, sözlerine k›ymet verdi¤inden, o sohbetde bulunmakla,
kulaklara ve gönüllere lezzet ve hayât veren te’sîrli sözleri dinlemekle flereflenenleri büyük ve k›ymetli bilir. Bununla berâber,
hakl› olanlara hakl›, hatâ edenlere de hatâl› derler. Fekat bu hatây›, h›rs, flehvet ve inâddan de¤il, re’y ve ictihâdda yan›lmak bilirler. Bunlar›n, Ehl-i sünneti sevmesi için, kendileri gibi Eshâb-› kirâma “aleyhimürr›dvân” düflman olmalar›n› ve bu din büyüklerine kötü göz ile bakmalar›n› isterler. Hâricîlerin sevmesi için de,
Ehl-i beyte “aleyhimürr›dvân” düflmanl›k etmelerini, Muhammed
“aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”›n Âline, en yak›nlar›na düflman olmalar›n› isterler. Yâ Rabbî! Sen, bize do¤ru yolu gösterdikden sonra, bizleri yan›lmakdan, yoldan ç›kmakdan koru! Bize kal›rsa hâlimiz harâb! Sen sonsuz rahmet hazînenden bize merhamet
et! Her iyili¤i, herkese, karfl›l›ks›z veren, ihsân eden ancak sensin!
Ehl-i sünnet âlimlerine göre, o muhârebeler zemân›nda, Eshâb-› kirâm›n üç k›sm oldu¤unu yukar›da bildirmifldik. Bir k›sm›
delîl ve ictihâd ile, hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” hakl› oldu¤unu anlam›fld›. Bir k›sm› da, yine delîl ve ictihâd ile, karfl› taraf›
hakl› bulmufldu. Üçüncü k›sm ise, delîl ile hiç bir taraf› üstün gör– 33 –
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medi. Her üç k›sm›n kendi ictihâdlar›na göre hareket etmesi lâz›m
idi. O hâlde birinci k›sm›n, hazret-i Alîye “rad›yallahü anh” yard›m etmesi lâz›m oldu. ‹kinci k›sm›n ise, kendi ictihâdlar›na göre,
karfl› tarafa yard›m etmesi lâz›m oldu. Üçüncü k›sm›n ifle kar›flmamas› do¤ru olup, bir taraf› ötekine tercîh etmeleri hatâ olurdu. O
hâlde, her üç f›rka kendi ictihâd›na göre hareket etdi. Kendilerine
lâz›m ve vâcib olan› yapd›lar. Bundan dolay›, hangisine birfley denilebilir ve nas›l dil uzat›labilir? ‹mâm-› fiâfi’î ve Ömer bin Abdül’azîz buyuruyor ki, (Allahü teâlâ, ellerimizi o kanlara bulaflmakdan korudu¤u gibi, biz de dillerimizi kar›fld›rmakdan korumal›y›z!) Bu sözden anlafl›l›yor ki, bir tarafa hakl›, karfl› tarafa hatâl›
dememiz de, do¤ru de¤ildir. Çünki, müctehid hatâ edince de bir
sevâb kazan›r ki, ictihâd ve gayretinin karfl›l›¤›d›r.
‹ki müctehidin ictihâdlar› birbirine uymazsa, her birinin kendi
ictihâd›n› do¤ru, ötekinin ictihâd›n› yanl›fl bilmesi lâz›md›r. Meselâ, Hanefî mezhebinde kan akmas› abdesti bozdu¤u hâlde, fiâfi’î
mezhebinde bozmaz. fiâfi’î mezhebinde, yabanc› kad›na dokunmak, abdesti bozar, Hanefîde bozmaz. Bunlardan elbette biri do¤ru, öteki yanl›fld›r. Fekat, bir fleyde, do¤ru taraf birden fazla olur
mu, olmaz m›? Bu çok derin ve kar›fl›k bir mes’eledir. Do¤runun
bir olup, ötekilerin ind-i ilâhîde yanl›fl olaca¤›na göre, ictihâd›
do¤ru olanlara, iki veyâ on sevâb, hatâ edenler, günâha girmedikleri gibi, Allahü teâlâ afv edip, bir sevâb da veriyor. Bir fleyin do¤rusu birden çok olur, diyen âlimler de vard›r. Meselâ, Âdem aleyhisselâm›n dîninde k›zlar›n, erkek kardefllerine nikâh edilmeleri
emr olundu¤u hâlde, sonradan gönderilen Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” dinlerinde harâm olmas› da, Allahü
teâlân›n emri idi. Allahü teâlân›n emrlerinde hatâ olam›yaca¤›ndan, her iki emr de do¤rudur. Birinci emr, Âdem aleyhisselâma ve
Onun ümmetine, ikinci emr de, di¤er Peygamberlere ve ümmetlerine do¤rudur. Her müctehid için do¤ru olan, kendi re’y ve ictihâd›d›r. ‹ctihâd, o mezhebde bulunanlar için de hakd›r, do¤rudur. fiu
hâlde, hak birden çok olmakdad›r. Bunun için, bir mezhebe uyan
kimse, baflka mezhebde bulunanlara ve ictihâdlar›na hatâ diyemez. Görülüyor ki, her müctehid, kendi ictihâd›na göre hareket
etme¤e mecbûrdur. Bunun hikmetine, fâidesine gelince, (Ümmetimin ictihâdlar›nda ayr›lmas›, Allahü teâlân›n genifl bir merhametidir) hadîs-i flerîfinin gösterdi¤i gibi, islâmiyyetden ayr›lmaks›z›n,
dinde gösterilen kolayl›kd›r. Meselâ, Hanefî mezhebinde bulunan
bir kimsenin bir yerinden kan ç›kar ve durmazsa, dâimâ abdesti
bozulaca¤›ndan ve her zemân abdest almas› güç oldu¤undan, fiâfi’î mezhebine geçerek veyâ o mezhebi taklîd ederek, zorlukdan
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kurtulaca¤› gibi, Hanefî mezhebinde bulunan kimse, difllerini zarûretsiz kaplatsa veyâ doldurtsa, gusl abdesti kabûl olm›yaca¤›ndan,
fiâfi’î mezhebini taklîd ederek cenâbetlikden kurtulur. Nikâh, talâk ve zekâtda ise, fiâfi’î mezhebinde karfl›lafl›lan güçlükler, Hanefîyi taklîd ederek hafîfletilir. Su mes’elelerinde Hanefî ve fiâfi’îlerin karfl›lafld›klar› s›k›nt› da, Mâlikî mezhebinin ictihâd›n› taklîd
ederek kolaylafld›r›l›r. Bunlar gibi, dahâ birçok misâller, meselâ
yolculukda ö¤le ile ikindi ve akflam ile yats› nemâzlar›n› birlikde
k›lmak sûretiyle Hanefîlerin, fiâfi’î mezhebini taklîd etmeleri gibi
kolayl›klar vard›r. Çünki, vapurda, trende, gö¤üs k›bleden dönünce, Hanefî mezhebinde olan›n farz nemâzlar› kabûl olmaz. Mezheb
taklîdi hakk›nda, din âlimlerinin sözleri, Tâm ilmihâl (Se’âdet-i
Ebediyye) kitâb›nda uzun yaz›l›d›r.
Eshâb-› kirâm› “aleyhimürr›dvân” sevmek, onlara ba¤l› olmak,
insanlar içinden be¤enilmifl, süzülüp ayr›lm›fl olan bu çok k›ymetli
tabakan›n hayât tarzlar›na imrenip onlar gibi olma¤a özenmek,
Allahü teâlân›n en büyük ni’metidir. Hadîs-i flerîfde, (Kifli sevdi¤i
ile berâberdir) buyuruldu¤undan onlar› sevenler, onlar iledir. Cennetde onlar›n makâmlar›nda, yak›nlar›ndad›r.
Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ”, ellerine geçen
delîller ile, imâm-› Alînin “rad›yallahü anh” hakl› oldu¤unu, karfl›
tarafdakilerin ise, ictihâdda yan›ld›klar›n› anlad›lar. Hatâ, ictihâdda oldu¤u için, kimsenin birfley söyleme¤e hakk› yokdur. Bunlara
kabâhatli, mel’ûn denilebilir mi? ‹ctihâd emrini yerine getirdiler.
Cehd edip u¤rafld›lar. Hakîkati böyle gördüler. Bunlar›n uyuflmamas›, din âlimlerinin mezheblere ayr›lmas› gibidir. ‹mâm-› Alînin
“rad›yallahü anh” (Kardefllerimiz bize uymad›. Onlar kâfir de¤ildir. Günâha da girmediler. Zîrâ, onlar› küfrden, günâhdan koruyan ictihâdlar›, bulufllar› vard›r.) buyurdu¤unu yukar›da bildirmifldik. Ba’z› kimseler, imâm-› Alî “rad›yallahü anh” ile harb edenleri kötüliyor. Âlimler ise, imâm-› Alînin “rad›yallahü anh” hakl› oldu¤unu söylemekle berâber, karfl› tarafdakilerin ictihâdlar›na,
te’vîllerine hatâ demiyor. Hiçbirine dil uzatm›yor, kötülemiyorlar.
Hayrülbefler “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz, (Eshâb›m için birfley söylerken, Allahü teâlâdan korkunuz!) buyurdu ve
ehemmiyyetini bildirmek için birkaç kerre tekrâr söyledi. Bir kerre de buyurdu ki, (Eshâb›m›n her biri gökdeki y›ld›zlar gibidir.
Hangisine uyarsan›z selâmete kavuflursunuz). Sahâbîlerin her birinin k›ymetini, büyüklü¤ünü, yüksekli¤ini bildiren hadîs-i flerîfler
pek çokdur. O hâlde hepsini k›ymetli ve yüksek tutup, yanl›fl hareketlerinin iyi sebeblerle, güzel niyyetlerle yap›ld›¤›n› bilmelidir. ‹flte Ehl-i sünnet mezhebi budur.
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Ba’z›lar›, bu mes’elede taflk›nl›k yapd›. Alî “rad›yallahü anh”
ile muhârebe edenlere kâfir dedi. Din büyüklerine her kötü sözü
söylemekden utanmad›lar. Bunlar›n maksad›, hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” hakl› oldu¤unu ve karfl› tarafdakilerin hatâ etdi¤ini
bildirmek ise bunu bildirmek için, Ehl-i sünnetin tutdu¤u do¤ru
yolu seçmek yetiflir. Din büyüklerine sö¤mek, onlar› kötülemek,
müslimânl›¤a s›¤maz. Ya’nî bunlar›n tutdu¤u yol ki, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâm›na sö¤me¤i, la’net etme¤i, kendilerine din ve ibâdet edinmifllerdir. Bu, düpedüz dinsizlikdir. Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”
halîfelerine sö¤me¤e ibâdet diyen din, nas›l bir dindir? Bu dünyâda, uzun asrlar içinde birkaç kimse dürlü fleyler uydurarak do¤ru
yoldan ayr›ld›, bid’atlara sar›ld›. Bu sap›klar aras›nda do¤ru yoldan, flî’îler ve hâricîler kadar çok uzaklaflan görülmemifldir. Din
büyüklerini sö¤me¤i, kötüleme¤i, îmânlar›n›n temeli sanan kimselerin, do¤ru yoldan nasîbi ne olabilir. Bunlar, on iki f›rkad›r. Hepsi de Eshâb-› kirâma “aleyhimürr›dvân” kâfir diyor. Olmad›k fleyleri söyliyorlar. Dört halîfeden üçüne sö¤me¤i ibâdet biliyorlar.
Böyle kimseler hakk›ndaki azâblar› bildiren hadîs-i flerîfleri de iflitince, bunlar› baflkalar› için san›yorlar. Keflki gitdikleri yolun
ma’nâs›n› bilip, bu yoldan da kaç›nsalard›. Peygamber efendimizin
“sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâm›na düflmanl›k etmeselerdi ne güzel olurdu! H›ristiyânlar da kendilerine Îsevî diyor. Yehûdîler de Mûsevî deyip hiçbiri kendilerine kâfir demiyor ve kâfir
bilmiyorlar. Kendi dinsizliklerini be¤enmiyenlere kâfir diyorlar.
Hepsi de aldan›yorlar. Her ikisi de kâfirdir.
Eshâb-› kirâma düflman olma¤›, Abdüllah bin Sebe’ ad›ndaki
bir yehûdî dönmesi ortaya ç›kard›. Zemânla, unutulmufl iken, cihâna yayarak dîn-i islâmda büyük bir yara, derin bir uçurum aç›lmas›na tekrâr sebeb olan, fiâh ‹smâ’îl Safevîdir. 907 [m. 1501] senesinde Îrânda Safeviyye devletini kuran bu adam›n alt›nc› dedesi, Safiyyeddîn Erdebîlî, Sôfiyye-i aliyyeden sâlih bir zât olup, Muhammed Geylânîden inâbet alm›fld›. Bunun torunu Cüneydin müridleri pek çok oldu¤undan Karakoyunlu hükümdâr› Mirzâ Cihân
flâh taraf›ndan Erdebîlden ç›kar›lm›fld›. Diyâr-› Bekre gelip, Ak
koyunlu hükümdâr› Uzun Hasene s›¤›nm›fl ve hemflîresi ile evlenmifldi. O¤lu Haydar da, Uzun Hasenin k›z›n› alm›fld›. Babas› ve
sonra kardefli öldürülüp, kendisi bir müddet sonra babas›n›n intikâm›n› alm›fl, Tebrîzde hükûmet kurmufl ve Eshâb-› kirâma düflman olma¤›, resmen i’lân etmifldir. Müslimânlar› kolay aldatabilmek için, oniki imâmdan imâm-› Mûsâ Kâz›m “rahmetullahi aleyh” soyundan oldu¤unu söylerdi. Bu sözün yalan oldu¤unu, ki– 36 –

tâb›m›z›n sonunda, hâl tercemesini anlat›rken aç›klad›k. Lütfen oradan okuyunuz! Bu zemâna kadar, Îrânda asrlardan beri yaflam›fl
olan müslimânlar, hep Ehl-i sünnet idi. Babas›n›n fitne ve fesâd›n›
ortadan kald›ran Bahr-i hazerin bat›s›ndaki (Dirbendîye) devletinin üçüncü reîsi fiirvânflâh› yakalad›kda, diri diri flifle geçirip kebab
yapd›¤› ve Tebrîze girdikde, Ehl-i sünneti k›l›nçdan geçirdi¤i meflhûrdur.
fiâh ‹smâ’îlin islâm târîhini lekeliyen o bozuk hareketlerinden
önce, islâm memleketlerinin hiçbirinde, mekteblerde, medreselerde, meclislerde, hocalardan, mu’âllimlerden, talebeden hiçbirisi
Sahâbe-i kirâmdan hiçbirisine dil uzatmazd›. Hanefî âlimleri, Yezîde bile la’net etme¤e izn vermemifldir. Yaln›z aldat›lm›fl olan
ba’z› kimseler, Ehl-i beyti “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” bulunduklar› derecenin üstüne ç›karm›fl iseler de, bunlar da, Sahâbe-i
kirâm için dîne ve edebe muhâlif birfleyler söylememifllerdi. Ehl-i
beytin k›ymetini bilmemekde Abbâsîler, Emevîleri geçmifllerdir.
Yavuz Sultân Selîm hân “rahmetullahi aleyh” zemân›nda Îrân
hükümdâr› olan flâh ‹smâ’îl, dîni siyâsete âlet ederek, emellerini
baflarabilmek için, müslimânlar› Ehl-i sünnetden ay›rma¤a çok u¤rafld›. Her tarafa adamlar›n› göndererek, ‹slâm memleketlerine
bozuk i’tikâd›n› bulafld›rd›. O zemânlar Anadoluda, bektâflîlik, câhiller elinde bulundu¤undan, bu tekkeleri sard›. Memleketi bu felâketden korumak için, bektâflî tekkeleri kapat›lm›fld›. O tekkelerden öteye beriye da¤›lanlar, birer tekkeye s›¤›narak i’tikâdlar›n›
gizleyip, Ehl-i sünnetden görünerek, bozuk i’tikâdlar›n› zemân zemân meydâna ç›kard›lar. Ehl-i beyti sevmek için, Sahâbe-i kirâma
düflmanl›k etmek lâz›md›r diyerek, tekkelere gelen Anadolunun
saf ve temiz müslimânlar›n› aldatma¤a bafllad›lar. Tekke fleyhlikleri de, babadan o¤ula geçen bir makâm hâlini al›p, çok yerlerde ilmde derinleflmemifl ve Ehl-i sünnet i’tikâd›ndan haberi olmayan, gâfil ve câhillerin elinde kald›¤›ndan, bu fenâ i’tikâd, dervifller aras›nda al›p yürüdü. Sahâbe-i kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”
aras›ndaki muhârebeleri, kendi görüfllerine ve dünyâya olan h›rs
ve tama’lar›na göre de¤ifldirerek anlatd›lar. Vak’alar›, olaylar› de¤ifldirdiler. Çirkin hikâyeler uydurdular. Âyet-i kerîme ve hadîs-i
flerîflere yanl›fl, bozuk ma’nâ verdiler. Bu çirkin i’tikâd, zemânla
bütün tekkelere de yay›ld›. Son zemânlarda flî’îlik bulaflm›yan bir
tekke kalmam›fl gibi idi.
Mu’âviye “rad›yallahü anh” ve torunu olan ikinci Mu’âviye ve
Ömer bin Abdül’azîzden baflka, bütün Emevî halîfeleri zemânlar›nda, Ehl-i beytin yüksek derecelerine yak›flm›yacak birfleyler uydurulup söylendi ve müslimânlar aras›nda yay›ld›. Abbâsîler ze– 37 –

mân›nda, halîfe olacaklar aras›nda ictihâd edebilecek âlim kimseler bulunmay›p, dünyâ menfe’atleri için halîfe olma¤a u¤rafld›klar›ndan, o zemân›n târîhcileri, Eshâb-› kirâm aras›ndaki vak’alar›
da, Abbâsî halîfelerinin hâline benzeterek yazd›. Emevî halîfelerine de iftirâlar yapd›lar. Bunlar› lekelediler, kötü tan›td›lar.
Bunlar, gâliba Ehl-i beyt-i nebevîyi “rad›yallahü teâlâ anhüm
ecma’în” kendileri gibi san›yor. Onlar› da, hazret-i Ebû Bekr ile
Ömere “rad›yallahü anhümâ” düflman biliyor. Onlar› da, kendileri gibi, iki yüzlü, münâf›k hayâl ediyorlar. Hazret-i Alînin “rad›yallahü anh”, üç halîfe ile meflhûr olan dostlu¤unun siyâsî ve gösterifl oldu¤unu ve onlara, hakl› bilerek, kalbinden gelerek de¤il de,
münâf›kl›kla, hürmet ve sevgi gösterdi¤ini zan ediyorlar. Ne kadar
flafl›lacak fleydir. Bunlar, Ehl-i beyti, e¤er, Resûlullah› “sallallahü
aleyhi ve sellem” sevdikleri için seviyorsa, Onun düflmanlar›na da,
düflmanl›k etmeleri lâz›m gelirdi. Onun düflmanlar›na, Ehl-i beytin düflmanlar›ndan dahâ çok sö¤üp, la’net etmeleri îcâb ederdi.
Bunlardan hiçbirinin, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
en büyük düflman› olan ve mubârek vücûdüne ve nâzik rûhuna eziyyet ve iflkenceler yapan Ebû Cehle la’net etdikleri, sö¤dükleri
görülmemifldir. Fekat, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
en çok sevdi¤i Ebû Bekri “rad›yallahü anh”, Ehl-i beytin düflman› sanarak, âyet-i kerime ile ve hadîs-i flerîfler ile medh edilmifl
olan bu büyük zâta la’net etmekden, çirkin fleyler söylemekden
çekinmiyorlar. Bu nas›l müslimânl›kd›r? Allah göstermesin, hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömerin “rad›yallahü anhümâ” Ehl-i
beyte düflman olacaklar› düflünülebilir mi? Bu insâfs›zlar, keflki
Ehl-i beytin düflmanlar›na la’net etselerdi de, Eshâb-› kirâm›n
“aleyhimürr›dvân” büyüklerinin ismlerini kar›fld›rmasalard› ve
din büyüklerini kötülemeselerdi, Ehl-i sünnetden ayr›l›klar› kalmazd›. Çünki, Ehl-i sünnet de, Ehl-i beytin düflmanlar›na düflmand›r. Onlar›n kötü ve alçak olduklar›n› söylemekdedir. Ehl-i sünnetin iyili¤inden biri de fludur ki, belki müslimân olmufldur, tevbe etmifldir diye, hiçbir kâfire ve hiçbir alça¤a ism söyliyerek la’net etme¤e izn vermemifller, kâfirlere toptan la’nete müsâ’ade etmifllerdir. Son nefesde, Allah korusun, îmâns›z giden belli kâfirlere
la’net etmifllerdir. Bunlar ise, hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömere “rad›yallahü anhümâ” utanmadan, s›k›lmadan la’net ediyor.
Eshâb-› kirâm›n büyüklerine dil uzat›yorlar. Allahü teâlâ, kendilerine do¤ru yolu göstersin!
Ehl-i sünnet, iki mühim noktada, bunlardan ayr›lmakdad›r:
1 — Birincisi fludur ki, Ehl-i sünnet, dört halîfenin de hilâfetinin do¤ru oldu¤unu, dördünün de, halîfe oldu¤unu söylüyor. Çün– 38 –

ki, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Benden sonra, halîfelik otuz senedir). Bu, gaybdan haber veren hadîs-i
flerîflerdendir. Otuz sene hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” hilâfeti ile temâm oldu. Bu hadîs-i flerîf, dört halîfeyi göstermekdedir ve
hilâfet s›ralar› do¤rudur. Bunlar ise, üç halîfenin hilâfetinin do¤rulu¤una inanm›yor. Zor ile, kuvvet kullanarak halîfe oldular diyor.
Hazret-i Alîden “rad›yallahü anh” baflka kimse halîfe olamazd› diyorlar. Hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” üç halîfeye bî’at ve itâ’at
etmesi, (tak›yye) idi. Ya’nî istemiyerek, idâre etmek için idi diyorlar. Bu sözleri ile, insanlar›n en iyisinin Eshâb› aras›nda nifâk, iki
yüzlülük vard›, birbirlerini aldatarak geçiniyorlard› san›yorlar.
Çünki, bunlara göre hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” sevenler ile
sevmiyenler, senelerle birbirleri ile yalanc›kdan seviflmifller. Kalblerindeki ayr›l›¤› saklam›fllar, düflmanl›klar›n› dostluk fleklinde
göstermifller. Bunlara göre, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve
sellem” mubârek sohbetinde edeblenen, yetiflen Eshâb-› kirâm›n
hepsi, hîleci, yalanc› ve iki yüzlü oluyor. Kalblerinde olan› saklay›p, olm›yan› gösteriyorlar. Bunun için de, bu ümmetin en kötüsü,
onlar oluyor. Sohbetlerin, derslerin en fenâs› da, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sohbeti oluyor. Çünki, bu kötü huylar,
ondan sirâyet etmifl bulunuyor. Bunlara göre, asrlar›n en kötüsü,
Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” asr› oluyor. Çünki, onlar›n asr›, güyâ düflmanl›k, intikâm ve iki yüzlülük ile dolu bulunuyor.
Hâlbuki, Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde Feth sûresinde, meâlen,
(Onlar kendi aralar›nda devâm üzere ve pek fazla merhametlidirler) buyurmakdad›r. Allahü teâlâ, hepimizi bu bozuk i’tikâdlardan
muhâfaza buyursun!
Bu ümmetin önde olanlar› bu kadar kötü huylu olursa, sonradan gelenlerinde art›k iyilik bulunabilir mi? Bunlar, Peygamber
efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” sohbetinde bulunman›n
üstünlü¤ünü ve bu ümmetin ne kadar hayrl›, k›ymetli oldu¤unu
bildiren âyet-i kerîmeleri ve hadîs-i flerîfleri acabâ görmemifller mi,
duymam›fllar m›? Yoksa, bunlar› duyup da inanmam›fllar m›?
Kur’ân-› kerîmi ve hadîs-i flerîfleri bizlere onlar ö¤retdi. Eshâb-›
kirâm “aleyhimürr›dvân” kötü olursa, onlardan ö¤renilen din de
kötü olmaz m›? Bunlar›n maksad›, yoksa, bu perde alt›nda dîni
y›kmak m›d›r ve islâmiyyeti ortadan kald›rmak m›d›r? Ehl-i beyti
sever görünerek, islâmiyyeti yok etme¤e u¤rafl›yorlar. Keflki hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” sevenlere k›ymet verselerdi de, bâri
bunlara iki yüzlülük damgas›n› vurmasalard›. Hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” sever ve sevmez sand›klar› Eshâb-› kirâm, otuz sene
birbirleri ile yalan, kin ve iki yüzlülük yaparak geçinmifller ise,
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bunlar›n neresinde iyilik kal›r? Hangi sözlerine inan›labilir? Ebû
Hüreyreye “rad›yallahü anh” dil uzat›yorlar, sö¤üyorlar. Hâlbuki,
bilmiyorlar ki, onu kötüleyince, ahkâm-› islâmiyyenin yar›s› kötülenmifl olur. Çünki, ictihâd derecesine varm›fl olan büyük âlimlerimiz buyuruyor ki, ahkâm-› islâmiyyeyi bildiren üçbin hadîs-i flerîf
vard›r. Ya’nî üçbin ahkâm-› islâmiyye, sünnet ile belli olmufldur.
Bu üçbinden binbeflyüzünü haber veren Ebû Hüreyredir. O hâlde,
onu kötülemek, ahkâm-› islâmiyyenin yar›s›n› kötülemek olur.
‹mâm-› Muhammed bin ‹smâ’îl Buhârî buyuruyor ki, Ebû Hüreyreden “rad›yallahü anh” hadîs-i flerîf iflitip de söyliyenler, sekiz
yüzden fazlad›r. Bunlar›n hepsi de, Eshâbdan ve Tâbi’îndendir.
Bunlardan biri Abdüllah ibni Abbâs ve biri Abdüllah ibni Ömer,
birisi Câbir bin Abdüllah, birisi de Enes bin Mâlikdir “rad›yallahü
anhüm ecma’în”. Bunlar›n söyledi¤i, Ebû Hüreyreyi “rad›yallahü
anh” kötüleyen söz, hadîs-i flerîf de¤ildir. Uydurmad›r. Hâlbuki,
onun ilmini ve anlay›fl›n› bildiren hadîs-i flerîf meflhûrdur. Kendi
düflüncesi ile böyle büyük zât›, hazret-i Alîye “rad›yallahü anh”
düflman sanarak, ona karfl› a¤z›na geleni söylemek, ne büyük insâfs›zl›kd›r. Bu sap›tmalar›n sebebi, hep sevginin taflk›nl›¤›d›r. Az kals›n îmânlar› gidecek. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” için de, iki
yüzlülük yap›p, susdu diyorlar. Onun fieyhayn›, ya’nî hazret-i Ebû
Bekrle Ömeri “rad›yallahü anhümâ” medh eden sözlerine acabâ
ne diyecekler. Halîfe iken, birçok insan aras›nda söyledi¤i, üç halîfenin hilâfetlerinin do¤rulu¤unu bildiren sözleri karfl›s›nda ne yapacaklar? Çünki, iki yüzlülükle, hilâfet kendi hakk› oldu¤unu ve
üç halîfenin hilâfetlerinin haks›z oldu¤unu söylemedi diyorlarsa
da, onlar›n hilâfetlerinin do¤ru oldu¤unu ve kendisinden dahâ
yüksek olduklar›n› söylemesi lâz›m de¤ildi. Bundan baflka, üç halîfenin üstünlü¤ünü bildiren hadîs-i flerîflere ve bunlar› ve baflkalar›n› Cennet ile müjdeliyen hadîs-i flerîflere ne diyecekler? Çünki,
Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” de, iki yüzlülük
yapd› demeleri câiz de¤ildir. Peygamberlerin do¤ruyu bildirmeleri
lâz›md›r. Dahâ, dahâ! Bunlar› medh eden âyet-i kerîmelere ne diyecekler? Allahü teâlâya da m› dil uzatacaklar?
Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde Tevbe, Mâide ve Mücâdele ve
Beyyine sûrelerinde buyuruyor ki, (Biz onlar›n her birinden râz›y›z. Onlar›n herbiri de, Allahü teâlâdan râz›d›rlar). Demek ki, hem
sevmifl, hem de sevilmifllerdir.
A’râf ve Hicr sûrelerinde meâlen, (Biz azîmüflflân, onlar›n
kalblerindeki g›l ve g›flfl› nez’ etdik) buyuruyor. Ya’nî kalblerindeki kin, h›yânet ve birbirlerine düflmanl›k gibi fleyleri kökünden
ç›kar›p atd›k. Bu âyet-i kerîme gösteriyor ki, hiçbir sahâbî, hiçbir
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sahâbî için hased ve kin besliyemez. Bunlar›n kökü onlardan sökülmüfl, at›lm›fld›r. Çünki, hepsi Hakkulyakîne varm›fllard›r. Aralar›nda hâs›l olan mücâdele ve muhârebeler, ictihâd sebebiyle idi.
Her biri, kendi ictihâd›yle hareket etme¤e me’mûr ve mecbûr oldu¤undan, hiçbirine dil uzat›lamaz.
Enfâl sûresinin 64.cü âyet-i kerîmesinde, cenâb-› Hak, Resûl-i
Ekremine “sallallahü aleyhi ve sellem” meâlen buyuruyor ki, (Sana, Allahü teâlâ ve mü’minlerden sana tâbi’ olanlar kâfîdir) ki, o
vakt, Sahâbe-i kirâm pek az idi. Âyet-i kerîmenin ma’nâs›na iyi dikkat edilirse, Sahâbe-i kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”
büyüklü¤ü ve derecelerinin yüksekli¤i anlafl›l›r. Her biri dîn-i islâm›n yay›lmas›nda, Server-i âleme “sallallahü aleyhi ve sellem” kâfî oluyorlar. Allahü teâlâ, onlar›n ismini, kendi isminin yan›na getirerek buyuruyor ki, hakîkatde ben sana yetiflirim ve onlar benim
kifâyetimin mazhar› olur. Görünüflde onlar sana kifâyet eder. Baflkas›n›n yard›m›na lüzûm ve ihtiyâc kalmaz.
Feth sûresinin 18.ci âyet-i kerîmesinde, cenâb-› Hak meâlen
buyuruyor ki, (A¤aç alt›nda sana bî’at eden, [ya’nî emrlerini kayds›z flarts›z yapma¤a söz veren] mü’minlerden Allahü teâlâ râz›d›r)
ki, bunlar Sahâbe-i kirâm idi (ve onlara Sekîne, [ya’nî Tumânînet,
kalblerine kuvvet] veriyor ve sana olan sevgilerini, S›dk ve ihlâs›
biliyor ve onlar› yak›n bir feth ve zafer ile sevâbland›raca¤›n› müjdeliyor.) Hudeybiye anlaflmas›nda, Sidre yâhud Sümre a¤ac›n›n alt›nda yap›lan söz verme¤e iflâretdir. Görülüyor ki, Sahâbeden herbirinin “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” r›zâ-i ilâhîye mazhar oldu¤u ve kalblerinin temiz ve hâlis oldu¤u ve sekînenin inzâli ve
Feth-i karîb ile sevâbland›r›lacaklar›n› bildirmesi, mertebe ve flânlar›n›n büyüklü¤üne aç›k bir flâhiddir.
Feth sûresinin di¤er âyet-i kerîmesinde, (Sana bî’at edenler)
ya’nî seninle gazâ ve cihâdda bulunup, dîn-i islâm›n neflrinde, kullar›ma nasîhat vermekde ve do¤ru yolu göstermekde berâber olacaklar›n› ahd ve va’d edenler, (Allah celle flânühû ile mübâye’a,
[ya’nî va’d] etmifl olurlar) buyurdu.
Di¤er âyet-i kerîmede meâlen, (Onlar Allahü teâlây› severler.
Allahü teâlâ da onlar› sever) buyurdu. Görülüyor ki, Sahâbe-i kirâm›n hepsi “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” Allahü teâlân›n
muhabbetine ve mahbûbiyyetine mazhar olmufldur.
Tevbe sûresinin 103.cü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Mekke-i
mükerreme ehâlîsinden olup, Muhâcirîn denilen Sahâbe-i kirâm
ile, Medîne-i münevvere ehâlîsi olan Ensârdan ve onlara iyilikde
tâbi’ olanlardan, Allahü teâlâ râz›d›r. Onlar da Allahü teâlâdan râ– 41 –

z›d›rlar) buyuruyor. Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh” Mekke-i
mükerremenin, Sahâbe-i kirâm›n eflrâf›ndan, büyüklerindendir.
Enfâl sûresinin yetmiflikinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Bunlar›n hepsi Peygamber aleyhissalâtü vesselâm› içlerinde ivâ ve iskân etmifl, dîn-i islâm› yaymas›nda nusrat ve yard›mda bulunmufllard›r) buyuruldu. ‹mâm-› Mâlikin “rad›yallahü anh” buyurdu¤una göre, fiâm›n fethinde, orada bulunan nasârâ [ya’nî h›ristiyanlar]
dedi ki: Sizin Peygamberinizin Eshâb›, bizim havârîlerimizden dahâ iyidir. Zîrâ onlar›n ismi, Tevrâtda ve ‹ncîlde söylenmifl ve medh
olunmufldur.
Sûre-i Fethde yukar›da bildirilmifl olan âyet-i kerîmeye dayanarak imâm-› Mâlik “rad›yallahü anh”, Eshâb-› kirâm› sevmiyenlerin
kâfir olaca¤›n› söylemifldir. ‹mâm-› fiâfi’î “rahime-hullahü teâlâ”
de böyle buyurmufldur.
Bu âyet-i kerîmeler ve hadîs-i flerîfler gösteriyor ki, Allahü teâlâ ve Onun Resûlü “sallallahü aleyhi ve sellem” Sahâbe-i kirâm›n
hepsini âdil bilmifldir. Allahü teâlân›n ve Onun Peygamberinin
“sallallahü aleyhi ve sellem” âdil bildi¤i kimseleri, baflkalar›n›n
âdil bilmemesinin ne ehemmiyyeti ve zarar› olur? E¤er Sahâbe-i
kirâm, âyet-i kerîme ve ehâdîs-i flerîfe ile medh ve senâ edilmemifl
olsayd› dahî, islâma yard›mlar› ve bu u¤urda mallar›n› ve canlar›n›,
ana, baba ve evlâdlar›n› fedâ etmeleri ve Peygamber efendimize
“aleyhissalâtü vesselâm” yard›m etmeleri ve îmânlar›n›n kuvveti,
hepsinin âdil oldu¤unu ve böyle i’tikâd etmemiz lâz›m geldi¤ini
aç›k olarak göstermekdedir. Ehl-i sünnet âlimlerinin mezhebleri
de budur.
Sahâbe-i kirâm›n fazîletini, yüksekli¤ini, flân ve rütbelerinin büyüklü¤ünü gösteren hadîs-i flerîfler say›lam›yacak kadar çokdur.
Hepsi için buyurulan hadîs-i flerîfler cildlerle kitâb teflkil eder.
Bunlardan birkaç›n› bildirelim:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki:
(Eshâb›m›n hepsi, gerek birlikde, toptan, gerekse birer birer,
y›ld›zlar gibi nûrludurlar. Bunlardan hangi birine uyarsan›z, ya’nî
ard› s›ra giderseniz, asl kurtulufl yolu olan, insanl›¤›n kemâli ve
se’âdeti olan, Allahü teâlân›n sevgisine kavuflursunuz). Bunun içindir ki, din imâmlar›m›z, ya’nî bu dînin büyükleri, Sahâbe-i kirâmdan herbirinin sözlerini, hareketlerini, ifllerini huccet ve sened
olarak alm›fld›r. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” bu
hadîs-i flerîfde demek istiyor ki, (Eshâb›mdan herhangisini kendinize mezheb imâm› tan›r, rehber, önder edinirseniz, re’y ve ictihâdlar› ile amel ederseniz, gösterdikleri yolda giderseniz, do¤ru
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yolda yürümüfl olursunuz). Bundan anlafl›l›yor ki, bunlar›n hepsi
müctehiddir. Herbiri âyet-i kerîmelerde ve hadîs-i flerîflerde aç›kça bildirilmiyen ahkâm-› dîniyyeyi, ilmleri ile, yükseklikleri ve kemâlleri ile ve kalblerinin nûrlar› ile âyetlerden ve hadîs-i flerîflerden bulup ç›karabilmekdedir. Bunun içindir ki, Server-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem”, Sahâbe-i kirâmdan birço¤unu, dîn-i islâm› yaymak ve herkese bildirmek için, uzak memleketlere gönderdikleri zemân, tenbîh buyururlard› ki, karfl›laflaca¤›n›z vak’alar›n,
hâdiselerin nas›l yap›lmas› lâz›m geldi¤ini, Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde aç›k göremedi¤iniz vakt, âyet-i kerîmelerin delâletinden, iflâretlerinden, rümûzundan, ifâde fleklinden, uygun ma’nâlar›ndan, muhâlif ma’nâlar›ndan, emrlerinin îcâblar›ndan ç›kar›p
anlay›n›z ve anlad›¤›n›za göre yap›n›z ve yapd›r›n›z! Müctehidlerin
vazîfesi de budur. Sahâbe-i kirâm›n herbirini bir y›ld›za teflbîh buyurdu ki, denizlerde, da¤larda, derelerde, tepelerde, sahrâlarda,
çöllerde yollar›n› flafl›ranlar, k›bleyi, di¤er cihetleri ar›yanlar, bunlar›n z›yâs› sâyesinde yol bulabilsinler. Zemân-› se’âdetden sonra
(Hulefâ-i râflidîn) ve bütün Eshâb-› kirâm, böylece birbirlerini
müctehid tan›m›fllard›r. Birbirlerinin re’y ve ictihâdlar›na yanl›fl
dememifllerdir. Sahâbe-i kirâm›n sohbetlerinde ve derslerinde yetiflen Tâbi’în-i kirâm›n ço¤u da böyle müctehid oldu. Bunlar›n sohbet ve derslerinde bulunan Tebe’i tâbi’înden bir k›sm› da ictihâd
derecesine yükseldi. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe, imâm-› Mâlik,
imâm-› fiâfi’î, imâm-› Ahmed bin Hanbel, imâm-› Evzâî, Süfyân-›
Sevrî, Süfyân bin Uyeyne, Dâvüd-i Tâî ve benzerleri “rahime-hümullahü teâlâ” bunlardand›r. Bunlar azala azala, dördüncü asr›n
sonunda, ictihâd yapabilecek derin âlim yetiflemez oldu. Önce gelmifl müctehidlerden ço¤unun da mezhebleri unutuldu. fiimdi, ancak dört imâm›n mezhebi kald›. Bunlar da, ‹mâm-› a’zam, imâm-›
fiâfi’î, imâm-› Mâlik ve imâm-› Ahmed bin Hanbel “rad›yallahü
anhüm”dür. Onlardan sonra bu mertebeye, bu dereceye kimse vâs›l olamad›. Onun için, mezhebler, dört olarak kald›. Müslimânlar›n hepsi, bu dört mezhebden birine uyma¤a mecbûr ve me’mûr oldu.
Birkaç›n› bildirdi¤imiz âyet-i kerîmeler ve hadîs-i flerîfler karfl›s›nda Allahü teâlâ, mezhebsizlere insâf versin! Herkes bilir ki, iki yüzlülük, hâinlik alâmetidir. Eshâb-› kirâma ve hele, en k›ymetlilerinden olan, Allah›n arslan›na, hiç iki yüzlü denilebilir mi? ‹nsanl›k dolay›s›yle, do¤ru söz, bir iki sâat veyâ bir-iki gün saklanabilir denirse, yeri vard›r. Fekat, Allah›n arslan›na, tam otuz sene,
hâinlik alâmetini yüklemek ve bu uzun zemânda, hep iki yüzlülükle yaflad› demek, ne kadar çirkin, ne kadar alçakça bir iftirâ o– 43 –

lur. Küçük günâh, her zemân yap›l›rsa, büyük günâh olur buyurmufllard›r. Kötü insanlar›n, münâf›klar›n bir fenâl›¤›n› otuz sene
durmadan yapman›n, art›k ne olaca¤›n› düflünmeli. Bu sözlerinin
çirkinli¤ini bilip de, fieyhayn›n üstünlü¤ünü kabûl etselerdi, böylece hazret-i Alîye “rad›yallahü anhüm” ihânet etmekden, alçaltmakdan kurtulurlard›. ‹ki belâdan küçü¤ünü seçmifl olurlard›. fiunu da söyliyelim ki, fieyhayn›n üstünlü¤ünü söylemekde, hazret-i
Alîyi “rad›yallahü anhüm” küçültmek yokdur ve onun halîfeli¤i inkâr edilmifl olmaz. Vilâyetdeki yüksek mertebesine ve hidâyet ve
irflâd makâm›na dokunulmufl olmaz. Hâlbuki, bunlar›n dedi¤i gibi,
onu iki yüzlü bilmekle, bütün bu meziyyetler, k›ymetler, kendisinden al›nm›fl olur. Çünki, iki yüzlülük, münâf›klar›n, en afla¤› insanlar›n ve yalanc›, doland›r›c› kimselerin iflidir.
fieyhayn›n halîfe olacaklar› ve hattâ Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” yan›nda defn olunacaklar›, hadîs-i flerîflerde bildirilmifldi. Ebû Bekr-i S›ddîk ve Ömerebnil-Hattâb ve Osmânebnil-Affân ve Alîyyibni Ebî Tâlibin “rad›yallahü anhüm” medh ve
senâlar›n› bildiren hadîs-i flerîfleri merak edenlere, binikiyüzaltm›fldört ve binüçyüzyirmibefl hicrî senelerinde ‹stanbulda bas›lm›fl
olan, türkçe (Menâk›b-i çihâr-yâr-i güzîn) ismindeki kitâb› okumalar›n› tavsiye ederiz.
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” için, Server-i âlem
“sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki, (Peygamberlerden sonra “aleyhimüssalevâtü vesselâm” Ebû Bekrden dahâ üstün bir
kimse üzerine günefl do¤mam›fl ve batmam›fld›r). Di¤er bir hadîs-i
flerîfde buyuruyor ki, (Allahü teâlân›n gö¤süme ak›td›¤› ilmlerin
hepsini, Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” gö¤süne ak›td›m).
Ömerebnil-Hattâb “rad›yallahü anh” için olan hadîs-i flerîflerden birinde Server-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor
ki, (Benden sonra Peygamber gelseydi, Ömer “rad›yallahü anh”
Peygamber olurdu). Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”,
hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” derecesini Cebrâîle sormufldu.
Cebrâîl “aleyhisselâm” da, (Ben Cebrâîl oldu¤um hâlde, Âlem yarat›ld›¤› zemândan k›yâmet gününe kadar Ömerin fazîletlerini ve
kemâlât›n› söylesem bitiremem!) demifldi. Bununla berâber, hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh”, bütün üstünlükleri, hazret-i Ebû
Bekrin “rad›yallahü anh” üstünlüklerinden ancak birisidir.
‹mâm-› Osmân› “rad›yallahü anh” medh eden hadîs-i flerîflerden birinde buyuruyor ki, (Her Peygamberin Cennetde bir arkadafl› vard›r. Benim arkadafl›m da, Osmând›r).
‹mâm-› Alînin “rad›yallahü anh” yüksekli¤ini bildiren hadîs-i
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flerîflerden birinde buyuruyor ki, (Alînin “rad›yallahü anh” bana
olan yak›nl›¤›, Hârûn Peygamberin, Mûsâ aleyhisselâma olan yak›nl›¤› gibidir). Hârûn aleyhisselâm, Mûsâ aleyhisselâm›n kardefli
ve vezîri ve muâvini idi. Bu hadîs-i flerîflerden, mezhebsizlerin yanl›fl ma’nâ ç›kard›¤› ve cevâb›, üçüncü k›smda ve (Hak Sözün Vesîkalar›) kitâb›nda bildirildi. ‹mâm-› Ahmed ibni Hanbel buyuruyor
ki, imâm-› Alî “rad›yallahü anh” hakk›nda buyurulan hadîs-i flerîfler kadar, hiçbir sahâbî için söylenmemifldir.
2 — ‹kincisine gelince, Ehl-i sünnet, Eshâb-› kirâm aras›ndaki
muhârebelerin, dünyâ için de¤il, hakîkati ortaya ç›karmak için yap›ld›¤›n› bildiriyor. Onlar›n hepsini kin ve düflmanl›k gibi afla¤›l›klardan uzak biliyor. Çünki, Eshâb-› kirâm›n hepsi, insanlar›n en iyisinin sohbetinde, nasîhatlar› karfl›s›nda tertemiz olmufl, kin, düflmanl›k gibi kötülükler kalblerinden ç›kar›lm›fld›r. Her biri ictihâd
makâm›na yükselmifllerdir. Her müctehidin, kendi ictihâd›na, bulufluna göre hareket etmesi vâcib oldu¤undan, baflka baflka ictihâd
etdikleri fleylerde, birbirlerinden ayr›lmalar› lâz›m olacakd›r. Herbirinin, kendi ictihâd›na uymas› do¤ru olacakd›r. O hâlde, onlar›n
ayr›lmalar› da, birleflmeleri gibi, do¤ru idi. Keyfleri, flehvetleri,
nefs-i emmârelerinin istekleri ile de¤ildi. ‹ctihâd yüzünden idi.
(‹ctihâd) Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde aç›kça bildirilmemifl olan emrleri, aç›k bildirilenlere benzeterek, bir emr meydâna ç›karmak demekdir. Bu da, (Fa’tebirû) ve (Ves’elû ehlezzikri)
âyet-i kerîmeleri ile emr edilmekdedir. Ya’nî çal›flarak, u¤raflarak,
bütün dikkat ve düflüncelerinizle Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde bulunm›yan mes’eleleri, bulunanlara k›yâs ederek, benzeterek bir hükm-i fler’î ç›kar›n›z diye emr edilmekdedir.
(Mîzân) kitâb›nda diyor ki, ictihâd yapma¤› emr eden âyet-i kerîmeler çokdur. Nahl sûresinin k›rkdördüncü âyet-i kerîmesinde
meâlen, (Bizden indirileni insanlara aç›klaman için) ve Nisâ sûresinin ellidokuzuncu âyet-i kerîmesinde meâlen, (Allah›n kitâb›na
ve Resûlün hadîslerine mürâce’at edin!) buyuruldu. Bu âyet-i kerîmeler, ictihâd etme¤i emr ediyor.
‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfenin talebesinden ictihâd makâm›na
yükselenlerin en meflhûrlar›, imâm-› Ebû Yûsüf, imâm-› Muhammed, imâm-› Züfer ve Hasen bin Ziyâd “rahime-hümullahü teâlâ”
gibi büyüklerdir. Bunlar, ‹mâm-› a’zamdan yaln›z birkaç mes’elede ayr›lm›fllar, bu mes’elelerde kendi ictihâdlar›na göre amel etmifllerdir. Çünki, bu mes’elelerde kendi ictihâdlar› ne fleklde ise,
ona göre amel etmeleri farz olup, ‹mâm-› a’zam›n re’y ve ictihâd›na uymalar› câiz de¤ildir.
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Sahâbe-i kirâm›n herbiri de müctehid olup, ictihâd rütbesinin
temâmiyle sâhibi olduklar›ndan, âyet-i kerîmelerde ve hadîs-i flerîflerde aç›kça bildirilmiyen mes’elelerde kendi re’y ve ictihâdlar›na göre amel etmeleri farz olup, kendilerinden yukar› olan Sahâbe-i kirâm›n, dahâ yüksek, dahâ üstün olduklar›n› bildikleri hâlde,
onlar›n re’y ve ictihâdlar›na tâbi’ olmad›lar. Bunun içindir ki, Server-i âlemin “sallallahü aleyhi ve sellem” hayât›nda ve Hulefâ-i
Râflidînin hilâfetleri zemân›nda, dîn-i islâm› bildirmek için, uzak
memleketlere gönderdikleri Sahâbe-i kirâma, âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîflerde aç›kça bildirilmiyen mes’eleleri, k›yâs ediniz diye
emr olunurdu. Meselâ Mu’âz bin Cebeli “rad›yallahü anh” Yemene vâlî ta’yîn buyurduklar› zemân, (Orada ne ile hükm ve emr edeceksin!) diye sordular. Allahü teâlân›n kitâb› ile amel edece¤im,
dedi. (Kur’ân-› kerîmde bulamaz isen ne yapars›n?) buyurduklar›nda, Allahü teâlân›n Peygamberinin “sallallahü aleyhi ve sellem”
hadîs-i flerîflerini kendime düstûr ve kanûn yapaca¤›m. Ya’nî onun
sözleri ile, hâlleri ile ve iflleri ile amel edece¤im dedi. (Resûlullah›n
sözlerinde de bulamaz isen ne yapars›n?) buyurduklar›nda, âyet-i
kerîmeler ve hadîs-i flerîfler dâiresinden ç›kmaks›z›n, kendi ictihâd›mla hareket ederim dedi. Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem”, bu cevâblar› iflitince, Mu’âz bin Cebelin “rad›yallahü anh” ilminden ve büyüklü¤ünden dolay›, Allahü teâlâya hamd ve flükr
eyledi. Bu hâl, üsûl-i f›kh kitâblar›nda, Menâr ve Hâfliyesi ‹bni Melek “rahime-hullahü teâlâ” kitâblar›nda yaz›l›d›r.
Eshâb-› kirâmdan “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” ictihâdlar› hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anhüm” ictihâd›na uym›yarak,
onunla muhârebe edenlere, flî’îler kâfir diyorlar. Harb etdikleri için,
her alçakl›klar› söylüyor, la’net ediyorlar. Hâlbuki Eshâb-› kirâm
“aleyhimürr›dvân” ictihâd edilmesi lâz›m gelen birçok ifllerde, Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizden ayr› ictihâd etmifllerdi. Bu ayr›lmalar› kabâhat say›lmam›fld›. Melek geldi¤i, vahy
getirdi¤i hâlde bile bu ayr›l›kdan men’ edilmemifllerdi.
O hâlde hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” ictihâd›ndan ayr›lanlara kâfir denilebilir mi? Bunun için Eshâb-› kirâma “aleyhimürr›dvân” dil uzat›labilir mi? Onun ictihâd›ndan ayr›lan müslimânlar pek çokdu. Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden idi ve bir k›sm›
da, Cennet ile müjdelenenlerdendi. Bunlara kâfir demek, dil uzatmak, kolay birfley de¤ildir. Bu dîn-i islâm›n hemen yar›s›n› bizlere
bildiren bunlard›r. Bunlar kötülenirse, dînin yar›s› y›k›lmaz m›?
Bu büyüklere nas›l dil uzat›labilir ki, bunlardan hiçbirinin bildirdi¤i bir hadîsi, islâm âlimlerinden kimse red etmemifldir. Emîr de,
vezîr de, kebîr de, fakîh de kabûl etmifldir. Allahü teâlân›n kitâb›
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olan Kur’ân-› kerîmden sonra, bütün kitâblar›n en sahîhi (Buhâriyyi flerîf)dir. fiî’îler de buna inanmakdad›r. Bu fakîr [ya’nî imâm-›
Rabbânî] flî’î âlimlerinin büyüklerinden olan Ahmed Tebtîden iflitdim ki, Kitâbullahdan sonra, en do¤ru kitâb Buhârîdir, diyordu.
‹flte bu kitâbda hem hazret-i Alîye “rad›yallahü anh” uyanlar›n,
hem de uym›yanlar›n bildirdi¤i hadîs-i flerîfler yaz›l›d›r. Bu muhârebeler, onlar›n adâletine, do¤ruluklar›na bir leke sürmemifldir.
Hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” söyledi¤i hadîs-i flerîfleri yazd›¤› gibi, hazret-i Mu’âviyenin “rad›yallahü anh” söylediklerini de
yazm›fld›r. E¤er hazret-i Mu’âviyede “rad›yallahü anh” ve onun
sözlerinde, flübhe edilecek, dil uzat›lacak birfley olsayd›, onun bildirdi¤i hadîs-i flerîfleri kitâb›na yazmazd›. Eski âlimlerimiz, hadîs
mütehass›slar› da hep böyle yapm›fl, Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” ayr›l›¤›n› düflünmiyerek, hepsinin bildirdi¤i hadîs-i flerîfleri do¤ru kabûl etmifller, kitâblar›nda yazm›fllard›r. Hazret-i Alîye
“rad›yallahü anh” uymama¤› bir kusûr ve kabâhat saymam›fllard›r. fiunu iyi bilmelidir ki, hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” ayr›
kald›¤› her iflde, hakl› olmas› lâz›m gelmez ve ondan ayr›lanlar›n
her zemân yan›lm›fl olmas› îcâb etmez. Evet bu muhârebelerde o,
hakl› idi. Fekat, her zemân hakk›n onda olmas› gerekmez. Çünki,
ictihâd ifllerinde Tâbi’înin büyükleri ve din imâmlar› [mahalle ve
câmi’ imâmlar› de¤il], çok def’a onun ictihâd›na uymam›fl, baflka
ictihâd edip, kendi ictihâdlar›na göre hareket etmifllerdir. Hak her
zemân onda olsayd›, kimse onun ictihâd›ndan ayr›lmazd›. Meselâ,
Tâbi’înin büyüklerinden ve müctehidlerin yüksek tabakas›ndan
olan Kâdî fiüreyh “rahime-hullahü teâlâ”, onun ictihâd› ile karâr
vermedi. ‹mâm-› Hasenin flâhidli¤ini kabûl etmemifldi. Müctehidler, hep kâdî fiüreyhin karâr› ile hareket ederek, o¤lun baba için
flâhid olmas›n› câiz görmemifllerdir. Dahâ birçok ifllerde, o yüce
imâma uym›yan ictihâdlar seçilmifldir. ‹nsâfl› okuyucular, bunlar›
pek iyi bilirler. Demek ki, hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” ictihâd›ndan ayr›lmak, bir suç de¤ildir. Ayr›lanlara dil uzatmak câiz de¤ildir.
Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü anhâ”, Allahü teâlân›n sevgilisinin
sevgilisi idi. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât
edinceye kadar, onu çok sever ve yan›ndan ay›rmazd›. Onun odas›nda, onun yata¤›nda ve mubârek bafl› onun kuca¤›nda iken can
vermifldi. Onun misk kokulu odas›nda defn edilmifl, kalm›fld›r. Bütün bu üstünlüklerden ve k›ymetlerden ayr› olarak kendisi büyük
âlim ve müctehid idi. Peygamber efendimiz “aleyhissalâtü vesselâm”, dînin yar›s›n›n bildirilmesini ona b›rakm›fld›. Eshâb-› kirâm
“aleyhimürr›dvân” s›k›fld›klar› zemân, ona gelip, ona sorup ö¤re– 47 –

nirlerdi. Böyle bir S›ddîka ve müctehideye, Emîre [Alî] “rad›yallahü anhümâ” uymad› diye, dil uzat›p, ona yak›flm›yan çirkin iftirâlar› söylemek müslimânl›¤a s›¤maz. Peygamberimize “sallallahü
aleyhi ve sellem” îmân› olan kimsenin a¤z›ndan böyle sözler ç›kmaz. Alî “rad›yallahü anh” Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve
sellem” dâmâd› ve amcas› o¤lu ise, Âifle “rad›yallahü anhâ” da,
zevce-i mutahheras›, çok sevdi¤i âilesidir.
Birkaç sene evveline kadar, bu fakîr [ya’nî imâm-› Rabbânî]
miskînleri doyurdu¤um zemân, Ehl-i abân›n rûhlar›na niyyet ederdim. Ya’nî Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile birlikde,
Alî, Fât›ma, Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü anhüm” hazretlerinin
rûhlar›na da gönderirdim. Bir gece rü’yâda, Fahr-i âlemi “sallallahü aleyhi ve sellem” görüp selâm verdim. Selâm›m› almad›lar ve
mubârek yüzlerini döndürdüler ve (Ben yeme¤i Âiflenin evinde
yirdim. Bana yemek göndermek istiyenler, Âiflenin evine gönderirlerdi) buyurdular. Bundan anlad›m ki, rü’yâda yüzlerini çevirmelerinin sebebi, yemek da¤›t›rken, niyyetde hazret-i Âifleyi “rad›yallahü anhâ” ortak etmedi¤im imifl. Ondan sonra hazret-i Âifleyi de hattâ zevce-i mutahheralar›n hepsini niyyetde ortak eyledim.
Ehl-i beytin hepsini “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” araya koyarak düâ eder oldum. Çünki, bunlar da, Ehl-i beytdendirler. O
hâlde Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Âifle-i S›ddîka yolu ile gelen eziyyet, hazret-i Alî “rad›yallahü anhümâ” yolundan gelen eziyyet ve cefâdan dahâ çokdur. Akl› ve insâf› olan,
bunu pek iyi bilir. Evet bu söylediklerimiz, hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh”, Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizi sevdi¤i ve sayd›¤› için sevenler ve sayanlar içindir. Ammâ bir kimse,
Muhammed aleyhisselâm› araya katmadan, onu do¤rudan do¤ruya seviyorsa, buna sözümüz yokdur. Zîrâ söz anlamaz. Bunun
maksad›, dîn-i islâm› y›kmak, ahkâm-› islâmiyyeyi bozmakd›r.
Bunlar Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”i aradan kald›rarak, Onsuz bir din kurmak, do¤ruca imâm-› Alîyi “rad›yallahü
teâlâ anh” sevmek ve ona ba¤lanmak istiyorlar. Nitekim, târîh boyunca, birçok zemânlarda ba’z› dalkavuklar, ahmaklar, bafllar›nda
bulunan zâlimlere, diktatörlere yaltaklanarak, dünyâl›k ele geçirmek için, onlara Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”,
hattâ Hâl›k teâlân›n büyüklü¤ünü konduruyorlar. Bunlar›n kendileri de, yaltakland›klar› da y›k›l›p gitmifl, maddeleri çürümüfl, kokmufl, i¤renç bir hâl alm›fl. Habîs rûhlar› da, Cehennem azâb›na yakalanarak dünyâdaki azg›nl›klar›n›n, dîn-i islâma yapd›klar› hakâretlerin cezâlar›n› bulmufllar. Aldand›klar›n› anlam›fllard›r.
Muhammed aleyhisselâmdan yüz çevirmek, baflka birini On– 48 –

dan dahâ büyük, dahâ sevgili bilmek küfrdür, dalâletdir, z›nd›kl›kd›r. ‹mâm-› Alî “rad›yallahü anh” bunlar› sevmez. Eshâb-› kirâm›n
hepsi “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” ve hazret-i Osmân ile
hazret-i Alî “rad›yallahü anhüm”, hep Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” hât›r› ve sevgisi için sevilir. Zîrâ, (Onlar› seven, beni sevdi¤i için sever. Onlara düflman olan, bana düflmanl›k
etmifl olur) buyurmufldur.
Talha ve Zübeyr “rad›yallahü anhümâ” Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden ve Aflere-i mübeflflereden idi. Ya’nî Cennete gidecekleri müjdelenmifl idi. Onlara dil uzat›labilir mi? Onlara sö¤mek,
kendini sö¤mek, küçültmekdir. Ömer “rad›yallahü anh” vefât
ederken, Sahâbe-i kirâm aras›ndan alt› kifliyi halîfe olma¤a lây›k
görüp, bunlardan birinin halîfe seçilmesini tavsiye etmifldi. Bunlardan birini, di¤erine tercîh edememifldi. Talha ve Zübeyr “rad›yallahü anhümâ” o alt› büyüklerden ikisidir. Her ikisi de hilâfeti istemeyip, haklar›n› ve re’ylerini di¤er dördüne b›rakm›fld›r. Talha
“rad›yallahü anh” o kimsedir ki, Server-i âleme “sallallahü aleyhi
ve sellem” karfl› edebsizlikde bulundu diye, kendi babas›n› katl ve
fedâ etmifldi. Allahü teâlâ, onun bu hareketini Kur’ân-› kerîmde
medh etmifldir. Zübeyr “rad›yallahü anh” ise, Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem”, onun kâtilinin Cehennemde oldu¤unu haber
vermifldir. Ona dil uzatanlar, la’net edenler, alçakl›kda, onun kâtilinden geri de¤ildir. Her ikisi de, islâm›n büyükleri ve müslimânlar›n göz bebekleridir.
Eshâb-› kirâm› afla¤›lamak nas›l câiz olur ki, onlar dîn-i islâm›
yükseltmek ve Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” yard›m
etmek için, insan gücünün üstünde çal›flm›fllar, din u¤runda gecelerini, gündüzlerine katm›fllard›r. Mallar›n› Allahü teâlâ yolunda
fedâ etdiler. Akrabâlar›n›, âilelerini, çocuklar›n›, vatanlar›n›, evlerini, akarsular›n›, tarlalar›n›, a¤açlar›n› Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sevgisi yolunda terk etdiler. Onun mubârek vücûdünü kendi vücûdlerine ve Onun sevgisini, mallar›n›n ve evlâdlar›n›n sevgisine tercîh ve takdîm etdiler. Bunlar, onlard›r ki, sohbet, ya’nî arkadafll›k flerefine nâil ve o sohbetde, baflkalar›na nasîb
olm›yan bereketlere ve derecelere mâlik oldular. Bunlar onlard›r
ki, vahyi, ya’nî Kur’ân-› kerîmin inmesini görmek ve Cebrâîl
“aleyhisselâm” ile berâber oturmak flerefine kavufldular. Mu’cizelere, hârikalara flâhid oldular. Baflkalar›na iflitmek nasîb olan
ni’metleri ve ilmleri gördüler. Onlardan sonra kimseye verilmiyen
kalb temizli¤i, rûh olgunlu¤u, onlara verildi. Baflkalar› da¤ kadar
altun sadaka verse, onlar›n bir avuç arpa sadakas› sevâb›na, hattâ
yar›s›na yetiflemez. Allahü teâlâ, onlar› Kur’ân-› kerîmde medh e– 49 –
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derek, (Onlardan râz›y›m, onlar da benden râz›d›r) buyurdu. Sûre-i Feth sonunda, onlara k›zanlara, düflman olanlara (Kâfirler)
buyuruluyor. fiu hâlde, onlara düflman olmakdan, küfrden kaçar
gibi kaçmak lâz›md›r. Bunlar, Server-i âlemi “sallallahü aleyhi ve
sellem” afl›r› sevdiklerinden, Onun makbûlü oldular. E¤er ba’z› ifllerinde birbirlerinden ayr›l›rlar, kendi ictihâdlar›na göre hareket
ederlerse birfley denemez. Hakk› ve do¤ruyu bulmak için hâs›l
olan ayr›l›kd›r ve baflkas›n›n ictihâd›na uymamakd›r. ‹mâm-› Ebû
Yûsüf, ictihâd derecesine yükseldikden sonra, imâm-› a’zam Ebû
Hanîfeye “rad›yallahü anhümâ” uysayd› hatâ olurdu. Kendi re’yine uymas› do¤rudur. ‹mâm-› fiâfi’î “rahmetullahi aleyh” Sahâbe-i
kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” sözlerine uymaz, kendi re’yine tâbi olurdu. ‹ster S›ddîk-› a’zam olsun, ister imâm-› Alî
olsun, hangi büyük Sahâbî “rad›yallahü anhüm” olursa olsun, sözlerine uymay›p, kendi re’yi ile karar verme¤i do¤ru yol bilirdi. Herhangi bir müctehidin, Sahâbînin “rad›yallahü anh” sözüne uymamas›, mümkin ve câiz iken, Sahâbe-i kirâm›n, ictihâd ifllerinde birbirlerinden ayr›lmalar›, münâkafla etmeleri, niçin kabâhat olsun?
Sahâbe-i kirâm “rad›yallahü anhüm” ictihâd ifllerinde, ba’zan Server-i âleme “sallallahü aleyhi ve sellem” de uymam›fl, sallallahü
aleyhi ve sellem efendimizin ictihâd›ndan ayr›lmalar› bir kabâhat
olmam›fl, çirkin say›lmam›fl, men’ olunmam›fl ve azarlanmam›fllard›r. Sahâbe-i kirâm›n “rad›yallahü anhüm” böyle ayr›lmalar›n›, Allahü teâlâ be¤enmeseydi, elbette men’ eder ve ayr›lanlara azâb
edece¤ini bildirirdi. Hâlbuki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile yüksek sesle konuflanlar› men’ buyurmufl ve azarlam›fld›.
Bedr muhârebesinde al›nan esîrlere ne yapal›m, süâlini buyurdukda da, Sahâbe-i kirâm›n re’yleri, ya’nî fikrleri baflka baflka olmufldu. Ömer-ül Fârûk ve Sa’d ibni Mu’âz “rad›yallahü anhümâ”
esîrleri öldürelim dedi. Di¤er Sahâbîler “rad›yallahü anhüm” ise,
para karfl›l›¤› b›rakal›m, demifllerdi. Server-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” de, bu re’yi kabûl buyurup sal›verdiler. Sonra, âyet-i
kerîme gelerek, birinci re’yin do¤ru oldu¤u bildirildi.
Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” büyüklü¤ünü ve mezheblerin ne oldu¤unu anlamak için ictihâd› iyi bilmek
lâz›md›r.
Mâl ve mülke olma magrûr,
deme var m› ben gibi.
Bir muhâlif yel eser,
savurur harman gibi.
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‹CT‹HÂD
‹ctihâd, gücü, kuvveti yetdi¤i kadar, zahmet çekerek, u¤raflarak
çal›flmak demekdir. ‹ctihâddan maksad, âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i flerîflerden, ma’nâlar› aç›kça anlafl›lm›yanlar›, aç›kça bildiren
di¤er ahkâm-› islâmiyyeye k›yâs ederek, benzeterek, bunlardan yeni hükmler ç›karma¤a u¤raflmak, çal›flmak demekdir. Meselâ anaya,
babaya itâ’ati emr eden âyet-i kerîmenin meâl-i âlîsi, (Onlara, öf s›k›ld›m demeyin!)dir. Dö¤mekden, sö¤mekden bahs buyurulmam›fld›r. Âyet-i kerîmede, yaln›z bunlar›n en hafîfi olan öf kelimesi aç›kça bildirildi¤ine göre, müctehidler, dö¤menin, sö¤menin ve hakâret
etmenin elbette harâm olaca¤›n› ictihâd etmifllerdir. Yine meselâ,
Kur’ân-› kerîmde flerâb içmek yasak edilmifl, baflka içkiler bildirilmemifldir. fierâb›n harâm olmas›n›n sebebi, hamr kelimesinden de
anlafl›laca¤› üzere, tahmîr-i akl, ya’nî akl› kar›fld›rd›¤›, giderdi¤i içindir. Bundan dolay› müctehidler, flerâb›n harâm olmas›ndaki sebeb,
herhangi bir içkide bulunsa harâmd›r, diye ictihâd etmifller. Her serhofl eden fleyin harâm oldu¤unu emr buyurmufllard›r. Allahü teâlâ,
Kur’ân-› kerîmde, ictihâd ediniz! diye emr ediyor. Birçok âyet-i kerîmelerden, ilmleri derin olan yüksek derecedeki âlimlerin ictihâd
ile emr olunduklar› anlafl›lmakdad›r. O hâlde, ehliyyeti ve liyâkati
ve ilmde ihtisâs› tâm olanlar›n, ya’nî ma’nâlar› aç›kça anlafl›lm›yan
âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîflerin içlerinde sakl› bulunan ahkâm› ve
mes’eleleri, mefhûmen, mantûkan, delâleten anl›yabilecek kuvvet
ve kudretde olanlar›n ictihâd etmesi farzd›r.
‹ctihâd makâm›na lây›k olabilmek için, birçok kayd ve flartlar
vard›r. Evvelâ arabî yüksek ilmleri temâm bilmekle berâber,
Kur’ân-› kerîmin hepsi ezberinde olmak, sonra, âyet-i kerîmelerin
ma’nâ-i murâdîsini, ma’nâ-i iflârisini, ma’nâ-i z›mnî ve iltizâmîsini
bilmek ve âyet-i kerîmelerin, indi¤i zemânlar› ve sebebleri ve ne
hakk›nda geldiklerini, küllî, cüz’î olduklar›n›, nâsih, mensûh olduklar›n›, mukayyed ve mutlak olduklar›n› ve bunlar gibi di¤er vechelerini ve k›râet-i seb’a ve aflereden ve k›râet-i flâzzeden nas›l istihrâc
edildiklerini bilmek, kütüb-i sitte ve di¤er hadîs kitâblar›nda bulunan hadîs-i flerîflerin hepsini ezberden bilmek ve her hadîsin ne zemân ve ne için söylendi¤ini ve flümûl derecesini, hangi hadîsin di¤erinden evvel veyâ sonra oldu¤unu, âid olduklar› cihetleri, hangi
vak’a ve hâdise üzerine söylendiklerini ve kimler taraf›ndan nakl ve
rivâyet edildiklerini ve bunlar›n her birinin hâl tercemelerini bil– 51 –

mek, f›kh ilminin üsûl ve kâ’idelerine vâk›f olmak, oniki ilmi, âyet-i
kerîmelerin ve hadîs-i flerîflerin rümûz ve iflâretlerini, sûrî ve ma’nevî tefsîrlerini anlay›p kavr›yabilecek ayr› bir irfâna, nûr-i îmân ve itmi’nân ile dolu münevver ve muaffâ bir kalb ve vicdâna sâhib bulunmak lâz›md›r. Bu yüksek vasflar ve husûsiyyetler, ictihâd mevk›’
ve makâm›n›n îcâblar› ve lüzûmlu flartlar›d›r. Fekat, böyle fazîletleri tafl›yan, akllar› kuvvetli kimseler, ancak Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” asr-› se’âdetinde ve Sahâbe-i kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” zemân›nda ve Tâbi’în ve Tebe’i tâbi’în devrinde bulunabiliyor, sohbet bereketi ile yetifliyordu. Zemân
ilerleyip, asr-› se’âdetden uzaklafl›ld›kça, fikrler, re’yler bozulmufl,
da¤›lm›fl, bid’atler türemifl, böyle üstün, k›ymetli kimseler yavafl yavafl azalm›fl, dördüncü asrdan sonra, bu s›fatlara mâlik bir âlim ortada kalmam›fld›r. Böyle oldu¤u, (Mîzân-ül-kübrâ) ve (Redd-ül-muhtâr) ve (Hadîka) kitâblar›nda, aç›kça yaz›l›d›r.
(Fa’tebirû) âyet-i kerîmesinin meâl-i âlîsi, (Ey akl sâhibleri!
Akl erdiremedi¤iniz mes’elelerde, onlar› bilen ve derinliklerine
tâm ermifl olanlara tâbi’ olunuz) demekdir.
‹ctihâd makâm›na varm›fl bulunan yüksek kimseler, kendi ictihâdlar›na göre hareket etmek mecbûriyyetindedir. Baflka müctehidlerin ictihâdlar›na tâbi’ olamazlar. Hattâ Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vesselâm” zemânlar›nda da, sahâbîlerden biri, kendi Peygamberinin ictihâd›na uym›yan ictihâdda bulunursa, kendi
ictihâd›na göre hareket ederdi. Burada bir süâl sorulabilir. Peygamberler de “aleyhimüssalevâtü vesselâm” ictihâd eder mi idi?
Evet, onlar da, Allahü teâlân›n aç›kça bildirmedi¤i emrleri, aç›k
bildirilmifl olan emrlere k›yâs ederek, benzeterek ictihâd ederlerdi.
Fekat ictihâdlarda hatâ edip yan›lmak ihtimâli oldu¤undan, ictihâdlar›nda hatâ ederlerse, Allahü teâlâ, derhâl Cebrâîl aleyhisselâm› göndererek, hatâlar› vahy ile düzeltilirdi. Ya’nî Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vesselâm” ictihâdlar› hatâl› kalmazd›. Meselâ, Bedr gazas›nda al›nan esîrlere yap›lacak fley için, Server-i
âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” ba’z› Sahâbe-i kirâm ile birlikde
bir dürlü, Ömer “rad›yallahü anh” ise, baflka dürlü ictihâd etmifllerdi. Sonra, âyet-i kerîme gelerek, Allahü teâlâ, imâm-› Ömerin
“rad›yallahü anh” ictihâd›n›n do¤ru oldu¤unu bildirdi. Bunun gibi
(Abese) sûresi de, bir ictihâd hatâs›n› düzeltmek için nâzil olmufldu. [Tefsîr-i Hüseyn Kâflifî.] Peygamber efendimizin “sallallahü
aleyhi ve sellem” vefâtlar› s›ras›nda, hokka ve kalem hakk›ndaki
emrlerinin anlafl›lmas›nda hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” ictihâd›, yine böyledir ki, ileride bildirece¤iz.
Eshâb-› kirâmdan sonra “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”
– 52 –

meflhûr dört imâm ve bunlar›n mezheblerine göre ictihâd eden
imâm-› Ebû Yûsüf, imâm-› Muhammed, imâm-› Züfer, ibni Nüceym, imâm-› Râfi’î, imâm-› Nevevî, imâm-› Gazâlî ve benzerleri
“rahime-hümullahü teâlâ” gibi yüksek âlimler yetifldi. Asr-› se’âdet uzaklafld›kça, hadîs-i flerîfleri nakl ve rivâyet eden oniki silsilenin, ya’nî haber verme zincirinin halkalar› artd›. Hadîs-i flerîflerin
hangi silsileden ve hangi kimselerden al›naca¤›, düflünülecek bir
mes’ele oldu ve çok güç ve belki imkâns›z oldu. Bundan dolay›,
dördüncü asrdan sonra, ictihâd edebilecek bir âlim yetiflemez oldu.
Bütün müslimânlar, bu dört imâmdan birine tâbi’ olup, o imâm›n
mezhebine uyma¤a mecbûr oldu.
Dîn-i islâm› y›kmak için u¤raflanlardan bir k›sm›, o kadar kurnaz olduklar› hâlde, islâmiyyetin inceliklerini kavrayamad›klar›ndan, kitâblar›nda ve konferanslar›nda (ictihâd kap›s› kapand›) sözüne sald›r›yor. Fekat kürsîlerden saçd›klar› rak› kokular› ile berâber, çürük ve bofl kafalar›ndan, a¤›zlar›na s›zan hezeyânlar›, dinleyicilere gülünç olmakdan baflka te’sîr yapam›yor. Elhamdülillah,
islâm semâs›n› kapl›yan korkunç irtidâd bulutlar›n›n karartmakda
oldu¤u gençli¤in saf ve berrak rûh deryâs›, hakîkat güneflinin beliren tektük fluâ’lar› ile ›fl›ldama¤a bafllamakdad›r.
‹ctihâd, bir ibâdet oldu¤undan, ya’nî Allahü teâlân›n emri oldu¤undan, hiçbir müctehid, di¤er bir müctehidin ictihâd›na yanl›fl
diyemez. Çünki, her müctehide, kendi ictihâd› hakd›r ve do¤rudur.
Meselâ, imâm-› fiâfi’î “rahime-hüllahü teâlâ”, Hanefî mezhebinde
olmad›¤› hâlde, (‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfenin “rahmetullahi
aleyh” re’y ve ictihâd›n› be¤enmiyene, Allahü teâlâ la’net etsin!)
ya’nî merhamet etmesin buyurmufldur. ‹mâm-› Ebû Yûsüf ve
imâm-› Muhammed ve di¤er imâmlar›n “rahime-hümullahü teâlâ”, ‹mâm-› a’zama uymayan sözleri, onu be¤enmemek, kabûl etmemek de¤ildir. Kendi ictihâdlar›n› bildirmekdir. Bunu bildirme¤e me’mûrdurlar. Server-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” uzak
memleketlere gönderdikleri Sahâbe-i kirâma, güçlük karfl›s›nda
kal›nca, âyet-i kerîmelere mürâce’at etmelerini, orada bulamazlarsa, hadîs-i flerîflere mürâce’at etmelerini, orada da bulamazlar ise,
kendi re’y ve ictihâdlar› ile hareket etmelerini emr buyururdu.
Kendilerinden dahâ yüksek ilmli ve fikrli olsalar dahî, baflkalar›n›n
fikr ve ictihâd›na uymamalar›n› emr buyururdu.
‹flte bunun gibi, imâm-› Ebû Yûsüf ve imâm-› Muhammed de
“rahime-hümallahü teâlâ” hocalar›, üstâdlar› olan imâm-› a’zam
Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyhim” hazretlerinin fikr ve re’yine
tâbi’ olmay›p, kendi ictihâdlar› ile hareket ederlerdi. Hâlbuki,
‹mâm-› a’zam›n “rahmetullahi aleyh” ilmi, fikri, onlar›n üstünde i– 53 –

di ve onlar›n üstâd› idi.
Dört mezheb aras›ndaki farklar da, bundan ileri gelmekdedir.
Meselâ Hanefî mezhebinde kan ak›nca abdest bozuldu¤u hâlde,
imâm-› fiâfi’înin ictihâd›nda bozulmuyor. fiâfi’î mezhebinde bulunan biri, elinden kan ak›nca, abdest almadan nemâz k›larsa, hiçbir
hanefî, ona abdestsiz nemâz k›ld› diyemez. Çünki onun tâbi’ oldu¤u mezheb imâm›n›n ictihâd› böyledir. Hanefî mezhebinde bulunan bir kimse, yabanc› bir kad›n›n [nikâhla almas› ebedî harâm
olan onsekiz kad›ndan baflkas›n›n] derisine dokundukdan sonra,
abdestini yenilemeden nemâz k›lsa, hiçbir flâfi’î de, o hanefînin abdestsiz nemâz k›ld›¤›n› söyliyemez. O hâlde abdestde, nemâzda,
nikâhda, mîrâsda, vasiyyetlerde, talâkda, cürm ve cinâyetlerde,
al›flveriflde ve bunlar gibi birçok fleylerde imâmlar›m›z›n [ya’nî en
büyük din âlimlerinin] birbirine uym›yan sözleri, hep ictihâdlar› olup, hiçbiri di¤erinin sözüne yanl›fl, bozuk dememifldir.
Sahâbe-i kirâm da “r›dvânullahi aleyhim ecma’în” böylece birçok ifllerde birbirlerine uymam›fllarsa da, hiçbiri di¤erinin ictihâd›na
yanl›fl dememifl, dalâlet, f›sk deme¤i hât›rlar›na bile getirmemifllerdir. Meselâ, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” halîfe iken, müslimân olmas›n› teflvîk için, bir muhtedîyi, bir sahâbînin yan›na katarak, beyt-ül-mâl›n muhâfaza me’mûru olan hazret-i Ömere “rad›yallahü anh” gönderdi. Buna zekât hissesini versin! diye emr eyledi.
Ömer “rad›yallahü anh” ise, bu paray› vermedi. (Müellefe-i kulûb)
ismi verilen bu gibi kimselere zekât verilmesi, âyet-i kerîmede emr
edilmifl iken, neye vermedin? diye sorunca, imâm-› Ömer “rad›yallahü anh” (kâfirlerin kalblerini yumuflatmak emri, Allahü teâlân›n
va’d etdi¤i zafer ve gâlibiyyet bafllamadan evvel, kâfirlerin azg›n oldu¤u zemânda idi. fiimdi ise, müslimânlar kuvvetlenmifl, kâfirler
ma¤lûb ve âciz olmufldur. fiimdi kâfirlerin kalblerini mal ile kazanma¤a lüzûm kalmam›fld›r) buyurdu. (Müellefe-i kulûb) denilen kâfirlere zekât verilmesi emrini nesh eden, ya’nî yürürlükden kald›ran
âyet-i kerîmeyi ve Mu’âz hadîsini okudu. ‹mâm-› Ömerin “rad›yallahü anh” bu ictihâd›n›n, S›ddîk-› a’zam›n re’y ve ictihâd›na uymamas›, onun bu emrini red etmek de¤ildir. Beyt-ül-mâlin [ya’nî, müslimânlara âid para ve eflyân›n] muhâfazas›na ve idâresine me’mûr
oldu¤u için, ictihâd›n› söylemifldi. Ebû Bekr de “rad›yallahü anh” bu
ictihâd›ndan dolay› ona bir fley dememifldi. Hattâ, ictihâd›n› de¤ifldirerek, Eshâb-› kirâm›n hepsi, hazret-i Ömer gibi ictihâd eylediler.
‹mâm-› Rabbânî, 2.ci cild, otuzalt›nc› (36) mektûb sonlar›nda, Eshâb-› kirâm›n, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ictihâd›ndan ayr›lmas›na misâl olarak, flunu da yazmakdad›r:
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, vefât etmesine
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yak›n bir zemânda, (Bana kâ¤›d veriniz, size birfleyler yazaca¤›m!)
buyurmufldu. Orada bulunanlardan bir k›sm›, kâ¤›d verelim dedi.
Bir k›sm› da vermiyelim dedi. Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü anh”,
bu k›smdan idi. (Allahü teâlân›n kitâb›, bize yetiflir) dedi. Bu yüzden de ona dil uzat›yor, kötülüyorlar. ‹flin iç yüzünü anlasalar, birfley söyliyemezler. Çünki, Fârûk “rad›yallahü anh”, vahyin son
buldu¤unu, Cebrâîl aleyhisselâm›n gökden art›k haber getirmiyece¤ini ve re’y ve ictihâddan baflka bir yolla ahkâm ç›kar›lam›yaca¤›n› bilmifldi. O ânda Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yazaca¤› fleyler, ictihâdla bulunacak fleyler olacakd›. Allahü teâlân›n
(‹ctihâd ediniz!) emri ile, baflka müctehidler de, bunlar› bulabilirdi. ‹flte Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”, bunlar› hemen düflünerek,
Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” o veca’l›, s›k›nt›l› anda üzmek, yormak istemedi. Baflkalar›n›n yapaca¤› ictihâdlar› kâfî gördü ve (Bize Kur’ân-› kerîm yetiflir) buyurdu. Ya’nî (Müctehidlerin
k›yâs ve ictihâd etmeleri için, Kur’ân-› kerîm kâfîdir) dedi. Yaln›z
Kur’ân-› kerîmi söylemesinden anlafl›l›yor ki, hâllerden ve iflâretlerden anlam›fld› ki, yaz›lacak ahkâm›n ictihâd›, hadîs-i flerîflerden
ç›kar›lmay›p, Kur’ân-› kerîmden ç›kar›lacak fleylerdi. O hâlde, hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” kâ¤›d getirme¤e mâni’ olmas›, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” hastal›¤›n fliddeti, a¤r›lar›n
kesreti zemân›nda üzmemek, yormamak için merhamet ve flefkatinden idi. Zâten, kâ¤›d istemeleri de emr fleklinde de¤il, baflkalar›n› ictihâd zahmetinden kurtarmak için ac›d›klar›ndan idi. Çünki,
emr fleklinde olsayd›, emrleri bildirmek lâz›m oldu¤undan, kâ¤›d›
isteme¤e ehemmiyyet verir. Eshâb›n›n “rad›yallahü teâlâ anhüm
ecma’în” uyuflmamas› ile vazgeçmezdi.
Süâl: Fârûk “rad›yallahü anh” o zemân (Durun bakal›m say›kl›yor mu?) demifldi. Bunu niçin söyledi?
Cevâb: ‹mâm-› Rabbânî “kuddise sirruh”, buna flöyle cevâb buyuruyor: Fârûk “rad›yallahü anh”, belki o sözün, hastal›¤›n ateflli
ân›nda istemiyerek söylendi¤ini sanm›fld›. Nitekim (yazaca¤›m)
buyurmalar›, buna iflâretdir. Çünki, Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem”, ömründe birfley yazmam›fld›. Bundan baflka, (Benden
sonra yoldan ç›km›yas›n›z!) buyurmufldu. Hâlbuki, din kâmil olmufl, ni’met temâm olmufl ve Allahü teâlâ râz› olmufl iken, yoldan
ç›kmak nas›l olabilir? Bu temâml›k ve bu kemâl ile berâber, yoldan ç›k›lacaksa, bunu durdurmak için bir ânda ne yaz›labilir? Yirmiüç senede yaz›lan›n durduram›yaca¤› bir dalâleti önliyecek ne
yaz›labilir? Fârûk “rad›yallahü anh”, bunlardan anlam›fld› ki, bu
söz insanl›k îcâb›, istemeden söylenmifldi. Bir k›sm› soral›m dedi.
‹kinci k›sm›, sorm›yal›m, râhats›z etmiyelim, dedi ve sesler yüksel– 55 –

di. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Kalk›n›z, birbirleriniz
ile çekiflmeyiniz! Peygamberin huzûrunda çekiflmek iyi de¤ildir)
buyurdu ve art›k, böyle fley söylemedi. Kalem, kâ¤›d istemedi.
Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”, ictihâd ile
ç›kar›lacak ahkâmda Peygamberimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” ayr›lmalar› e¤er [Allah göstermesin] keyf ve inâd ile olsayd›
mürted olurlard›. Dîn-i islâmdan ç›karlard›. Çünki, Server-i âleme
“sallallahü aleyhi ve sellem” karfl› ufak bir edebsizlik küfrdür.
Böyle fleyden Allahü teâlâya s›¤›n›r›z. Hâlbuki, bu ayr›l›klar›
(Fa’tebirû) emrine uymak için idi. Çünki, ictihâd mertebesine yükselen bir kimsenin, ictihâdla bulunan hükmlerde, baflkas›n›n ictihâd›na uymas› hatâd›r ve yasakd›r. Evet Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i
flerîflerde aç›kça bildirilen hükmlerde ictihâd olmaz. Bu hükmlere
uymak her müslimâna lâz›md›r.
Hülâsa ve netîce olarak deriz ki, Eshâb-› kirâm›n hepsi “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” gösterifl yapmakdan uzak, kimseye be¤endirilmelerini düflünmeyip, yaln›z kalblerini, huylar›n› temizleme¤e u¤rafl›rlard›. Görünüfle ald›rmazlar, öze ve hakîkate ehemmiyyet
verirlerdi. Birinci iflleri, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
emrlerini yapmak, Onu gücendirmekden sak›nmak idi. Analar›n›,
babalar›n›, çocuklar›n›, âilelerini, o Servere fedâ etmifllerdi. Ona
olan îmânlar›, ihlâslar› o kadar çokdu ki, mubârek tükürü¤ünün yere düflmesine zemân b›rakmazlar, âb-› hayât gibi içerlerdi. T›rafl
olunca, mubârek saçlar›n›, sakal kesintilerini yere düflmeden kap›fl›rlar, bir k›l›n› tafl›ma¤›, tâc ve tahtdan k›ymetli bilirlerdi. Koca Roma ordular›n› yere seren, kal’alar›, memleketleri feth eden Hâlid ibni Velîd “rad›yallahü anh”, bütün bu muvaffak›yyetlerinin, bafl›nda
tafl›d›¤› bir (sakal-› flerîf) sâyesinde oldu¤unu söylemifldi.
Evlâddan evlâda yâdigâr kalan bu sakal-› flerîfler, câmi’lere
vakf edilmifldir. Mubârek günlerde ziyâret edilmekdedir. Eshâb-›
kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” o Servere olan îmân ve
ihlâslar›n›n çoklu¤undan, kan ald›r›nca, içdikleri meflhûrdur. Yalandan ve iftirâdan uzak olan o mubârek insanlardan, Resûlullaha
“sallallahü aleyhi ve sellem” karfl› edebe yak›flmaz görünen bir söz
ç›karsa, buna iyi ma’nâ verme¤e çal›flmal›, kelimeyi de¤il, maksad›
düflünerek selâmete ermeliyiz!
Süâl: Ahkâm-› ictihâdiyyede hatâ ihtimâli olunca, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” gelen ahkâm-› islâmiyyenin hepsine nas›l güvenilebilir?
Cevâb: Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” ahkâm-› ictihâdiyyeleri, sonradan ahkâm-› semâviyye olur. Ya’nî Peygamberlerin
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“aleyhimüsselâm” hatâ üzerinde kalmalar› câiz de¤ildir. Ahkâm-›
ictihâdiyyede müctehidler ictihâd edip ayr›l›klar belli oldukdan
sonra, Allahü teâlâ do¤ru hükmü bildirir. Do¤ru belli olur. O hâlde Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” hayâtda iken ç›kar›lan ahkâm-› ictihâdiyyenin hepsinde vahy gelerek do¤rular› bildirilmifl, flübhelileri hiç kalmam›fld›r. Demek ki, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” gelen ahkâm›n hepsi do¤rudur. Hepsi
kat’îdir. Çünki, hepsi vahy ile bildirilmifldir. Sonradan vahy ile
do¤rusu bildirilecek olan bu ahkâmda ictihâd etme¤i emr etmekden maksad, müctehidlere derece ve sevâb vermek içindir. Peygamber efendimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” sonra bulunan
ahkâm-› ictihâdiyye ise, böyle kat’î olmay›p, zannîdir, flübhelidir.
Bunlar› yapmak lâz›m ise de, inanm›yan kâfir olmaz. Fekat, bunlardan da, bütün müctehidlerin birbirlerine uygun ictihâdlar› ile ç›kar›lan bir hükmü inkâr eden, yine kâfir olur.
Hülâsa, bizler, kalblerimizi, Ehl-i beytin hürmet ve sevgisi ile
nûrland›rmal› ve Sahâbe-i kirâm›n hepsini, hiç birini ay›rmadan,
büyük ve yüksek bilmeliyiz “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”.
Her birini Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin
ta’yîn buyurduklar› derece ve yükseklikde tan›mal›y›z! Aralar›nda
olan münâkaflalar›n ve muhârebelerin, güzel niyyet ve iyi sebeblerden ileri geldi¤ine inanmal›, hiçbirine kusûr ve kabâhat bulmamal› ve söylememeliyiz!
‹mâm-› fiâfi’î ve imâm-› Ahmed “rad›yallahü anhümâ” buyuruyorlar ki, (Ellerimiz o kanlara bulaflmad›¤› gibi, dillerimizi de bulafld›rmakdan muhâfaza edelim!) O hâlde Sahâbe-i kirâm›n hepsini, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” talebeleri olduklar›
için, sâf ve temiz bilmemiz ve çok sevmek, hurmet etmek lâz›m geldi¤ini i’tikâd etmemiz îcâb eder. Sahâbe-i kirâm›n, Tabi’în-i izâm›n
ve Tebe’i tâbi’înin ve müctehidlerin ve mütekellimîn, fukahâ, muhaddisîn, müfessirîn ve bu ümmetin sâlihlerinin hepsi böyle i’tikâd
etmifllerdir.
Ehl-i sünnet ve cemâ’at denilen zümre-i nâciyyenin de mezheb
ve i’tikâdlar› bu do¤ru yoldur. Bir kimse, bu ümmet-i necîbenin
evliyâs›ndan birinin birkaç gün meclisinde bulunup, onun sohbeti
ile güzel huylar›ndan, fazîletlerinden edinerek, fâidelenince, buna
bütün dünyâda k›ymet biçilmez iken, nas›l olur da Eshâb-› kirâm›n birbirleri ile olan ayr›l›klar› ve muhârebeleri kötü maksadl›
kimselerin, kendilerine benzeterek söyledikleri ve kitâblar›nda
yazd›klar› gibi çirkin ve uygunsuz bilinir? Çünki, Eshâb-› kirâm
“aleyhimürr›dvân” Resûl-i ekremi “sallallahü aleyhi ve sellem”
afl›r› severlerdi. U¤runda canlar›n›, mallar›n›, mülklerini, evlâdla– 57 –

r›n›, ezvâc, baba ve analar›n› ve vatanlar›n›, terk ve fedâ ederlerdi.
Uzun zemânlar sohbetlerinde bulunarak her cihetden fâidelenmifl
ve Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” ahlâk› ile
ahlâklanm›fl, afla¤› huylardan temizlenmifl, kalbleri, nefsleri saf ve
pâk olmufldu. Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”
Eshâb-› kirâm› “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” için böyle söylemek ve zan etmek aslâ câiz de¤ildir.
Böyle söyliyen ve yazan zevâll›lar, bilmiyorlar m› ki, onlara
düflmanl›k edenler, do¤rudan do¤ruya Server-i âleme “sallallahü
aleyhi ve sellem” düflmanl›k etmifl oluyorlar. Onlar› kusûrlu bilmekle, Fahr-i âlemi “sallallahü aleyhi ve sellem” kusûrlu göstermifl
oluyorlar. Bunun içindir ki, dînimizin büyükleri, (Peygamberimizin “aleyhissalâtü vesselâm” Eshâb›na hurmet etmiyen, onlar› kusûrlu bilen, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” îmân etmemifl olur) buyurdular.
Cemel ve S›ffîn vak’alar›, onlar› kötüleme¤e sebeb olamaz. ‹ki
tarafdakiler de, günâha girmedi, belki sevâb kazand›lar. Zîrâ, hadîs-i flerîfde bildirildi¤i gibi, ictihâdda hatâ eden müctehide bir sevâb, isâbet edene iki veyâ on sevâb vard›r. fiübhe yokdur ki, ayr›l›k, gizli maksadlar ve dünyâ arzûlar› için olmay›p ancak ictihâdlar›n uymamas› sebebi iledir. ‹mâm-› Muhammed Kurtubînin Tezkiresi Muhtasar›nda, imâm-› Abdülvehhâb-› fia’rânî buyuruyor ki:
(Mu’âviye ve Alî “rad›yallahü anhümâ” aras›ndaki muhârebe ve
ayr›l›klar, ictihâd ayr›l›¤›ndan do¤an dînî bir mes’ele idi. Dünyâ arzûlar›na kavuflmak için de¤ildi. Ya’nî, saltanat ve reîslik sevdâs› ile
de¤ildi ki, söz edilsin. Belki, din için oldu¤undan iyi ve makbûl idi.)
‹mâm-› Kurtubî ve Abdülvehhâb-› fia’rânî bu dînin büyüklerindendir. Yine ayn› kitâbda diyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” buyurdu ki, (Bundan sonra, [ya’nî benden sonra], eshâb›m
aras›nda fitne ç›karak muhârebe olacakd›r. Cenâb-› Hak bunlar›,
benimle olan sohbetlerinden dolay› afv ve ma¤firet eder. Bunlardan sonra gelen müslimânlar aras›nda bu sebeble ç›kacak fitnede
kimse afv olunm›yacakd›r). Çünki, onlar, sahâbî de¤ildir, ya’nî
sohbetde bulunmam›fllard›r. ‹nsan, dünyâda iken sevdi¤i kimse ile
haflr olacakd›r. Sahâbe-i kirâm›n hepsi, Server-i âlemi “sallallahü
aleyhi ve sellem” çok severdi.
Yine ayn› sahîfede yaz›l› olan bir hadîs-i flerîfden anlafl›l›yor ki,
Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” aras›ndaki muhârebelerde hem
ölen, hem de öldüren Cennetlikdir. Onlar›n hepsi büyük müctehid
idi. Bir müctehid, kendinden dahâ yüksek bir müctehidin ictihâd›ndan baflka ictihâd edince, kendi ictihâd› ile amel etmesi lâz›md›r. Baflkas›n›n ictihâd›na uymas› câiz de¤ildir. ‹mâm-› a’zam Ebû
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Hanîfenin talebesi olan imâm-› Ebû Yûsüfün ve imâm-› Muhammedin ve yine imâm-› Muhammed fiâfi’înin talebesinden olan Ebû
Sevrin ve Müzenînin, üstâdlar›n›n re’ylerine uym›yan ne kadar ictihâdlar› var. Onlar›n harâm dediklerine halâl, halâl dediklerine
harâm demifllerdir. Bunlara, günâh iflledi, hatâ etdi denilemez.
Kimse de böyle dememifldir. Zîrâ, ayr›lmalar›, ictihâd yüzündendir. Kendileri de müctehiddir. Eshâb-› kirâm›n her biri de böyle
müctehiddi. Vahflîden “rad›yallahü anh” hazret-i Ebû Bekre “rad›yallahü anh” kadar hepsi, hazret-i Mu’âviye de “rad›yallahü anh”,
müctehid idiler. Her biri, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve
sellem” kalblere iflliyen mubârek nazarlar›na ve düâlar›na kavuflmakla flereflenmifldir. Meselâ, hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ
anh”, (Yâ Rabbî! Onu hâdî ve mehdî k›l!) düâs›na kavuflmufldu.
Hâdî, do¤ru yolu bulmufl, hidâyete ermifl, Mehdî, hidâyete getirici
demekdir. Düflünülürse, bu düâ, dünyâ ve âh›retin en yüksek derecesini göstermekdedir. fiübhe eden, Server-i âlemin “sallallahü
aleyhi ve sellem” düâs›n›n kabûl olm›yaca¤›n› iddi’â etmifl olur.
Server-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” Sahâbenin büyüklerini
sayarken, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” için,
(Ümmetimin en merhametlisidir) buyurduklar› gibi, hazret-i
Mu’âviye “rad›yallahü anh” için de, (Ümmetimin en halîmi ve en
cömerdidir) buyurmufllard›. ‹yi düflünmelidir ki, bu iki k›ymetli
huy ve s›fat›n derecesi, nerelere kadar yükselmekdedir?
‹bni Hacer-i Mekkî “rahime-hullahü teâlâ” (Tathîr-ül-cenân)
kitâb›n›n yirmiyedinci sahîfesinde flöyle yaz›yor: Abdüllah ibni
Abbâs “rad›yallahü anhümâ” buyuruyor ki: Cebrâîl “aleyhisselâm” Peygamber “aleyhissalâtü vesselâm” efendimize geldi. Yâ
Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! Mu’âviyeyi “rad›yallahü
anh” sana tavs›ye ederim. Kur’ân-› kerîmi yazd›rmakda ona emniyyet et, güven! dedi. Yine ayn› sahîfede yaz›yor ki, Resûl-i ekrem
“sallallahü aleyhi ve sellem”, birgün mubârek zevcesi Ümm-i Habîbenin “rad›yallahü anhâ” odas›na geldi. O esnâda hazret-i
Mu’âviye “rad›yallahü anh” bafl›n›, k›z kardefli Ümm-i Habîbenin
“rad›yallahü anhâ” kuca¤›na koymufl uyuyordu. Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” bu hâli görünce, buyurdu ki, (Yâ Ümm-i
Habîbe! Kardeflini bu kadar çok mu seviyorsun?) Kardeflimi çok
seviyorum, dedi. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Onu Allahü teâlâ ve Resûlü de seviyor).
O kitâbda yine yaz›yor ki, hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh”
Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi ve sellem”, yak›n akrabâ
olmak ile flereflenmifldir. Çünki, k›z kardefli Ümm-i Habîbe “rad›yallahü anhâ”, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sel– 59 –

lem” zevcelerinden idi.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” bir hadîs-i flerîflerinde buyuruyor ki, (Allahü teâlâ, bana söz verdi ki, k›zlar›n› ald›¤›m ve k›zlar›m› verdi¤im âileler Cennetde benimle berâber olacaklard›r).
Hazret-i Mu’âviyenin “rad›yallahü anh” fazîletlerini bildiren
hadîs-i flerîflerden birisi de budur ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem”, hazret-i Mu’âviyeye “rad›yallahü anh” buyurdu ki,
(Sen melik oldu¤un zemân, ya’nî halîfe oldu¤un zemân, vazîfeni iyi yap!) Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh” buyuruyor ki, benim
halîfe olma¤a arzû ve hevesim, bu hadîs-i flerîfi iflitdi¤im zemân
bafllad›. Zîrâ bu hadîs-i flerîf benim halîfe olaca¤›m› müjdeliyordu.
Server-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Mu’âviyenin
“rad›yallahü anh” ileride halîfe olaca¤›n› haber vermifldi. Bu haber
de mu’cizelerinden biridir. Mu’âviye “rad›yallahü anh”, bu hadîs-i
flerîfin muhakkak meydâna ç›kaca¤›na îmân› oldu¤undan, halîfe
olaca¤› zemân› bekliyordu. Fekat bunun hakîkî zemân›, emîrül
mü’minîn imâm-› Alînin “rad›yallahü anh” vefât›ndan ve imâm-›
Hasenin “rad›yallahü anh” hilâfeti kendinden ay›rarak ona verdi¤i ândan sonra idi. Mu’âviye “rad›yallahü anh”, acele ederek, vaktinden önce, Âifle ve Zübeyr ve Talhan›n “rad›yallahü anhüm”,
imâm-› Alî “rad›yallahü anh” ile harb etmelerinden sonra, bu arzûsunu yerine getirmek istedi ki, bunda yan›lm›fld›. Fekat bu hatâs›, ictihâdda hatâ oldu¤undan, hiç birfley denemez.
Yine o kitâbda diyor ki, Server-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” Ebû Bekr ve Ömere “rad›yallahü anhümâ” dan›fld›. ‹ki def’a,
(Fikrinizi bana söyleyiniz!) buyurdu. Onlar, (Allahü teâlâ ve Resûlü “sallallahü aleyhi ve sellem” dahâ iyi bilir) dediler. Sonra,
Mu’âviyeye “rad›yallahü anh” haber gönderdi. Yanlar›na gelince:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (‹fllerinizde
Mu’âviyeyi bulundurunuz. Çünki, o kavîdir, emîndir.)
Di¤er bir hadîs-i flerîfde, (Yâ Rabbî, Mu’âviyeye hesâb› ve kitâbeti bildir! ‹slâm memleketlerinde, ona yüksek mevk›’ ve makâm ver! Emrlerinin yap›lmas›n› kolaylafld›r! Onu azâbdan koru!)
diye düâ buyurdu. ‹mâm-› Ömer “rad›yallahü anh”, Mu’âviyeyi
“rad›yallahü anh” medh ve senâ edip, hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü anh” fiâm› al›nca, oraya vâlî yapd›¤› kardefli Yezîdin vefât›nda onu, kardefli yerine, vâlî ta’yîn etdi ve halîfe kald›¤› on sene
içinde vazîfesinden azl etmedi. ‹mâm-› Osmân ve imâm-› Alî “rad›yallahü anhümâ” da, halîfe iken Mu’âviyeyi “rad›yallahü anh”
fiâm vâlîli¤inde b›rak›p azl etmediler. O zemân, birçok vilâyetler,
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vâlîlerinden flikâyet etdikleri hâlde, Mu’âviye “rad›yallahü anh”
dâimâ sevilmifl, kimse onu flikâyet etmemifldir.
Sôfiyye-i aliyyenin büyüklerinden ve reîslerinden olan, gavs-i
a’zam seyyid Abdülkâdir-i Geylânî “rahime-hullahü teâlâ” bütün
mü’minlere dîni ö¤retmek ve i’tikâdlar›n› düzeltmek için yazd›¤›
(Gunyet-üttâlibîn) kitâb›n›n birinci cüz’ünün ellidördüncü sahîfesinde, Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alî ve Hasen “rad›yallahü anhüm” hilâfetlerini uzun uzad›ya anlatd›kdan sonra, diyor ki:
(‹mâm-› Alî “rad›yallahü anh” vefât edince, imâm-› Hasen “rad›yallahü anh” müslimânlar›n kan› dökülmemesi ve herkesin râhat
etmesi için, hilâfeti b›rakmak istedi ve Mu’âviyeye “rad›yallahü
anh” teslîm eyledi ve onun emrlerine tâbi’ oldu. O günden i’tibâren, Mu’âviyenin “rad›yallahü anh” hilâfeti hak ve sahîh oldu. Bu
sûretle, Server-i âlemin “sallallahü aleyhi ve sellem” haber vermifl
oldu¤u, (Bu benim o¤lum seyyiddir, ya’nî büyükdür. Allahü teâlâ,
bunun ile mü’minlerden iki büyük f›rka aras›n› bulur, ya’nî bar›fld›r›r) hadîs-i flerîfinin ma’nâs› meydâna ç›kd›. Görülüyor ki, imâm-› Hasenin “rad›yallahü anh” tâbi’ olmas› ile, Mu’âviye “rad›yallahü anh”, islâmiyyete uygun halîfe olmufl, böylece müslimânlar aras›ndaki anlaflmazl›k sona ermifldir. Tâbi’în ve Tebe’i tâbi’în
ve dünyâdaki bütün müslimânlar Mu’âviyeyi “rad›yallahü anh”
halîfe olarak tan›m›fld›r. Server-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Mu’âviyeye “rad›yallahü anh”, (Halîfe oldu¤un zemân yumuflak ol veyâ güzel idâre et!) buyurduklar› gibi, di¤er bir
hadîs-i flerîfde, (‹slâmiyyet de¤irmeni otuzbefl sene veyâhud otuzyedi sene devâm edecekdir!) buyurmufldur. Peygamberimizin
“sallallahü aleyhi ve sellem” çarh, ya’nî dolab buyurmas›n›n sebebi, dindeki kuvveti ve sa¤laml›¤› bildirmek içindir. Bu müddetin
otuz senesi dört halîfe ve imâm-› Hasen “rad›yallahü anhüm” ile
temâmland›kdan sonra, geri kalan befl veyâ alt› veyâ yedi senesi,
hazret-i Mu’âviyenin “rad›yallahü anh” hilâfeti zemân›d›r. Hilâfeti, ondokuz sene ve birkaç ay sürmüfldür.)
Gunye kitâb›n›n türkçe tercemesi bas›lm›fld›r. Okunmas› tavs›ye olunur.
(Mir’ât-› kâinât) kitâb›, ikinci cild, üçüncü sahîfesinde diyor ki,
(Hazret-i Mu’âviyenin “rad›yallahü anh” babas›, Ebû Süfyân olup,
beflinci babas› Abdü Menâf, Resûlullah›n da “sallallahü aleyhi ve
sellem” dedelerinden idi. Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh”, hicretden ondokuz sene evvel, dünyâya gelmifldir. Babas› ile Mekke-i
mükerremenin fethi günü îmâna gelmifldi. Uzun boylu, beyâz yüzlü, güzel, yak›fl›kl› ve heybetli idi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” Kur’ân-› kerîmi yazan kâtiblerinden olup, çok düâlar›n› ka– 61 –

zanm›fld›. Halîfe olaca¤› da, kendisine müjdelenmifl idi. Birgün, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hayvana binip, onu da, arkas›na bindirmifldi. Konuflurlarken (Yâ Rabbî! Buna çok ilm ve hilm
ver!) diye düâ buyurmufldur. Târîhlerin hepsi diyor ki: Akl›, zekâs›, afv›, cömerdli¤i, idâresi, yumuflakl›¤› pek ziyâde olup, dillerde
gezerdi. Afv› ve yumuflakl›¤› hakk›nda nice hikâyeler vard›r ve iki
büyük arabî kitâb hâlinde neflr edilmifldir. Arabistânda dört dâhî
yetiflmifldir. Hazret-i Mu’âviye, Amr ibn-i Âs, Mugîre tebni fiu’be
“rad›yallahü teâlâ anhümâ” ve Ziyâd bin Ebîhdir. Âlimlerden birço¤u demifldir ki, çok heybetli, cesâretli, tedbirli, gayretli, merhametli olup, her sûretle, sanki idâreci olarak yarat›lm›fld›. Hattâ, hazret-i Ömer, onu gördükçe “rad›yallahü anhümâ” (Bu, bir Îrân flâh›d›r) buyururdu. Bir fley isteyeni bofl çevirmez, katkat fazlas›n› verirdi. Birgün, Hasen “rad›yallahü anh” borcu oldu¤unu söyledikde,
seksen bin alt›n vermifldi. Amr ibni Âs› “rad›yallahü anh” M›sra vâlî yap›p, iki sene bütün M›sr gelirini, ona ba¤›fllam›fld›.
A¤abeysi Yezîd, Ömer “rad›yallahü anhümâ” taraf›ndan, fiâmda
vâlî iken hicretin yirminci senesinde vefât etmifl ve yerine, bunu vekîl ta’yîn etmifldi. Halîfe Ömer “rad›yallahü anh”, asîl olarak vâlî
yapd›. Hazret-i Osmân, Alî ve Hasen “rad›yallahü anhüm” de, kendisini azl etmediler. Hicretin k›rkbirinci senesinde islâmiyyete uygun, sahîh halîfe oldu. Buna, bütün islâm memleketlerinde bulunanlar, râz› olup, bu seneye (âmül-cemâ’a) ismi verildi. Halîfe olunca,
Afrikada kâfirlerle cihâda bafllad›. Bir sene sonra, Abdürrahman isminde bir serdâr› [kumandan›] Îrân›n flark›nda Sicistâna [ya’nî Sistana], bir sene sonra, Sûdana ordu gönderip, oralar› kâfirlerden ald›.
K›rkdördüncü y›lda Kâbil flehrini, sonra Mühelleb kumandas›ndaki
ordusu, Hindistân ve Semerkand› ald›. Mühelleb, dahâ sonralar› hâricîlerle çok muhârebeler yaparak yay›lmalar›n› önlemifl büyük bir
kahramand›r. K›rkbeflde Afrîk›yye [ya’nî Tunus] al›nd›. 47’de Çinde
büyük ve çetin muhârebeler yap›ld› ve çok flehîd verildi, k›rksekizde
K›br›s adas›na, bizzat gazâya gidip, feth eyledi.
K›br›s adas›, nice zemân müslimânlar›n elinde kald›. (Ahlâk-›
alâî) kitâb› son k›sm›, beflinci sahîfede diyor ki, (K›br›s adas›nda,
Eshâb-› kirâmdan ve Tâbi’în-i izâmdan, çok kimselerin mezâr› vard›r. Bilhâssa Enes bin Mâlikin “rad›yallahü anh” teyzesi Ümm-i H›râm “rad›yallahü anhâ” orada medfûndur). Bir gün, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” onun evinde uyumufldu. Gülerek
uyand›. Yâ Resûlallah! Niçin güldünüz dedikde, (Yâ Ümm-i H›râm! Ümmetimden bir k›sm›n›, gemilere binip, kâfirlerle gazâya giderler gördüm!) buyurdu. Ümm-i H›râm (Yâ Resûlallah! Düâ et,
ben de onlardan olay›m!) dedi. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi
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ve sellem”, (Yâ Rabbî! Bunu da onlardan eyle!) diye düâ buyurdu.
Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh” zemân›nda Ümm-i H›râm,
zevci ile gemilere binip, K›br›sa gitdi. K›br›sda atdan düflüp flehîd
oldu. K›br›s›n ikinci fâtihi, M›sr sultân› Eflref Tatar olup, 828 [m.
1425] de feth etmifldir. Üçüncü fâtihi ikinci Sultân Selîm hân olup,
978 [m. 1570] de alm›fld›. Berlin muâhedesinden sonra 1295 [m.
1878] de yaln›z idâresi ‹ngiltereye b›rak›lm›fld›r. Hazret-i Mu’âviye,
elli senesinde o¤lu Yezîdi, ‹stanbulu alma¤a gönderdi. Hâlid ibni
Zeyd ebû Eyyûbel ensârî de, bu orduda olup, birçok Eshâb-› kirâm
“aleyhimürr›dvân” ile birlikde ‹stanbulda flehîd oldular. Bizansdan
her sene vergi almak üzere sulh yapd›lar. Ellidört y›l›nda Ubeydullah ibni Ziyâd [Abbâsî vezîrlerinden, ibni Zeyyâd baflkad›r] kumandas›ndaki bir ordusu, Asyada Ceyhûn nehrini develerle geçip
Buhâra al›nd›. Asyada, Afrikada her ân islâmiyyet yay›ld›. Kudüs-i
flerîfi, evvelce Ömer “rad›yallahü anh” alm›fl idi ise de, sonra kâfirlerin eline geçmifldi. Mu’âviye “rad›yallahü anh” tekrâr ald›. Hülâsa, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Yâ Rabbî! Mu’âviyeyi her yerde hâkim et!) düâs›, yerini bulup, Afrikada Kayrivandan, Asyada Buhârâya kadar ve Yemenden ‹stanbula kadar bütün
memleketlere hâkim oldu. Herkes kendisini sever, hürmet ederdi.
Ehl-i islâm, râhat ve bolluk içinde idi. Gâyet güzel giyinir, latîf atlara biner, zevk ile yaflard›. Fekat, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi
ve sellem” sohbeti ve hayr düâlar› sâyesinde, islâmiyyetden ayr›lmazd›. Günâh, zulm etmeme¤e çok dikkat ederdi. fiâmda, hazret-i
Ömer zemân›nda dört sene, hazret-i Osmân zemân›nda oniki sene,
hazret-i Alî zemân›nda befl sene, Hasen hilâfetinde alt› ay vâlî olup,
Hasen “rad›yallahü anhüm” hilâfeti b›rak›nca, bütün islâm memleketlerine fler’an ve sahîh olarak ondokuz sene halîfe oldu. Hicretin
altm›fl›nc› senesinde [60] Receb ay›nda, yetmifldokuz yafl›nda vefât
etdi. fiâmda defn edildi. Vefât edece¤i zemân, bereketlenmek için,
hurmetle saklamakda oldu¤u, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin mubârek saçlar›ndan birkaç k›l› ve mubârek t›rnaklar›n›, ölünce a¤z›na ve gözlerine koymalar›n› vasiyyet etmifldi.
Abdürrahmân, Yezîd, Abdüllah isminde üç o¤lu ile Hind, Remele,
Safiyye ve Âifle isminde dört k›z› vard›). Mir’ât-› kâinât›n yaz›s›, burada temâm oldu.
M›sr ulemâs›ndan imâm-› Ahmed bin Muhammed fiihâbüddîn-i Kastalânînin “rahime-hullahü teâlâ”, (Mevâhib-i ledünniyye) kitâb›n›n, flâir Mahmûd Abdülbâkî “rahime-hullahü teâlâ”
tercemesinde diyor ki, (‹bni ‹shaka göre, Mu’âviye “rad›yallahü
anh” fiâmda yirmi sene vâlî, yirmi sene de halîfe idi. ‹mâm-› Ahmed bin Hanbel buyuruyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
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sellem”, ona düâ edip, (Yâ Rabbî! Mu’âviyeye ilm ve hesâb ö¤ret!
Onu Cehennemden koru!) buyurdu. Kur’ân-› kerîmi yazmak vazîfesi ile meflhûrdur.)
Muhammed fiemseddîn Sâmî be¤ (Kâmûs-ül a’lâm)da diyor ki,
(Mu’âviye “rad›yallahü anh”, Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden idi.
Babas› Ebû Süfyân, kardefli Yezîd ve anas› Hind ile birlikde, Mekkenin al›nd›¤› gün îmâna gelmifldir. Kendisi dahâ evvel müslimân
olmufl, babas›n›n korkusundan gizlemifldi. Babas› da, kendisi de,
hâlis ve sa¤lam müslimân olup, Huneyn gazâs›nda, Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” önünde harb etmifllerdir. Ebû Süfyân›n, Tâif gazâs›nda bir gözü kör olmufl, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk›n hilâfeti zemân›nda, onüç senesindeki Yermük muhârebesinde
de di¤er gözü ç›km›fld›. Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh”,
Fahr-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin kâtibli¤inde
bulunmak flerefine de nâil olmufldu. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü anh” fiâma asker gönderdikde, a¤abeysi Yezîd ile birlikde Hâlid ibni Velid “rad›yallahü anh” kumandas› alt›nda harb etmifllerdir. Hicretin k›rkbirinci [41] senesinde, Kûfede hilâfetle kendisine
bî’at olunarak, yirmi sene halîfelik etmifldir. Hazret-i Mu’âviye
“rad›yallahü anh” fevkalâde akll›, çok zekî, fasîh, tatl› ve te’sîrli
söz sâhibi idi. Gâyet sabrl› ve halîm, kerem ve ihsân sâhibi bir zât
idi. fiâmda vâlî iken, halîfe Fârûk-› a’zam “rad›yallahü anh”, Romal›lar› hayretde b›rakan ve meflhûr olan, sâde ve mütevâd›’ k›yâfeti ile, fiâm› flereflendirdikde, onun muntazam, zarîf hâlini görünce, (Bu, Îrân flâhlar› gibidir) buyurmufldu. Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh” halîfe iken, dîn-i islâm›n, dünyâya yay›lmas›na ve
terakkîsine çok hizmet edip, çok memleketler alm›fld›r. Din âlimlerimiz, kendisinden çok hadîs-i flerîf alarak kitâblara yazm›fllard›r,
[ki bu, büyüklü¤ünü, i’timâd ve emniyyet olundu¤unu gösteren,
kuvvetli bir flâhiddir]. Fahr-i kâinât “sallallahü aleyhi ve sellem”
efendimizin, kendisine vermifl oldu¤u bir gömle¤e sar›p; saklam›fl
oldu¤u Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin t›rnak
kesiklerini de gözlerine ve a¤z›na koyarak, defn etmelerini vasiyyet etmifldi). Kâmûs-ül a’lâm yaz›s› burada bitdi.
(Mecelle) ismindeki çok k›ymetli kitâb› hâz›rlamakla, dîn-i islâma büyük hizmet eden ve en do¤ru oniki cild Osmânl› târîhini
yazm›fl olan, Lofcal›, meflhûr Ahmed Cevdet Pâfla “rahime-hullahü teâlâ” (K›sas-› Enbiyâ)s›n›n yedinci cüz’ü, yüzdoksanikinci
[192] sahîfesinde diyor ki: Hicretin altm›fl›nc› senesinde Mu’âviye
“rad›yallahü anh”, hutbe okudukdan sonra, (Ey müslimânlar! Üzerinizde hâkimli¤im uzun sürdü. Sizi usand›rd›m. Ben de sizden
usand›m. Sizden ayr›lmak isteme¤e bafllad›m. Siz de benden ayr›l– 64 –

mak ister oldunuz. Fekat, benden sonra, size benden iyisi halîfe olmaz. Nitekim benden evvelkiler de, benden iyi idiler. Her kim, Allahü teâlâya kavuflmak isterse, Allahü teâlâ da ona kavuflma¤› sever. Yâ Rabbî! Sana kavuflmak istiyorum. Sen de benim mülâkat›m› irâde buyur! Beni mubârek ve mes’ûd eyle!) dedi. Sonra hasta
oldu. O¤lu Yezîdi huzûruna isteyip, dedi ki, (Yavrum! Seni, seferler ile dolaflmakdan kurtard›m. Her iflini kolaylafld›rd›m. Herkesi
sana itâ’ate getirdim. Sana kimseye nasîb olm›yan mal b›rak›yorum! Hicâz ehâlisini gözet ki, onlar senin asl›nd›r. Sana geleceklerin en muhteremidirler. Irak ehâlisini de gözet! Hergün senden bir
me’mûrun azl edilmesini isteseler bile, azl et! fiâm ehâlisini de gözet ki onlar, senin yard›mc›lar›nd›r. ‹flleri bitince, bunlar›, yine fiâma getir. Çünki, baflka memleketlerde çok kal›rlarsa, ahlâk› bozulur. Sana rakîb olacak üç kiflidir. Bunlardan Abdüllah bin Ömer
“rad›yallahü teâlâ anhümâ” ibâdete düflkündür. Herkes sana bî’at
edince, o da eder. Hüseyn bin Alî “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hafîf bir zâtd›r. Kûfeliler, onu, sana karfl› ayakland›rabilir. Gâlib gelince, onu afv et! O bize akrabâd›r. Üzerimizde çok hakk› vard›r.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin torunudur.
Abdüllah bin Zübeyr “rad›yallahü teâlâ anhümâ” ise arslan gibidir. Ondan çok korun!)
Vefât›na yak›n (Ben ölünce, cûd, cömerdlik de berâber ölür.
Çok kimselerin ihsân kap›lar› kapan›r. ‹stiyenlerin elleri bofl kal›r)
dedi ve (Zî Tuvâ köyünde bir Kureyflî olup da keflki halîfe olmasayd›m) dedi ve Receb ay›nda vefât eyledi “rad›yallahü anh”. Kendisi uzun boylu, beyâz, heybetli, çok sabrl› ve halîm [yumuflak] idi.
Yumuflakl›¤›, dillerde gezerdi. Birgün, huzûruna bir adam gelip,
pek a¤›r ve çirkin konufldu¤u hâlde hiç cevâb vermemifldi. (Buna
da m› sabr ve tehammül edeceksiniz?) denildikde, (Biz, mülkümüze te’arruz etmiyenlerin sözüne iliflmeyiz) diyerek, millete verdi¤i
söz hürriyyetini, canl› misâl ile göstermifldi. Millet-i islâmiyyede ictimâ’î teflkilât kuran odur. Hattâ flehrler aras› postay› ihdâs etmifldi.
Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” buyurdu ki, (Hazret-i Mu’âviyenin
“rad›yallahü anh” idâresini, fenâ görmeyiniz! Onu gayb ederseniz,
bafllar›n arkadan zuhûr etdi¤ini görürsünüz!).
Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” ile muhârebe edenlerden, cesâreti ile, zekâs› ile meflhûr, Amr ibni Âs “rad›yallahü anh”, hicretin
k›rküçüncü [43] senesinde f›tr bayram› gecesi vefât etdi. O gece a¤lad›. O¤lu Abdüllah (Niçin a¤l›yorsun? Ölümden mi korkuyorsun?) dedikde, (Hay›r, ölümden korkmam. Fekat, öldükden sonra,
bafl›ma geleceklerden korkuyorum. Çünki, üç dürlü hayât geçirdim. Önce, kâfir idim. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”
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herkesden çok düflmanl›k ederdim. O zemân ölseydim, muhakkak
Cehenneme gidecekdim. Sonra, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi
ve sellem” en çok hayâ eden, ben oldum. O zemân ölseydim, herkes, beni tebrîk ederdi. ‹slâm olarak flereflendi, hayr üzere öldü
derler ve Cennete gitdi bilirlerdi. Dahâ sonra, hâkim oldum, vâlî
oldum. Milyonla insan›n idâresi, hakk› alt›na girdim. fiimdi ne hâldeyim, bilmiyorum. Ölünce, bana a¤lamay›n›z! Cenâzemi sessiz
götürünüz! Mezâr›m üstüne tafl ve a¤aç koymay›n›z!) dedi. Tevbe
ve isti¤fâr ederek vefât etdi. Kendisi M›sr›n fâtihi olup, hazret-i
Ömer “rad›yallahü anh” zemân›nda dört sene, hazret-i Osmân
“rad›yallahü anh” zemân›nda da, dört sene ve hazret-i Mu’âviye
“rad›yallahü anh” zemân›nda iki sene M›sr vâlîsi olmufldu “rad›yallahü anh”. K›sas-› Enbiyân›n yaz›s› burada temâm oldu.
Huccetül islâm imâm-› Gazâlî “rahime-hullahü teâlâ”, fârisî
(Kimyâ-i se’âdet) kitâb›, sehâ [cömerdlik] bahsinde, üçyüzotuzbirinci [331] sahîfede buyuruyor ki, hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü
anh” Medîne-i münevvereye gelmifldi. Sokakda geçerken hazret-i
Hasen “rad›yallahü anh” arkas›ndan gelip (Borcum var. Bana yard›m et!) dedi. O da emr etdi, bir deve yükü altun verdiler ki, seksen bin altun idi.
Alî bin Emrullah “rahime-hullahü teâlâ” (Ahlâk-› Alâî) kitâb›,
Îsâr bahsinde diyor ki, îsâr, kendine lâz›m olan›, sabr edip, baflkas›na vermekdir. ‹slâm cömerdlerinden en meflhûru, Abdüllah bin
Ca’fer Tayyâr “rad›yallahü anhümâ” idi. Bunu, hazret-i Mu’âviye
“rad›yallahü anh” çok severdi. Her sene, kendisine on milyon dirhem gümüfl, ma’âfl verirdi. Bu paran›n hepsini, fakîrlere, muhtâclara, yetîmlere, dullara da¤›t›r, sene sonunda, borçlan›rd›. (Abdüllaha her sene neden bu kadar çok para verip, devletin hazînesini
bofluna sarf ediyorsun?) diye Mu’âviye “rad›yallahü anh” hazretlerine sorduklar›nda, (Ben bu mal›, Abdüllaha vermiyorum. Medîne-i münevverenin fakîrlerine veriyorum. ‹sterseniz tedkîk edin!)
dedi. Araflt›rd›lar. Hepsini fakîrlere, yetîmlere verip kendinin ve
âilesinin tesarruf ile yaflad›¤›n› görerek, devlet hazînesinin yerinde
sarf edildi¤ini anlad›lar. Halîfenin bu tedbîrine, uyan›kl›¤›na ve cömerdli¤ine hayrân oldular.
(Eshâb-› Kirâm) “aleyhimürr›dvân” risâlesinin bafl›ndan buraya kadar, dinde söz sâhibi olan büyüklerin kitâblar›ndan birkaç
fley, k›saca yaz›ld›. Din büyüklerinin, sözbirli¤i ile bildirdi¤i bu hakîkatler karfl›s›nda dinden haberi olm›yan, hurûfî tekkeleri döküntülerinin sözlerine ve ba’z› abdestsiz, nemâzs›z dervifllerin yaz›lar›na ald›rmamal›! Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ” kitâblar›nda bildirilen, i’tikâd ve ibâdet yollar›na sar›larak,
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sonsuz felâket ve piflmânl›kdan kurtulmal›y›z! Evet, islâmiyyeti,
i’tikâd› ve ibâdetleri ö¤renmek, her erke¤e ve her k›za farzd›r, lâz›md›r. Fekat, bunlar› içki masalar›nda, husûsî maksadlarla yaz›lan
ve din düflmanlar›n›n kitâblar›ndan terceme edilen yaz›lardan ve
sözlerden de¤il, mezheb imâmlar›m›z›n bildirdiklerinden ö¤renmeliyiz. Dedelerimizin yolundan ayr›lmamal›y›z!
Ba’z› kimseler, (Hiçbir müslimân, çocu¤una, Mu’âviye ismini
koymam›fld›r. Bu da, bu ismin ve ism sâhibinin sevilmedi¤ine alâmetdir) diyor. Bu düflünce pek yanl›fld›r. Câhil bile buna, ancak güler. Büyük Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” fiît,
Hûd, fiuayb, Elyesa’ gibi ismleri ve imâm-› Alî “rad›yallahü anh”
efendimizin torunlar›ndan ve oniki imâm›m›zdan Bâk›r, Hasen Askerî ismleri ve eshâb-› Bedrden olup Cennet ile müjdeli üçyüzonüç
kifliden olan, Bera’, Evs, ‹yâs, Buhayr, Besbese, Temîm, Sa’lebe,
Sekaf, Cebr, Hâris, Hât›b, Hârise, Hubâb, Haram, Hureys, Hasîn,
Hârice, Hâbbab, Hubeyd, H›ras, Hureym, Hallâd, Huneys, Huleyd, Havvât, Havli, Zükeys, Râfi’, Reb’î, Ruhayle, Refâ’a gibi ve
dahâ yazamad›¤›m›z birçok ismleri, bugün hiçbir müslimân kullanmad›¤› için bu ismlerin sâhibleri olan, Peygamberler “aleyhimüsselâm” ve Eshâb-› kirâm›n en büyükleri ve k›ymetlileri, sevilmez mi
diyecekler? Hâlbuki, bu ismlerin sâhiblerinin hepsi, hazret-i
Mu’âviyeden “rad›yallahü anh” dahâ yüksek olduklar› ve Allahü
teâlân›n ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ve bütün
müslimânlar›n sevgilileri oldu¤u, günefl gibi âflikârd›r. Hazret-i
Mu’âviyeyi “rad›yallahü anh” sevmemek, Onu tan›mamak, tehlükeli bir câhillikdir. Fekat, Onu kötülemek, gençleri kand›rmak
için, böyle çürük ve gülünç düflünceler söylemek, bu câhilli¤i ve iftirây› meydâna ç›karmakdan baflka, birfleye yaramaz.
Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” ile muhârebe eden Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” bize hiçbir yak›nl›¤› ve hiçbir tan›fl›kl›¤›
yok. Hattâ bu muhârebeleri, bizi üzüyor, incitiyor. Fekat, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb› olduklar› için, onlar›
sevmekle emr olunduk. Herbirini incitmekden, Onlara düflmanl›k
etmekden men’ olunduk. O hâlde, hepsini sevme¤e mecbûruz. Onlar›, Peygamberimizi “sallallahü aleyhi ve sellem” sevdi¤imiz için
severiz. Onlara düflmanl›kdan ve eziyyet etmekden kaç›n›r›z. Çünki, Onlar›n incitilmesi ve düflmanl›¤›, Peygamber “sallallahü aleyhi
ve sellem” efendimize gider. Yaln›z, hakl› olan› ve yan›lan› söyleriz.
Ya’nî hazret-i Emîr “rad›yallahü anh” hakl› idi. Ona karfl› gelenler,
hatâ etmifl idi. Bundan fazla birfley söylemek do¤ru de¤ildir.
‹smâ’îl Kemâleddîn Karamânî “rahime-hullahü teâlâ”, (fierh-i
akâ’id) kitâb›n› aç›klarken, yaz›yor ki, imâm-› Alî “kerremallahü
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vecheh” buyurdu ki, (Kardefllerimiz bizi dinlemedi. Onlar kâfir de¤ildir. Günâha da girmedi. Çünki, dinden, islâmiyyetden anlad›klar›n› yap›yorlar). ‹ctihâdda yan›lmak kabâhat de¤ildir ve birfley
söylenemez. Onlar›n Eshâb oldu¤unu düflünerek, hepsini iyi bilmeliyiz!
Allahü teâlâ, hepimizi, do¤ru yoldan ay›rmas›n! Din büyüklerinin kitâblar›ndan haberi olmay›p, dînin vesîkalar›n›, islâmiyyetin
delîllerini ve senedlerini iflitmeyip de dînini, sonradan meydâna ç›kan târîhlerden ö¤renenleri ve yaln›z hayâl ve inâd ile konuflanlar› ve yazanlar› iflitmekden, yaz›lar›n› okumakdan ve onlara aldanmakdan muhâfaza buyursun! Âmîn. Îmân› olanlar, îmân›n tad›n›
tadanlar, Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ” kitâblar›ndan al›nan sözlere ve yaz›lara sar›l›r. Bunlardan zevk al›r. Din
adam› geçinen câhillerin, sözlerinden ve yaz›lar›ndan nefret eder,
kaçar.
‹mâm-› Rabbânî “kuddise sirruh” ikinci cildde, otuzalt›nc›
mektûb sonunda buyuruyor ki, Sahâbe-i kirâm›n üstünlü¤ünü anlatan “r›dvânullahi aleyhim ecma’în” mektûbu, (Ehl-i beyt-i Resûl)ün “sallallahü aleyhi ve sellem” medh ve senâs› ile bitirelim:
Seyyid-i kâinât “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vesselâm” buyurdu
ki, (Alîyi “rad›yallahü anh” seven, muhakkak, beni sevmifldir. Ona
düflmanl›k eden, muhakkak bana düflmanl›k etmifldir. Onu inciten,
muhakkak beni incitmifldir. Beni inciten, muhakkak Allahü teâlây› incitmifl olur.)
Bir hadîs-i flerîfde buyurdu ki, (Allahü teâlâ, bana dört kimseyi sev diye emr etdi. Onlar› kendisinin de sevdi¤ini bildirdi). Onlar›n ismlerini bize söyler misiniz, denildikde, (Alî onlardand›r, Alî
onlardand›r, Alî onlardand›r, Ebû Zer, Mikdâd ve Selmân) buyurdu. Bir hadîs-i flerîfde, (Alînin “rad›yallahü anh” güzel yüzüne,
belki mubârek vücûd-i flerîfine severek bakmak ibâdetdir) buyurdu. Berâ’ bin Âzib “rad›yallahü anh” diyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, birgün oturmufldu. Buyurdu ki, (Yâ Rabbî!
Ben Haseni seviyorum) “rad›yallahü anh”.
Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü anh” diyor ki, Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” yan›nda imâm-› Hasen vard›. Bir kerre bize, bir kerre Hasene “rad›yallahü anh” bakarak: (Benim bu
o¤lum seyyiddir, efendidir. Ümmîd ederim, beklerim ki, Allahü teâlâ, onun ile, müslimânlardan iki f›rkan›n aras›n› bulur). Ya’nî
müslimânlardan iki f›rka sulh ederler buyurdu.
Üsâme bin Zeyd “rad›yallahü anh” diyor ki: Peygamber efendimizi “sallallahü aleyhi ve sellem” gördüm. Hasen ve Hüseyn “ra– 68 –

d›yallahü anhümâ” mubârek kuca¤›nda oturuyorlard›. Buyurdu ki:
(Bu ikisi, benim o¤ullar›md›r ve kerîmemin o¤ullar›d›r. Yâ Rabbî!
Ben bunlar› seviyorum. Sen de sev ve bunlar› sevenleri de sev!).
Enes “rad›yallahü anh” diyor ki, Resûlullaha “sallallahü aleyhi
ve sellem” Ehl-i beytin “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” içinden
en çok kimi seviyorsunuz? diye sordular. Buyurdu ki, (Hasen ile
Hüseyni) “rad›yallahü anhümâ”.
Bir hadîs-i flerîfde buyurdu ki, (Fât›ma “rad›yallahü anhâ” benim bir cüz’ümdür. [Ya’nî benden bir parçad›r.] Onu k›zd›ran, beni incitir.) Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” diyor ki: Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” imâm-› Alîye “rad›yallahü anh”
karfl› buyurdu ki, (Fât›ma bana senden dahâ sevgilidir. Sen bana,
ondan dahâ azîzsin! [ya’nî k›ymetlisin]).
Hazret-i Âifleden nakl edildi¤ine göre, müslimânlar, Peygamberimize “sallallahü aleyhi ve sellem” hediyye takdîm etmek istediklerinde, ancak Âifle-i S›ddîkan›n “rad›yallahü anhâ” hucre-i ismetinde bulunduklar› zemân getirirlerdi ve bu vâlidemizin tavassut ve delâleti ile Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” r›zâs›n› kazanma¤a çal›fl›rlard›. Yine Âifle “rad›yallahü anhâ”
diyor ki: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Zevcât-› tâhirât› iki k›sma ayr›lm›fld›. Bir k›sm› ben ve Hafsa ve Safiyye ve Sevde,
ikinci k›sm› Ümm-i Seleme ve di¤erleri idi “rad›yallahü anhünne”.
Bu ikinci k›smdakiler, kendi aralar›nda konuflup Eshâb-› kirâm›n,
hediyyelerini, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” nerede ise,
oraya getirmelerini, yaln›z Âifle-i S›ddîkan›n evine teflrîf edecekleri zemân› beklememelerini istirhâm etmek için, Ümm-i Selemeyi
huzûr-i se’âdete gönderdiklerinde, (Bana eziyyet vermeyiniz. Bana vahy ancak Âiflenin “rad›yallahü anhâ” elbisesi ile örtülü iken
geliyor). Ya’nî di¤er Ezvâc-› mütahherât›n yataklar›nda iken, bana
vahy gelmedi. Yaln›z Âiflenin “rad›yallahü anhünne” yata¤›nda
iken geldi, buyurdu. Bunu iflitince, Ümm-i Seleme “rad›yallahü anhâ”: Seni bundan sonra incitmeme¤e and›m olsun, tevbeler olsun
yâ Resûlallah! dedi. Baflka bir zemân, yine bunun için, Fât›mat-üzzehrây› “rad›yallahü anhâ” gönderdiklerinde, (Ey k›z›m! Niçin benim sevdi¤imi sevmezsin? Benim mahbûbem, senin dahî mahbûben de¤il midir?) buyurduklar›nda, Fât›ma “rad›yallahü anhâ”,
evet dedi. (Öyle ise, sen de onu sev!) buyurdular.
Yine Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü anhâ” diyor ki: Peygamber
efendimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” ne zemân Hadîcenin
“rad›yallahü anhâ” ismini iflitsem gayretime dokunurdu. Bununla
berâber, Onu görmemifldim. Onu çok sevdikleri için, onun akra– 69 –

bâs›na hediyye gönderirlerdi. Ba’zan latîfe yollu, dünyâda sanki
Hadîceden “rad›yallahü anhâ” baflka kad›n yok mu? derdim. (O;
flöyle flöyle! Böyle böyle idi ve benim ondan evlâdlar›m vard›!) buyururlard›.
Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” diyor ki: Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Abbâs bendendir ve ben ondan›m!).
Bir hadîs-i flerîfde buyurdu ki, (Âilem yüzünden beni incitenlere fliddetli azâb vard›r!).
Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” diyor ki: Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Sizin iyileriniz, benden sonra, Ehl-i beytime iyilik edenlerdir). ‹mâm-› Alî “rad›yallahü anh”
diyor ki, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki,
(Ehl-i beytime iyilik edenlere, k›yâmet günü flefa’ât ederim!). Yine imâm-› Alî “rad›yallahü anh” diyor ki: Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (S›rât köprüsünden ayaklar›
kaymadan geçenler, Ehl-i beytimi ve Eshâb›m› çok sevenlerdir).
Yâ Rabbî! Fât›man›n “rad›yallahü anhâ” ve o¤ullar›n›n hât›r›
ve hürmetleri için, bize son nefesde îmân ile gitmek nasîb eyle!
Âl-i Resûlün “sallallahü aleyhi ve sellem” eteklerine sar›lmak bize nasîb et de, düâlar›m›z› ister kabûl eyle, ister red!
Afla¤›daki yaz›, (Makâmât-› Mazheriyye) kitâb›ndaki onyedinci mektûbun tercemesidir. Bu kitâb›, Hindistândaki hakîkî islâm
âlimlerinden büyük velî, Abdüllah Dehlevî yazm›fld›r. Kendisi
1240 [m. 1824] de Delhîde vefât etmifldir. Üstâd› Mazher Cân-› Cânân›n yan›ndad›r. Bu kitâb, fârisî olup, Mazher Cân-› Cânân›n hayât›n› ve yirmidört mektûbunu bildirmekdedir. Mazher Cân-› Cânân 1195 [m. 1781] de seksendört yafl›nda vefât etdi. Delhîde, yapd›rd›¤› mescidin yan›ndad›r “rahmetullahi teâlâ aleyhimâ”:
Ehl-i sünnet mezhebinin âlimleri, Eshâb-› kirâm aras›ndaki
muhârebeleri, Onlar›n yüksek flânlar›na yak›flacak fleklde anlatm›fllard›r. Çünki Onlar, (‹nsanlar›n en hayrl›lar›, benimle birlikde
yaflayanlard›r) hadîs-i flerîfi ile medh olunmufllard›r. Sebebini anlayamad›klar› ayr›l›klar›n› da, Allahü teâlân›n bilgisine b›rakm›fllar, bu hayrl› asr›n temiz insanlar›na dil uzat›lmas›ndan sak›nm›fllard›r. Hayrl› olduklar› bildirilen ilk üç asrda yetiflmifl olan hadîs
ve f›kh âlimlerinden hiçbiri, Eshâb-› kirâm›n zemân›na çok yak›n
olduklar› ve Onlar›n hâllerini çok iyi bildikleri hâlde ve Alî Mürtezâya “rad›yallahü anh” karfl› olanlar›n hatâ etdiklerini bildirdikleri hâlde, hiçbirini kötülemek câiz de¤ildir demifllerdir. Evet,
fiâm ve Ba¤dâd askerleri aras›nda birkaç gün, muhârebe oldu ise
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de, bu hâlleri ictihâd ayr›l›¤›ndan idi. Birbirlerini kâfir bilmekden
de¤ildi. Bu fitne, Emîr-ül-mü’minîn Osmân›n “rad›yallahü teâlâ
anh” flehîd edilmesi ile bafllad›. Muhârebe zemân›nda, Eshâb-› kirâm üçe ayr›lm›fld›. Bir k›sm›, hakl› halîfe olan Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri taraf›nda idi. ‹kinci k›sm› fiâm emîri taraf›nda
idi. Üçüncü k›sm›, iki tarafa da kat›lmad›. Hadîs âlimleri ve f›kh ilminin müctehidleri, Eshâb-› kirâmdan hadîs-i flerîfleri toplarlarken, her üç k›smdakileri müsâvî tutmufllar, hepsinin sözlerinin
k›ymetli, do¤ru oldu¤una inanm›fllard›r. Üç k›smdan birinde bulunanlar› kâfir veyâ fâs›k bilselerdi, bunlar›n bildirdiklerini kabûl etmezler, bu haberleri, ictihâd için, ahkâm ç›karmak için, menba’ ve
sened yapmazlard›. Bu üç k›smdakilerden herhangi biri kötülenirse, dîn-i islâm, içerden y›k›l›r. Bu büyüklere dil uzatmamak, islâmiyyete hizmet etmek olur ve Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sohbetine, meclislerine k›ymet vermek olur. E¤er
(Resûlullah›n akrabâs›na k›ymet vermek çok lâz›md›r) denirse,
evet öyledir. Fekat, Resûlullah›n akrabâs›ndan hiçbiri, kendileri
ile harb eden Sahâbîlerden hiçbirine kâfir demedi. Evet, harb
edenlerin birbirlerini sevmemeleri, kötülemeleri lâz›md›r. Fekat,
hadîs-i flerîfler ile medh edilen bu hayrl› insanlar, birbirlerini aslâ
kötülememifllerdir. Resûlullah›n akrabâs›n› sevmek, bütün müslimânlara vâcibdir. Onlar›n incinmelerini istemek de, bu sevgiyi bozar.
Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” birbirleri ile muhârebelerini konuflmak, yazmak do¤ru de¤ildir. Bu hâle üzülmeli ve susmal›d›r. fiî’î denilen ba’z› kimseler, taflk›nl›k yap›yorlar. Uydurma haberlere aldanarak, o temiz insanlar›, kendi nefsleri gibi zan ediyorlar. Eshâb-› kirâma kâfir diyecek kadar taflk›nl›k yap›yorlar. Hâlbuki, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hayât›n›, sözlerini bizlere onlar bildirdi. Ömrlerini Resûlullah›n sohbetinde geçiren, Onun terbiyesi ve nasîhatleri ile edeblenen, olgunlaflan, mallar›n› ve canlar›n› Onun için fedâ eden, Ondan sonra da Onun dînini yaymak için çal›flan kimselerin küfrden kurtulamayacaklar›
düflünülebilirmi? Allahü teâlâ, bu hizmetlere, gayretlere, hiç merhamet etmemiflmidir? Onlara merhamet edilmezse, sonra gelen bizim gibi günâhkârlar, nas›l afv ve rahmet bekleyebiliriz? Geçmifl
Peygamberlerden ve Evliyâdan biri ölünce, ümmetinin, cemâ’atinin hepsinin kâfir olduklar› ve Onun evlâdlar›na, akrabâs›na düflman olduklar›, hiç iflitilmiflmidir? Böyle olsayd›, Allahü teâlân›n
Peygamber göndermesi, abes olurdu, fâidesiz olurdu. Zemânlar›n
en iyisi olarak müjdelenmifl olan zemân, zemânlar›n en kötüsü
olurdu. ‹nsanlar›n en iyileri, en kötüleri olurdu.
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B‹R‹NC‹ C‹LD,
251. ci MEKTÛB TERCEMES‹
Dîn-i ‹slâm›n en büyük âlimi, ‹mâm-› Rabbânî müceddid-i elf-i
sânî Ahmed Fârûkî “kuddise sirruh” hazretlerinin muhtelif flehrlerdeki âlimlere, vâlî, kumandan ve pâdiflâhlara, cevâb ve nasîhat
olarak yazd›klar› mektûblar›n beflyüzotuzalt›s›ndan meydâna gelen (Mektûbât-› ‹mâm-› Rabbânî) kitâb›n›n birinci cüz’ü ikiyüzellibirinci mektûbu, mevlânâ Muhammed Eflrefe yaz›lm›fl olup, Hulefâ-i râflidînin “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” fazîletlerini ve
fieyhayn hazretlerinin [ya’nî Ebû Bekr ile Ömerin] “rad›yallahü
anhümâ” üstünlü¤ünü ve hazret-i Emîrin [ya’nî hazret-i Alînin]
“rad›yallahü anh” husûsî k›ymetlerini ve Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” ta’zîm ve tevkîrini ve aralar›ndaki muhârebelerin iç
yüzünü bildirmekdedir.
Bu mektûbun bafl taraf› Peygamberlere “aleyhimüssalevât” ve
Evliyâya “kuddise sirruhüm” âid derin ilmler oldu¤undan, yaln›z
nihâyet k›smlar›n› terceme ediyoruz:
Hazret-i Emîrin “rad›yallahü anh” isminin, Cennet kap›s›n›n
üzerinde yaz›l› oldu¤unu ö¤renince, fieyhayn hazretlerinin [ya’nî
Ebû Bekr ile Ömerin] “rad›yallahü anhümâ” Cennet kap›s›ndaki
husûsiyyet ve i’tibârlar›n›n nas›l oldu¤unu merak etdim. Anlamak
için çok u¤rafld›m. Nihâyet anlad›m ki, bu ümmetin [ya’nî müslimânlar›n] Cennete girmeleri, bu iki büyük zât›n emri ve izni ile
olacakd›r. Sanki, Ebû Bekr “rad›yallahü anh” Cennet kap›s›nda
durup, içeri girme¤e izn verecek ve Ömer “rad›yallahü anh” ellerinden tutarak içeri götürecekdir. Bütün Cennetin, sanki Ebû
Bekrin “rad›yallahü anh” nûru ile dolu oldu¤unu his ediyorum. Bu
fakîre göre, fieyhayn hazretlerinin bütün Sahâbe-i kirâm “aleyhimürr›dvân” aras›nda ayr› bir flân ve üstünlükleri vard›r. Baflka hiçbirisi bunlara ortak de¤ildir. S›ddîk “rad›yallahü anh”, Peygamber
efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” ile sanki ayn› bir evin sâhibidir. Farklar›, bir evin iki kat› aras›ndaki fark gibidir. Fârûk “rad›yallahü anh” da Ebû Bekre “rad›yallahü anh”, tufeyl olarak bu
devlethânede bulunmakdad›r. Di¤er Sahâbe-i kirâm›n, Server-i
âleme “sallallahü aleyhi ve sellem” yak›nl›klar›, sünnet-i seniyyesine [ya’nî islâm dînine] uyduklar› kadar, mahalle komflusu veyâ
hemflehri gibidirler. Bunlar, böyle olunca, sonra gelenlerin Evliyâs› nerede kal›r? Art›k düflünmeli! O hâlde onlar, fieyhayn›n büyüklü¤ünden ne anl›yabilirler? Her ikisinin büyüklü¤ü, o kadar
çokdur ki, Peygamberler “aleyhimüsselâm” s›ras›ndad›rlar.
Peygamberlik makâm›ndan baflka, bütün üstünlüklerine mâlikdir– 72 –

ler. Nitekim, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Benden sonra Peygamber gelseydi, Ömer Peygamber olurdu).
‹mâm-› Gazâlî “rahmetullahi aleyh” buyuruyor ki: Halîfe
Ömer “rad›yallahü anh” flehîd olunca, Abdüllah ibni Ömer, Sahâbe-i kirâma dedi ki: (‹lmin onda dokuzu, Ömer “rad›yallahü anh”
ile berâber öldü!). Ba’z›lar›n›n bu sözü anlam›yarak duraklad›klar›n› görünce, (‹lmden maksad›m, Allahü teâlây› bilmekdir. Abdest ve guslün bilgileri de¤ildir) dedi. Ömer böyle olunca, Ebû
Bekrin “rad›yallahü anh” büyüklü¤ü nas›l anlafl›l›r ki, Ömerin bütün iyilikleri, onun bir iyili¤idir. Böyle oldu¤u, hadîs-i flerîfde bildirilmekdedir. Ömer ile S›ddîk “rad›yallahü anhümâ” aras›ndaki
fark, S›ddîk ile Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” aras›ndaki farkdan ziyâdedir. Baflkalar›n›n S›ddîkdan “rad›yallahü anh”
ne kadar afla¤› oldu¤unu bundan anlamal›d›r. fieyhayn “rad›yallahü anhümâ” öldükden sonra da, Peygamberimizden “sallallahü
aleyhi ve sellem” ayr› kalmad›lar. Mahflere de, onlarla berâber
kalk›p gidece¤ini haber vermifldir. O hâlde efdaliyyet, üstünlük,
Ona dahâ yak›nl›k demek olup, bu da, ikisine mahsûsdur. Bu fakîrli¤im ve afla¤›l›¤›m ile, Onlar›n yüksekli¤inden ne anl›yabilir ve
söyliyebilirim ve üstünlüklerinden ne anlatabilirim? Tozun, duman›n, günefli anlatma¤a gücü yeter mi? Bir damla su, büyük denizleri söyliyebilir mi?
‹nsanlara nasîhat etmek, herkese yol göstermek için, geri dönmüfl olan Evliyâ “kaddesallahü teâlâ esrâre-hümül’azîz”, keflflerinin nûru ile ve Tâbi’în ve Tebe-i tâbi’înden ictihâd derecesine yükselen âlimler “rahime-hümullahü teâlâ”, hadîs-i flerîflerin derinliklerindeki ma’nâlar› bulup anlamak ile, fieyhayn›n “rad›yallahü anhümâ” kemâlât›ndan biraz anl›yarak, hakîkatlerinden az birfley ele
geçirerek, üstünlüklerini bildirmifller ve bunda söz birli¤i hâs›l olmufldur. Bu sözlerine uym›yan keflflerin, bulufllar›n, yanl›fl oldu¤unu söyliyerek, bunlara k›ymet vermemifllerdir. Bu ikisinin üstünlü¤ü, Sahâbe-i kirâm aras›nda zâten flöhret bulmufldu. Meselâ, Buhâriyyi flerîfde, Abdüllah ibni Ömer “rad›yallahü anhümâ” diyor ki,
(Biz, Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›nda, Ebû
Bekr gibi kimseyi bilmezdik. Ondan sonra Ömeri, Ondan sonra da
Osmân› “rad›yallahü anhüm” bilirdik. Onlardan sonra kimseyi
kimseden üstün tutmazd›k). Ebû Dâvüdün bildirdi¤ine göre, yine
Abdüllah ibni Ömer diyor ki, (Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›nda bizler en üstün Ebû Bekrdir, sonra Ömer, sonra
Osmând›r “rad›yallahü anhüm” derdik).
Evliyâl›k, Peygamberlikden dahâ yüksekdir sözü, erbâb-› sek– 73 –

rin, ya’nî zan ve hayâl ile konuflanlar›n sözüdür. Ya’nî geri dönmiyen, Peygamberlik makâm›n›n kemâlât›ndan haberi olm›yan Evliyân›n sözüdür. Bu fakîr, birçok mektûblar›mda, uzun uzad›ya bildirdim ki, Peygamberlik, vilâyetin üstündedir. Hattâ, Peygamberin
kendi vilâyetinin de üstündedir. Sözün do¤rusu da budur. Bunun
aksini söyliyen, Peygamberlik makâm›n›n yüksekli¤ini bilmiyendir. Evliyâl›k yollar› aras›nda, (Silsile-tüzzeheb) yolu, S›ddîk-i ekberin “rad›yallahü anh” yolu oldu¤undan, bu yolun yolcular› uyan›k olur. Onun için de, yollar›n en üstünüdür. Baflka yoldaki Evliyâ, bunlar›n kemâlât›na nas›l yetiflebilir? Onlar›n iç yüzünü nas›l
anl›yabilir? Bu yolun yolcular›n›n, bu iflde kârlar› müsâvîdir demek istemiyorum. Belki, milyonda biri böyle olabilirse, ni’metdir,
se’âdetdir. Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” haber
verdi¤i hazret-i Mehdî “rahime-hüllahü teâlâ”, vilâyetin en yüksek
derecesinde olaca¤›na göre, o da bu yoldan yetiflmifl ve bu yolu temâmlam›fl ve düzeltmifl olacakd›r. Çünki, bütün vilâyet yollar›, bu
yoldan afla¤›d›r ve ulafld›klar› vilâyetlerde, Peygamberlik makâm›n›n kemâllerinden az birfley vard›r. Bu yoldan kazan›lan Evliyâl›kda ise, S›ddîk-› ekberin yolu oldu¤u için, o kemâlâtdan pek çok bulunur.
Hazret-i Emîr “rad›yallahü anh” Peygamberimizin “sallallahü
aleyhi ve sellem” vilâyetini ald›¤›, tafl›d›¤› için, geri dönmiyen,
ya’nî halk aras›na kar›flm›yan ya’nî vilâyetin kemâlât› kendilerinde
fazla bulunan Evliyân›n, meselâ kutblar›n, ebdâlin ve evtâd›n terbiyeleri, onun imdâd› ve yard›m› iledir. Kutbül-aktâb, ya’nî kutb-i
medâr, onun emrinde ve terbiyesindedir. Ya’nî vazîfesini onun imdâd› ve yard›m› ile yapar. Fât›ma-tüzzehrâ ile Hasen ve Hüseyn
“rad›yallahü anhüm” de, bu makâmda, hazret-i Emîr ile ortakd›rlar.
Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›n›n hepsi
“rad›yallahü anhüm” büyükdür. Her birini büyük bilmek ve söylemek lâz›md›r. Enes bin Mâlik “rad›yallahü anh” buyuruyor ki,
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Allahü
teâlâ, bütün insanlar aras›ndan beni seçdi, ay›rd›. ‹nsanlar›n en iyisini bana eshâb olarak seçdi. Bunlar›n aras›ndan da, bana akrabâ
ve yard›mc› olarak en üstünlerini ay›rd›. Bir kimse, beni sevdi¤i
için, bunlara hürmet ederse, Allahü teâlâ, onu her tehlükeden korur. Onlara hakâret ederek beni incitenleri de incitir). Abdüllah
ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” buyuruyor ki, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Eshâb›ma dil uzatanlara, onlar› sö¤enlere, Allah la’net eylesin! Bütün meleklerin ve insanlar›n la’netleri, onlar›n üzerine olsun!) Âifle-i S›ddîka “rad›yal– 74 –

lahü anhâ”n›n haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Ümmetimin en kötüsü, eshâb›ma dil uzatma¤a cesâret edenlerdir) buyuruldu.
Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” aras›nda olan muhârebeleri,
iyi sebeblerden, güzel düflüncelerden ileri geldi bilmek, dünyâl›k
için, menfe’at için bilmemek lâz›md›r. Çünki, onlar›n ayr›l›¤›, ictihâd ve te’vîl ayr›l›¤› idi. Hevâ ve hevesden do¤an ayr›l›k de¤ildi.
Ehl-i sünnet âlimleri hep böyle söyliyor. fiu kadar var ki, hazret-i
Emîr ile muhârebe edenler, hatâ etdi. Hak, hazret-i Emîr “rad›yallahü anh” taraf›nda idi. Fekat hatâlar›, ictihâd hatâs› oldu¤undan,
birfley denemez ve dil uzat›lamaz. (fierh-i mevâk›f) kitâb›na göre,
Âmidî diyor ki, Cemel ve S›ffîn vak’alar› ictihâd yüzünden idi. Ebû
fiekûr Muhammed Sülemî, (Temhid) kitâb›nda diyor ki, Ehl-i sünnet ve cemâ’ate göre, hazret-i Mu’âviye ve onunla berâber olanlar
“rad›yallahü anhüm” hatâ etmifllerdi. Fekat hatâlar›, ictihâd hatâs› idi. ‹bni Hacer-i Mekkî (Savâ’›k-› muhrika) kitâb›nda diyor ki:
Hazret-i Mu’âviyenin hazret-i Emîr ile “rad›yallahü anhümâ” muhârebesi, ictihâd sebebi ile idi. Ehl-i sünnet âlimleri böyle bildiriyor. (fierh-i mevâk›f)daki (Eshâb›m›z›n ço¤una göre, o muhârebeler ictihâd sebebi ile de¤ildi) sözünde eshâb›m›z diyerek, kimleri
anlatmak istemifldir? Ehl-i sünnet âlimleri böyle söylemiyor, aksini söylüyor. Büyüklerin kitâblar›, hep ictihâdda hatâ oldu¤unu bildirmekdedirler. Meselâ, imâm-› Gazâlî ve Kâdî Ebû Bekr ve di¤er
imâmlar gibi. O halde, hazret-i Emîr “rad›yallahü anh” ile muhârebe edenlere, fâs›k, yoldan ç›km›fl gibi fleyler söylemek câiz de¤ildir.
Kâdî ‹yâd›n “rahime-hullahü teâlâ” (fiifâ) kitâb›nda, imâm-›
Mâlik “rad›yallahü anh” diyor ki: (Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” eshâb›ndan birine, meselâ Ebû Bekre veyâ Ömere veyâ Osmâna veyâ Mu’âviyeye veyâ Amr ibni Âsa “rad›yallahü
anhüm” sö¤en ve onlar› kötüliyen bir kimse, e¤er yoldan ç›kd›lar,
kâfir oldular dedi ise bu kimseyi öldürmelidir. Yok e¤er baflka bir
ayb ve kusûr ile kötüledi ise, fliddetli dövmelidir). Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” ile muhârebe edenler, kendilerine alevî diyen flî’îlerin taflk›n olanlar›n›n dedikleri gibi, kâfir de¤ildir. Fâs›k da de¤ildir. Çünki, Âifle S›ddîka “rad›yallahü anhâ” ve Talha ve Zübeyr ve
Sahâbe-i kirâmdan birço¤u onlardand›r “r›dvânullahi aleyhim ecma’în”. Talha ile Zübeyr “rad›yallahü anhümâ” Cemel muhârebesinde onüçbin kifli ile berâber öldürülmüfldü. Hazret-i Mu’âviye
“rad›yallahü anh”, bu zemân ifle kar›flmam›fld›. Bir müslimân, bunlara yoldan ç›kd› ve günâha girdi gibi sözler söyliyemez. Kalbi bozuk, rûhu pis olan, söyler.
F›kh âlimlerinden ba’z›s›, hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh”
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için cevr, ya’nî zulm etdi demifl ise de, bundan maksadlar› hazret-i
Emîrin hilâfeti zemân›nda kendini halîfe i’lân etmesi haks›z idi, demekdir. Yoksa yoldan ç›kmak ve günâh alâmeti olan zulm demek
de¤ildir. Bu sûretle, sözleri, Ehl-i sünnet büyüklerinin sözlerine uymufl olur. Bununla berâber, hakîkî din âlimleri, böyle yanl›fl ma’nâlar anlafl›labilecek sözleri söylemezler. Hazret-i Mu’âviye için “rad›yallahü anh” zâlim, nas›l denilebilir? Bunun, Allahü teâlân›n emrlerini ve müslimânlar›n haklar›n› gözetmekde âdil bir halîfe oldu¤unu (Savâik-› muhrika) kitâb›nda, allâme ‹bni Hacer-i Mekkî yaz›yor. Böyle sözleri, Yezîd için söyleseler yeridir. Fekat, Mu’âviye
“rad›yallahü anh” için söylemek çok fleni’, çok çirkin olur. Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”, hazret-i Mu’âviyeye “rad›yallahü anh”, hayrl› düâlar etdi¤ini, hadîs âlimlerinin hepsi söylüyor. Meselâ, (Yâ Rabbî, ona kitâb ya’nî yaz› ve ilm ile hesâb ö¤ret
ve onu azâbdan koru!) ve bir kerre de, (Yâ Rabbî! Onu do¤ru yola
götür ve do¤ru yola götürücü yap!) buyurdu. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” düâs›n›n kabûl olunaca¤› ise, flübhesizdir. Ona
beddüâ etdi diyen yeni [câhil, sap›k] din adamlar›n›n (!) din kitâblar›ndan hiç de haberleri olmad›¤› anlafl›lm›yor mu? ‹mâm-› fia’bî
hazretlerinin hazret-i Mu’âviyeyi “rad›yallahü anh” kötüledi¤i yolundaki sözleri de do¤ru de¤ildir. Böyle birfley olsayd›, fia’bînin talebesi olan imâm-› a’zam Ebû Hanîfenin, bu sözleri söylemesi lâz›m
gelirdi. ‹mâm-› Mâlik “rad›yallahü anh”, bir rivâyete göre, Tebe-i
tâbi’îndendir ve hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh”›n asr›nda yaflam›fld›r. Medîne-i münevvere âlimlerinin en yükse¤i oldu¤u muhakkakd›r. ‹flte, o büyük âlim, Mu’âviyeyi ve Amr bin Âs› “rad›yallahü teâlâ anhümâ” sö¤enleri öldürünüz der mi idi? Demek ki, onu
sö¤me¤i, büyük günâhlardan sayarak, sö¤enleri öldürme¤i emr etmifldir. Onu sö¤me¤i, hazret-i Ebû Bekri ve Ömeri ve Osmân› “rad›yallahü anhüm” sö¤mek gibi bilmifldir.
O hâlde, hazret-i Mu’âviyeyi “rad›yallahü anh” sö¤mek aslâ
câiz de¤ildir. ‹yi düflünmek lâz›md›r ki, hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh”, bu ifllerde yaln›z bafl›na de¤ildi. Eshâb-› kirâm›n hemen hemen yar›s› onunla berâberdi. E¤er hazret-i Emîr “rad›yallahü anh” ile muhârebe edenlere kâfir veyâ fâs›k denirse, dîn-i islâm›n yar›s› y›k›l›r. Zîrâ, dîn-i islâm› dünyâya yayan, bizlere bildiren onlard›r. Onlar› ancak z›nd›k, ya’nî dîn-i islâm› y›kmak için
u¤raflan kimse kötüler. O muhârebelerin, kar›fl›kl›klar›n ortaya
ç›kmas›, hazret-i Osmân›n “rad›yallahü anh” flehâdeti ile bafllad›.
Kâtillerden k›sâs istenmesi ile bafllad›. Talha ile Zübeyr “rad›yallahü anhümâ” k›sâs gecikdi¤i için, Medîne-i münevvereden ç›kd›lar. Âifle de “rad›yallahü anhâ”, bu iflde bunlarla berâberdi. K›sâs›
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bir ân önce yapd›rmak istiyorlard›. Muhârebe etmek, hât›rlar›na
bile gelmemifldi. Cemel muhârebesi, hazret-i Osmân›n “rad›yallahü anh” flehâdetine sebeb olan, Abdüllah bin Sebe’ yehûdîsinin ve
adamlar›n›n sald›rmalar› ile bafllad›. Bu muhârebede onüçbin kifli
ve Talha ile Zübeyr “rad›yallahü anhümâ” da öldürüldü. Mu’âviye “rad›yallahü anh”, sonradan fiâmdan ifle kar›fld›, bunlarla birlefldi. S›ffîn muhârebesi yap›ld›. ‹mâm-› Gazâlî diyor ki, bu muhârebeler, halîfe olmak için de¤ildi. Hazret-i Emîrin “rad›yallahü anh”,
hilâfeti bafllang›c›nda kâtillere k›sâs yap›lmas› içindi. Allâme ‹bni
Hacer-i Mekkî hazretleri de, Ehl-i sünnet böyle buyuruyor diyor.
Hanefî âlimlerinin büyüklerinden olan, Ebû fiekûr Muhammed
Sülemî diyor ki, hazret-i Mu’âviyenin, hazret-i Emîr ile muhârebesi, hilâfet için idi “rad›yallahü anhümâ”. Çünki, Peygamber “aleyhissalâtü vesselâm” ona, (‹nsanlar›n bafl›na geçdi¤in zemân, onlara yumuflak davran!) buyurmufldu. Bunu iflitdi¤i günden beri, içinde hilâfet arzûsu uyanm›fld›. Fekat ictihâd›nda hatâ etmifldi. Hazret-i Emîrin “rad›yallahü anh” ictihâd› do¤ru idi. Çünki, onun hilâfeti zemân›, hazret-i Emîrin “rad›yallahü anhümâ” hilâfetinden
sonra idi. Bundan anlafl›l›yor ki, kar›fl›kl›¤›n bafllamas›na, k›sâs›n
gecikmesi sebeb oldu. K›sâs yap›lmay›nca, halîfe olmak fikri de,
ortaya ç›kd›. Her ne olursa olsun, ictihâd yeri idi. Hatâ eden bir derece, do¤ru olan iki derece sevâb kazand›. Bu iflde, bize düflen en
iyi yol, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›n›n “rad›yallahü anhüm” kavgalar›na kar›flmamakd›r. Bunlar›
konuflmamal›y›z. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki, (Eshâb›m “r›dvânullahi aleyhim ecma’în” aras›nda
olan ifllere kar›flmay›n›z!) Yine buyurdu ki, (Eshâb›m “aleyhimürr›dvân” konuflulurken dilinizi tutunuz!) ve bir hadîs-i flerîfde, (Eshâb›m için, Allahü teâlâdan korkunuz! Eshâb›ma dil uzatmay›n›z!)
buyurdu.
Evet, alçak Yezîd inâdc› ve fâs›k idi. Ona da la’net edilmemesi
Ehl-i sünnetin, kâfir bile olsa, bir kifliye la’nete izn vermedi¤i içindir. Ancak kâfir olarak öldü¤ü bilinen kimseye la’net etmek câizdir demifllerdir. Ebû Leheb ve efli gibi. Yoksa Yezîde la’net edilmemeli, demek de¤ildir. Allahü teâlây› ve Onun Resûlünü “sallallahü aleyhi ve sellem” incitenlere dünyâda ve âh›retde, Allah
la’net eylesin!
Zemân›m›zda birçok kimse, hilâfet mes’elesini dillerine dolam›fllar. Sözü evirip çevirip Eshâb-› kirâm aras›ndaki muhârebelere
getiriyorlar. Câhillerin yazd›¤› târîhleri okuyarak ve bid’at sâhiblerinin yalanlar›na inanarak, Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” ço¤unu kötülüyorlar. Onun için, bu bak›mdan bildi¤im hakîkatleri
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yazarak dostlar›ma gönderme¤i lüzûmlu gördüm. Peygamberimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Ortal›k kar›fl›r, yalanlar
yaz›l›r. Âdetler, ibâdetlere kar›fld›r›l›r ve eshâb›ma “aleyhimürr›dvân” dil uzat›l›rsa, do¤ruyu bilenler, herkese bildirsin! Allahü teâlân›n ve meleklerin ve bütün insanlar›n la’neti, do¤ruyu bilip de,
gücü yetdi¤i hâlde, bildirmiyenlere olsun! Allahü teâlâ, böyle âlimlerin ne farzlar›n›, ne de baflka ibâdetlerini kabûl etmez).
Allahü teâlâya ne kadar hamd etsek azd›r ki, [Hindistânda] zemân›m›z›n pâdiflâh›, hanefî mezhebindendir ve Ehl-i sünnetdir.
Yoksa müslimânlar›n ifli çok güç olurdu. Bu büyük ni’mete flükr etmek, her müslimâna lâz›md›r.
Her müslimân›n, Ehl-i sünnet i’tikâd›n› ö¤renip, îmân›n› ona
göre düzeltmesi, flunun bunun sözüne ve uydurma kitâblara aldan›p da, do¤ru yoldan kaymama¤a çal›flmas› lâz›md›r. Ehl-i sünnet
âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ” kitâblar›n› b›rak›p da, dînini, îmân›n›, din düflmanlar›n›n hiyleler ile, yalanc›, okflay›c› kelimeler ile yazd›¤› kitâblardan ve mecmû’alardan ö¤renmeye kalk›flmak, kendini Cehenneme atmak olur. Ehl-i sünnet vel-cemâ’at
âlimlerinin sözlerini bildiren kitâblar› okuyup, onlara uymakdan
baflka kurtulufl yolu yokdur. 251.ci mektûbun tercemesi burada temâm oldu.

MEKTÛBÂTIN ‹K‹NC‹ C‹LD‹,
ONBEfi‹NC‹ MEKTÛBUDUR
‹mâm-› Rabbânî “kuddise sirruh” hazretleri buyuruyor ki; Sâmâne flehrinin mubârek ve muhterem âlimlerini ve hâkimlerini ve
ehl ve me’mûrlar›n› bu mektûbumla râhats›z etme¤e sebeb, flehrinizin hatîbinin, kurban bayram› hutbesini okurken, Hulefâ-i Râflidînin, ya’nî Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” dört halîfesinin “rad›yallahü teâlâ anhüm” ismlerini söylemedi¤ini ve nemâzdan sonra bir k›sm cemâ’atin, kendisine bunu söyledikleri zemân,
unutdum veyâ flafl›rd›m gibi bir özrde bulunm›yarak, ismleri söylenmezse ne olurmufl? diye inâd da etdi¤ini haber ald›m. Ehâlîden
ileri gelenlerin bu hâle seyirci kal›p ehemmiyyet vermediklerini ve
o insâfs›z hatîbe haddini bildirmediklerini ö¤rendim. M›srâ’
Yaz›klar, bir de¤il, yüzlerce yaz›klar olsun!
Evet! Hulefâ-i Râflidînin “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”
ismlerini okumak, hutbenin flart› de¤il ise de, Ehl-i sünnet vel-cemâ’atin fliâr›d›r. Ya’nî, alâmet-i fârikas›, niflân›d›r. Onu, bile bile,
inâd ederek ancak kalbi bozuk kimse okumamak ister. E¤er te’as– 78 –

sub ve inâd ile söylemedi ise de, hadîs-i flerîfe ne cevâb verecek ki,
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Bir kimse, hangi millete benzeme¤e özenirse, o da onlardan olur!) buyuruyor. Bu kimse, (Töhmet getirecek, flübhe uyand›racak yerlerden ve fleylerden
kaç›n›n›z!) meâlindeki âyet-i kerîmesinin tehlükesinden kendini nas›l kurtaracak? E¤er, fieyhayn hazretlerinin, ya’nî Ebû Bekr ile
Ömerin “rad›yallahü anhümâ” üstünlüklerine inanm›yorsa, Ehl-i
sünnetden ayr›lm›fl, flî’î olmufldur. E¤er Osmân ile Alîyi “rad›yallahü anhümâ” sevmek lâz›m oldu¤una inanm›yorsa, yine do¤ru yoldan sapm›fld›r. Do¤ru yoldan ç›km›fl olan bu hatîbin Kiflmirli oldu¤unu san›r›m. Bu pisli¤i, Kiflmirin sap›klar›ndan alm›fl olmal›d›r.
O adam flunu bilsin ki, fieyhayn›n “rad›yallahü teâlâ anhümâ”,
bu ümmetin en yükse¤i oldu¤una, Sahâbe-i kirâm›n ve Tâbi’în-i
i’zâm›n hepsi inanm›fl ve her vesîle ile bunu bildirmifllerdir. Bunu,
büyüklerden ço¤u bize haber vermifldir. Bunlardan biri, imâm-›
Muhammed fiâfi’îdir “rahime-hullahü teâlâ”. ‹’tikâdda mezhebimizin iki imâm›ndan biri olan Ebül Hasenil Efl’arî “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor ki, bu ümmetin en yükse¤i, Ebû Bekr, ondan
sonra Ömer “rad›yallahü anhümâ” oldu¤u muhakkakd›r. ‹mâm-›
Alî “rad›yallahü anh” halîfe iken, kendini seven büyük bir kalabal›k içinde, (Biliniz ki, bu ümmetin en yükse¤i Ebû Bekr, ondan
sonra Ömer “rad›yallahü anhümâ”dir) buyurdu¤unu, imâm› Zehebî “rahmetullahi aleyh” söylüyor. Ve (Bunu imâm-› Alîden “rad›yallahü anh” ifliten seksenden ziyâde kimse bize haber verdi diyerek, bunlardan ço¤unun ismlerini de bildiriyor. Allahü teâlâ, râf›zîlerin cezâs›n› versin ki, bunu bilmiyorlar) diyor. Allahü teâlân›n
kitâb› Kur’ân-› kerîmden sonra, dîn-i islâm›n en k›ymetli kitâb›
olan (Buhâriyyi flerîf) de, ‹mâm-› Muhammed Buhârî “rahimehullahü teâlâ” diyor ki: ‹mâm-› Alî “rad›yallahü anh” buyurdu ki,
(Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” sonra, bu ümmetin en
iyisi, yükse¤i Ebû Bekr, ondan sonra Ömerdir “rad›yallahü anhümâ”. Onlardan sonra da bir baflkas›d›r). O¤lu Muhammed bin Hanefiyye (O da sensin) dedikde, ben de, müslimânlardan biriyim,
buyurdu.
‹flte, imâm-› Alîden ve Sahâbe-i kirâm›n “rad›yallahü anhüm”
ve Tâbi’în-i izâm›n büyüklerinin ço¤undan bunun gibi haberler
gelmifl ve her tarafa yay›lm›fld›r. Bunlar karfl›s›nda da, inanmamak, yâ koyu câhillik veyâ kuru inâdc›l›kd›r. O insâfs›z hatîbe demeli ki, bize Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›n›n “rad›yallahü anhüm” hepsini sevmek ve hiçbirini incitmemek emr olundu. Hazret-i Osmân ile hazret-i Alî “rad›yallahü anhümâ” de Eshâbdand›r. Onlar›n büyüklerindendir. Peygamberi– 79 –

mizin “sallallahü aleyhi ve sellem” dâmâdlar›d›r. O hâlde, onlar›
sevmek, hem de çok sevmek lâz›md›r. Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde buyuruyor ki, (Ey Sevgili Peygamberim “sallallahü aleyhi
ve sellem”! Onlara de ki: Dîn-i islâma ça¤›rd›¤›m, se’âdet-i ebediyye yolunu gösterdi¤im için, sizden yaln›z bir karfl›l›k istiyorum. O
da, akrabâm›, bana yak›n olanlar› sevmenizdir). Peygamberimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Allahü teâlâdan korkunuz, Allahü teâlâdan korkunuz da, eshâb›m› “rad›yallahü anhüm”
incitmeyiniz! Benden sonra, onlara garez olmay›n›z, düflmanl›k etmeyiniz! Onlar› seven, beni sevdi¤i için sever. Onlara düflmanl›k
eden de, bana düflman oldu¤u için eder. Onlar› inciten, beni incitmifl olur. Beni inciten de, Allahü teâlây› incitir. Allahü teâlâ da,
kendisini incitene azâb eder.)
‹slâmiyyetin bafllang›c›ndan tâ bu zemâna gelinceye kadar,
böyle pis kokulu güllerin Hindistânda aç›ld›¤› bilinmiyor. Bu çirkin hareketden, Sâmâne flehri halk›n›n hepsinin suçlu tutulmas›
mümkindir. Belki bütün Hindistândan i’timâd kalkar. Zemân›m›z
pâdiflâh› “Allahü teâlâ, din düflmanlar›na karfl› ona yard›m etsin”
Ehl-i sünnetdendir ve hanefî mezhebindendir. Böyle bir Sultân zemân›nda, böyle bid’at ç›karmak, ne büyük cesâretdir? Belki de,
devlete karfl› gelmek, ülül-emre karfl› gelmek demekdir. Bununla
berâber, asl flafl›lacak fley, o flehrin muhterem eflrâf›n›n, ileri gelen
müslimânlar›n›n, bu vak’a karfl›s›nda k›m›ldamamalar›, gevflek
davranmalar›d›r.
Mâide sûresinde, yehûdîleri ve h›ristiyanlar› red eden altm›flüçüncü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Onlar yalan söylerken, rüflvet
al›rken, fâiz yirken, âlimleri ve zâhidleri, onlara niçin mâni’ olmuyor? Onlar› yaparken görüp de, men’ etmemek, elbette çok kötü
ve çok çirkindir) ve yetmifldokuzuncu âyet-i kerîmesinde meâlen,
(Ba’z›lar› günâh ifllerken, baflkalar› görüp men’ etmiyorlard›. Men’
etme¤e güçleri yetdi¤i hâlde susmalar›, elbette çok fenâd›r) buyuruldu.
Müslimânl›¤› bozmak isteyenlere, Allahü teâlân›n emrlerini
ayb ve çirkin göstererek ve harâmlara, dinsizli¤e moda ve asrîlik
gibi ismler takarak, müslimân evlâdlar›n› aldatma¤a çal›flanlara
karfl› susmak, bu din düflmanlar›n› cesârete getirir. ‹fli az›t›rlar ve
islâmiyyet yaralan›r. Müslimânlar›n hep bu gevflekli¤i yüzünden
de¤il mi ki, islâm düflmanlar›, islâm çocuklar›n›, aç›kça dinsiz yapma¤a, tutduklar›, kurduklar› yola sürükleme¤e çal›fl›yorlar. Kurdlar gibi, kuzular› sürüden birer ikifler kopararak, harâb ediyorlar.
Sizleri fazla s›kmak istemezdim. Fekat, bu tüyler ürpertici haberi
duyar duymaz akl›m bafl›mdan gitdi. Fârûkî damar›m harekete
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geldi ve bu yaz›lar kalemimden ç›kd›. Afv buyurman›z› umar›m.
Allahü teâlâ, sizleri ve do¤ru yola yap›flanlar› ve Muhammed Mustafân›n “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmâtü vetteh›yyâtü velberekât” izinde gidenleri selâmete erdirsin! Âmîn.
Ahmed Fârûkî
Allahü teâlâ hep vard›r. Hiç yok olmaz. Herfleyi O var etmekdedir. Yaratd›klar›n› her an varl›kda durdurmakdad›r. Hastalara
flifâ veren, insanlara ve hayvanlara r›zk veren, açlar› doyuran, öldüren, gayblar› bilen, herfleyi gören, ifliten, herfleye gücü yeten
yaln›z Odur. Yimez, içmez, anas›, babas›, çocu¤u, benzeri yokdur.
Zât›nda ve s›fatlar›nda hiç de¤ifliklik olmaz. Bu s›fatlar Ona mahsûsdur. Bunlara (Ülûhiyyet s›fatlar›) denir. ‹nsanlar, ilâclar, makinalar, silâhlar, birfley yaratamaz. Onun yaratmas›na sebeb, vâs›ta
olmakdad›rlar. O, sebeblere ve hiçbir fleye muhtâc de¤ildir. Mahlûklardan herhangi birinde, meselâ insanda, bir hayvanda, güneflde, y›ld›zlarda, ülûhiyyet s›fatlar›ndan birinin bulundu¤una inanma¤a (fiirk) denir. Böyle inanan kimseye (Müflrik) denir. Böyle
inand›¤› fleyi, Allahü teâlâya (fierîk=ortak) yapm›fl olur. Bu fleye
veyâ heykeline, resmine, mezâr›na karfl› yalvarmak, dilekde bulunmak, ta’zîm etmek, ona (ibâdet etmek=putperestlik) olur. O
fley (Sanem=put) olur. Böyle fleylerin bulundu¤u yerlere, türbelere (puthâne) denir. Ülûhiyyet s›fat› bulundu¤una inanmay›p da,
Allahü teâlân›n sevgili kulu oldu¤u için veyâ insanlara, memlekete, hizmet, iyilik etdi¤i için, kendisine, resmine ve mezâr›na ta’zîm
etmek, puta tapmak olmaz. Böyle yapan, müflrik olmaz. Îsâ aleyhisselâm semâya ç›kar›ld›kdan sonra, Onun peygamber oldu¤una
inananlar, k›yâmet günü, kendilerine flefâ’at etmesi için, onun
resmlerine, heykellerine ta’zîm etdiler. Bu hurmetleri, ona tap›nmak, onu putlafld›rmak olmad›. Fekat, Romadaki müflrikler, îsevî
olunca ve Eflâtûnun (Trinite=Teslîs) felsefesi yay›l›nca, onda ülûhiyyet s›fat› bulundu¤una inananlar oldu. (Allah›n o¤ludur veyâ
üç tanr›dan biridir) diyenler ço¤ald›. Böylece yay›lan flirk, ‹znik
meclisinde, resmî din yap›ld›. Bu müflriklere (H›ristiyan) denildi.
Onun resmlerine, heykellerine ve (Salîb=Haç) denilen, dik iki çubu¤a tap›n›yorlar. Kiliselerinin hepsi puthânedir. Kiliseye, ayazmaya gidip, papazdan düâ, flifâ istiyen müslimân, müflrik olur.
Müflrik, kâfirlerin en kötüsünden dahâ fenâd›r. Kesdi¤i yinmez.
K›z› al›nmaz. Îsevîlerin ve yehûdîlerin hepsi, Muhammed aleyhisselâma inanmad›klar› için (Kâfir) oldu. Bu kâfirlerden, müflrik olm›yanlar›na (Ehl-i kitâb) denildi. Bunlar›n kesdikleri yinilir. K›z– 81 –
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lar› nikâh edilir. Kur’ân-› kerîm, yehûdîlerin ve müflriklerin, müslimânlara düflman olduklar›n› bildiriyor. Bunlar, yalan ve hîlelerle
ve hâin plânlarla, islâmiyyeti içerden y›kma¤a çal›fl›yorlar. Bu ifle,
önce yehûdîler, üçüncü halîfe Osmân “rad›yallahü anh” zemân›nda bafllad›. Sonra, h›ristiyanlar, hücûma geçdi. Eshâb-› kirâm›n yolunda olan (Ehl-i sünnet) veyâ (Sünnî) ismindeki hakîkî müslimânlara karfl›, (fiî’î) ve (Vehhâbî) f›rkalar›n› meydâna ç›kard›lar.
fiî’îlik, Eshâb-› kirâm düflmanl›¤› demekdir. (Eshâb, Alîye düflmanl›k etdi) diyorlar. Hâlbuki Kur’ân-› kerîm, Eshâb-› kirâm›n,
birbirlerini çok sevdiklerini ve hepsinin Cennete gideceklerini haber veriyor. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” de, (Eshâb-› kirâm›n hepsini seviniz ve yollar›nda bulununuz!) ve (Eshâb›m gökdeki y›ld›zlar gibidir. Hangi birisine uyarsan›z, do¤ru yolu
bulursunuz!) buyurdu. Hazret-i Alîyi çok seven müslimâna (Alevî)
denir. Sünnî müslimânlar, Eshâb-› kirâm›n hepsini sevdikleri için,
hakîkî alevîdirler. Peygamberimiz, Eshâb-› kirâm›n düflmanlar›na
(Râfizî) dedi. Râfizîlerin Cehenneme gideceklerini haber verdi.
fiî’îler, müslimânlar› aldatmak için, kendilerine alevî diyorlar. Alevî olsalard›, hazret-i Alînin yolunda olurlard›. O, Eshâb-› kirâm›n
hepsini çok severdi. Hazret-i Ebû Bekrin halîfe seçildi¤ini iflitince,
hemen tasdîk etdi. K›z› Ümm-i Gülsümü hazret-i Ömere vererek,
kendine dâmâd yapd›. ‹mâm-› Rabbânî “rahmetullahi aleyh” fârisî ve arabî (Mektûbât)›, birinci cildinin ve bunun (Mektûbât Tercemesi) ismindeki türkce tercemesinin, sekseninci mektûbuna ve
ikiyüzaltm›flüçüncü sahîfeye bak›n›z!
____________________
‹mâm-› Rabbânî hazretleri (Mektûbât) kitâb›n›n 1.ci cild, 275.ci
mektûbunda buyuruyor ki:
Sizin bu ni’mete kavuflman›z, islâmiyyet bilgilerini ö¤retmekle
ve f›kh hükmlerini yaymakla olmufldur. Oralara cehâlet yerleflmifldi ve bid’atler yay›lm›fld›. Allahü teâlâ, sevdiklerinin sevgisini size
ihsân etdi. ‹slâmiyyeti yayma¤a sizi vesîle eyledi. Öyle ise, din bilgilerini ö¤retme¤e ve f›kh ahkâm›n› yayma¤a elinizden geldi¤i kadar çal›fl›n›z. Bu ikisi bütün se’âdetlerin bafl›, yükselmenin vâs›tas›
ve kurtuluflun sebebidir. 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 âyetinde meâlen, (Rabbinin r›zâs›na kavuflmak istiyen için, bu elbette bir nasîhatdir) buyuruldu.
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TENBÎH
Eshâb-› kirâm› kötüliyenler, yirmiiki f›rkad›r. En kötüsü (Allah, Alînin içindedir. Alîye tapmak, Ona tapmakd›r) diyor. ‹kinci
k›sm›, bunlar› kötüliyor ve (Alî, Allah olur mu? O, insand›r. Fekat,
insanlar›n en üstünüdür. Allah, Kur’ân-› kerîmi ona gönderdi.
Cebrâîl de, iltimâs edip, Muhammede “aleyhisselâm” getirdi. Muhammed “aleyhisselâm”, Alînin hakk›n› yidi) diyor. Üçüncü k›sm,
bunlar› kötüliyor ve (Hiç böyle olur mu? Bizim Peygamberimiz,
Muhammed “aleyhisselâm”d›r. Fekat, benden sonra, Alî halîfe olsun dedi. Eshâb-› kirâm, dinlemeyip, di¤er üçünü halîfe yapd›. Alîyi dördüncüye b›rakd›) diyorlar. Di¤er üç halîfeye, Alînin hakk›n› ald›lar diye düflman oluyorlar. Eshâb-› kirâm›n hepsine de, onun
hakk›n› vermediler diye düflman oluyorlar. Kendi hakk›n› aramad›
diye, Alîye de “rad›yallahü anh” çok k›z›yorlar. Bu üç k›sm›n hepsi kâfir oluyor. Di¤er f›rkalar da, yâ kâfir oluyor veyâ bid’at f›rkas› oluyor. Allahü teâlâ, hepsine hidâyet versin! Do¤ru yola gelmek
nasîb eylesin!
Bugün, Îrân›n birçok köylerinde ve Irakda milyonlarca insan,
zehrlenmifl, yolu flafl›rm›fllard›r. Bu sap›klarca en k›ymetli kitâb olan (Hüsniyye) ismindeki yüz sahîfe kadar bir roman, elimize geçdi. ‹stanbulda bas›lan bu kitâb, Hârûnürreflîdin serây›nda, Hüsniyye isminde bir câriyenin, ba’z› kimselerle yapd›¤› konuflmas›n› yazmakda imifl. Bunun, Murtezâ ad›nda bir acem yehûdîsi taraf›ndan,
Îrânda yaz›ld›¤›, fârisîden türkçeye çevrildi¤i anlafl›l›yor. Âyet-i
kerîmelere ve hadîs-i flerîflere bozuk ma’nâlar vererek, vak’a ve
hâdiseleri yanl›fl anlatarak, Eshâb-› kirâma “rad›yallahü teâlâ anhüm” ve Ehl-i sünnet âlimlerine sald›rmakda, ac›kl› hikâyeler uydurarak, câhilleri aldatmakdad›r. Meselâ:
1 — (‹mâm-› fiâfi’î Ba¤dâdda idi. Ebû Yûsüf de kâdî idi. Aralar›nda çok düflmanl›k vard›) diyor. ‹ctihâddan haberi olmad›¤› için, ictihâddaki ayr›l›klar›, düflmanl›k sanmakdad›r.
2 — (Ebû Yûsüf ve fiâfi’î ve Ba¤dâd âlimleri, Hüsniyyeye cevâb
veremedi) diyor. ‹mâm-› fiâfi’înin büyüklü¤ünü bilmedi¤i için, s›k›lmadan böyle yaz›yor. Hâlbuki, Ferîdeddîn-i Attâr “rahmetullahi aleyh” (Tezkiret-ül-evliyâ)da diyor ki:
‹mâm-› Muhammed fiâfi’î “rahime-hullahü teâlâ”, onüç yafl›nda
iken, Harem-i flerîfde, (Bana istedi¤inizi sorunuz?) derdi. Onbefl ya– 83 –

fl›nda iken fetvâ verirdi. Zemân›n›n en büyük âlimi olan ve üçyüzbin
hadîsi ezber bilen imâm-› Ahmed ibni Hanbel “rahime-hullahü teâlâ”, ondan ders alma¤a gelirdi. Çok kimse, imâm-› Ahmede, (Böyle büyük bir âlim iken, kendin gibi bir genç karfl›s›nda nas›l oturuyorsun?) dediklerinde, (Bizim ezberlediklerimizin ma’nâlar›n› o biliyor. E¤er onu görmeseydim, ilmin kap›s›nda kalacakd›m. O, dünyây› ayd›nlatan bir günefldir, rûhlara g›dâd›r) derdi. Bir kerre de,
(F›kh kap›s› kapanm›fld›. Allahü teâlâ, bu kap›y›, kullar›na, fiâfi’î vâs›tas› ile tekrâr açd›) demifldir. Bir kerre de, (‹slâmiyyete, flimdi fiâfi’îden dahâ çok hizmet eden birini bilmiyorum) dedi. ‹mâm-› Ahmed, yine buyurdu ki, (Allahü teâlâ, her yüz y›lda bir âlim yarat›r,
benim dînimi, herkese onun ile ö¤retir!) hadîs-i flerîfinde bildirilen
âlim, imâm-› fiâfi’îdir. [Bu hadîs-i flerîf, bu âlimlerin Dâr-ül ‹slâmda
zuhûr edece¤ini bildirmekdedir.] Süfyân-› Sevrî “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki, (fiâfi’înin akl›, zemân›ndaki insanlar›n yar›s›n›n akllar›
toplam›ndan fazlad›r). Abdüllah-i Ensârî “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki, (fiâfi’î mezhebini iyi bilmiyorum. Fekat, imâm-› fiâfi’îyi çok
severim. Çünki, hangi makâma baksam, onu herkesin önünde görüyorum). ‹mâm-› fiâfi’î birgün ders verirken, yerinden birkaç kerre
kalkd›, oturdu. Sebebini sorduklar›nda, (Bir seyyid çocu¤u, kap›n›n
önünde oynuyordu. Karfl›mdan geçdikçe, ona sayg› olarak kalk›yorum. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” torununu görüp de,
kalkmamak câiz olmaz) dedi. [Her zemân, her yerde, her müslimân›n, seyyidlere hürmet etmesi lâz›md›r.] Hüsniyye kitâb›n› yazan›n
bundan haberi olsayd›, (imâm-› fiâfi’î, Ehl-i beytin düflman› idi) demekden hayâ etmesi lâz›m gelirdi. Rebî’ bin Haysem “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki, (Rü’yada, Âdem aleyhisselâm› ölmüfl gördüm.
Zemân›m›z›n en büyük âlimi vefât edecekdir dediler. Çünki, âyet-i
kerîmede, ilmin Âdem aleyhisselâm›n hâssas› oldu¤u bildirildi. Birkaç gün sonra, imâm-› fiâfi’î vefât etdi).
3 — (Hüsniyye, mezhebini izhâr edip, muhabbet-i Ehl-i beyt-i
Resûl oldu¤unu beyân edip, bir derece mücâdele ve mübâheseye
bafllad›. Ulemâ cevâb verme¤e kâdir olamad›lar) diye yaz›yor.
Ehl-i beyt-i Resûlün ve Eshâb-› kirâm›n hepsinin i’tikâd› ayn› idi.
Hepsi Kur’ân-› kerîmin ve hadîs-i flerîflerin bildirdi¤i yolda idi.
Nitekim, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Eshâb›m,
gökdeki y›ld›zlar gibidir. Hangisine uyarsan›z, do¤ru yolda gitmifl
olursunuz!) buyuruyor. Eshâb›m›n ba’z›s› veyâ yaln›z Ehl-i beytim
y›ld›zlar gibidir demiyor. Eshâb›m buyurarak, hepsinin ayn› i’tikâdda oldu¤unu bildiriyor. Bunlar ise, kendi yanl›fl hikâyelerine, bozuk
inan›fllar›na, (Ehl-i beyt-i Resûl mezhebi) diyerek, yurdumuzdaki
müslimânlar› aldatma¤a çal›fl›yorlar. O meclisde, bir âlim bulunsay– 84 –

d›, bu câriye rezîl olur, a¤z›n› açamazd›. Âlimler cevâb veremedi diyerek, Ehl-i sünnet âlimlerini lekeleme¤e yeltenmekdedir.
4 — (Alînin “rad›yallahü anh” çocuk iken îmân etdi¤ini ve çocu¤un îmân›n›n makbûl oldu¤unu, yalan yanl›fl isbâta kalk›fl›yor. Bunun için, hilâfet onun hakk›d›r, diyerek âlimleri susdurdu) diyor.
Ehl-i sünneti, sanki hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” çocuk
iken îmân etmifl oldu¤una inanm›yormufl gibi göstererek, Ehl-i
sünnet âlimlerini rezîl etdi diyor. Hâlbuki, Ehl-i sünnet kitâblar›n›n hepsi, imâm-› Alînin “rad›yallahü anh” çocuk iken îmân etmekle flereflendi¤ini uzun uzun yazarak, o Allah›n arslan›n› medh
ve senâ etmekdedir.
5 — Bir sahîfede (Alî, Resûlullahdan sonra, Enbiyâ-i mürselînden efdald›r. ‹mâm vas›yyi Resûl ve suhuf-i münzelenin ve Tevrât, Zebûr, ‹ncîl ve Fürkân›n hâf›z›d›r. Ebû Bekr ise, k›rk yafl›nda
Lât-ü Uzzâ denilen heykellere ibâdeti terk ederek islâma gelmifl
ise de, çok def’a Resûl-i Hudâya muhâlefetde bulunmufldur ve cildi, kan› flerâb ile beslenmifl iken, onun îmân›na i’tibâr edip. hânedân-› nübüvvetin ma’sûmlar›n›n îmân›na i’tibâr olunmaz dersiniz
ve bu¤z-u adâvet-i Hânedân›, kalbinizde saklars›n›z) diye, Ehl-i
sünnete sald›r›yor.
Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmin birçok yerinde, meselâ En’âm
sûresi, seksenalt›nc› âyetinde, (Peygamberlerin hepsinin, Peygamber olm›yan insanlar›n hepsinden dahâ efdal oldu¤unu) bildirmekdedir. Hazret-i Alînin “rad›yallahü anh”, Peygamberlerden yüksek oldu¤unu söylemek, Kur’ân-› kerîmi inkârd›r ki, küfr olur. Di¤er semâvî kitâblar, nazm olmad›¤› gibi kimsenin ezberinde de¤il
idi. Nitekim, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bile Tevrâtdan sorulan üç süâle üç gün cevâb vermeyip, Cebrâîl aleyhisselâm›n cevâb getirmesini bekledi ve üç gün üzüldü. Bütün müslimânlar da, çok üzüldü. Sonra, Kehf sûresi gelerek, Tevrâta uygun cevâb verildi. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” çocuk
iken, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” arkadafl› idi. O zemândan beri sevifliyorlar, berâber yafl›yorlard›. Her ikisinin de, hiç
flerâb içmedi¤i, puta tap›nmad›klar› kitâblarda yaz›l›d›r. Meselâ,
(Me’alilferec) ad›ndaki kitâbda diyor ki, Kâdî Ebülhasen, Ebû
Hüreyreden “rad›yallahü anh” haber veriyor. Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” ile oturmuflduk. Ebû Bekr “rad›yallahü
anh” dedi ki, (Yâ Resûlallah “sallallahü aleyhi ve sellem”! Senin
hakk›na yemîn ederim ki, ömrümde hiç puta tapmad›m). Hazret-i
Ömer buyurdu ki, (Niçin, Resûlullah hakk›na diyorsun? Bu kadar
sene câhillik zemân› geçirdik). Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü te– 85 –

âlâ anh” buyurdu ki, (Babam Ebû Kuhâfe, beni heykellerin dikili
oldu¤u yere götürdü. Seni yaratan, kurtaran bunlard›r. Bunlar›n
önünde e¤il dedi. Kendisi gitdi. Puta, karn›m aç. Bana birfley ver,
yiyeyim dedim. Cevâb vermedi. Su, elbise istedim. Ses vermedi.
Sana tafl atar›m. Gücün varsa, atd›rma dedim. Ses ç›kmad›. Tafl atd›m. Yüz üstü düfldü. Babam gelip görünce flafl›rd›. Beni eve götürdü. Annem, buna birfley demiyelim dedi). Ebû Bekr, sözünü bitirince, Resûl aleyhisselâm, (Cebrâîl aleyhisselâm bana gelip, üç
kerre, Ebû Bekr, do¤ru söyledi dedi) buyurdu.
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” bütün servetini, cân›n›,
evlâd›n›, herfleyini ona fedâ etmifldi. (Ebû Bekrin “rad›yallahü
anh” îmân›, bütün ümmetimin îmânlar› toplam›ndan dahâ fazlad›r) hadîs-i flerîfi, onun, bütün Eshâbdan üstün oldu¤unu gösterme¤e yetiflir. Hâlbuki, efdal oldu¤unu bildiren, dahâ nice hadîs-i
flerîfler var. Bunlar›n birkaç›, senedleri ile birlikde (Tam ‹lmihâlSe’âdet-i Ebediyye) kitâb›nda yaz›l›d›r. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” hiç muhâlefetde bulunmam›fl, ictihâdlar› bile, hep Ona uygun olmufldur.
Hattâ, Onun bir hatâs› ile, bütün ibâdetlerini de¤iflme¤i istemifldir.
Ehl-i sünnet kitâblar›, Ehl-i beytin sevgisi ve sayg›s› ile doludur.
Bu¤z-u adâvet ediyorsunuz demesi, bu kitâb›n, Ehl-i sünnete karfl› ne kadar hâince, alçakça iftirâlarla dolu oldu¤unu göstermekdedir. Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ” yazd›¤› tefsîr ve hadîs kitâblar›nda, hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” medh eden haberler o kadar çokdur ki, bunlardan birkaç›n› iflitmiyen bir
müslimân yokdur. Meselâ, Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” buyurdu ki: Resûlullahdan iflitdim ki, (Alînin sevgisi, ateflin
odunu yakd›¤› gibi, müslimân›n günâhlar›n› yok eder) buyurdu.
Onu sevmek, Onu ve sözlerini, do¤ru olarak ö¤renip, öyle olma¤a
çal›flmak demekdir.
6 — Bir sahîfede (Ehl-i sünnet, fler ve isyân, küfr ve f›sk, Allah›n kazâ ve kaderi iledir, r›zâs› ile de¤ildir diyor. Bu sözleri bir hâkimin kendi hükmüne râz› olmamas›na benzer. Bu sözü edenler,
kendi küfrlerine zâhib olduklar› için, küfrü, kâfirli¤i de kazâ ve kadere ba¤lay›p, kendi kabâhatlerini örtmek istediler. Bu ise ‹blîs
mezhebidir) diyor.
Böylece, kazâ ve kadere inanm›yor. ‹mâm-› Ca’fer Sâd›ka da
inanmam›fl oluyor. Herfleyi Allahü teâlân›n yaratd›¤›n› bildiren
âyet-i kerîmeleri, evirip çevirip, kendine göre ma’nâlar ç›kar›yor.
Hâlbuki, bu âyet-i kerîmelerin hakîkî ma’nâlar›n› (Beydâvî) flerhi
olan fieyhzâde [Muhammed bin fleyh Mustafâ] tefsîri, akl sâhiblerini hayrân b›rakacak fleklde yazmakdad›r. Hüsniyye diyormufl ki,
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(befl yafl›ndan yirmi yafl›na kadar, imâm-› Ca’fer Sâd›k›n “aleyhisselâm” evinde idim. Bu bilgileri hep ondan ö¤rendim). Küfrüne, yalanlar›na herkesi inand›rmak için, o büyük imâma da iftirâ ediyor.
Hâlbuki, imâm-› Ca’fer Sâd›k›n “rad›yallahü anh” kazâ kader hakk›ndaki sözü (Mektûbât)›n 1. cild, 289.cu mektûbunda uzun yaz›l›d›r. ‹râde ile r›zây› birlefldirmek için, hâkimin hükmünden râz› olmamas› muhâldir demesi de, bozuk bir düflüncedir. Çünki, hâkimin,
do¤ru olan hükmlerinden râz› olmamas›, elbette muhâldir. Allahü
teâlân›n da, itâ’at etmekden, sevâb ifllemekden, hayrdan râz› olmamas› muhâldir. Çünki, râz› olaca¤›n› bildiriyor. Fekat, hâkim, zor ile
veyâ hatâ ile verdi¤i hükmünden hatâs›n› anlay›nca nas›l râz› olabilir? ‹râde etmifl, hükm etmifl ise de, râz› olamaz. (Sirâciyye fetvâlar›) sâhibi Sirâcüddîn Alî bin Osmân Ûflî, (Emâlî) ad›ndaki çok k›ymetli kasîdesinin üçüncü beytinde, (Allahü teâlân›n hayât s›fat› vard›r [ya’nî diridir]. Herfleyi, her ifli irâde, ezelde takdîr eder) diyor.
Bu kasîdeyi, birçok âlim flerh etmifldir. Seyyid Ahmed Âs›m efendi
türkçeye terceme ve flerh ederken diyor ki, (Kader, Allahü teâlân›n
ilerde olacak herfleyi ezelde bilmesidir. Kazâ, bu bildiklerini Levh-il
mahfûzda göstermesidir). Keflflâf flârihi [Tayy›bî] (Ba’z›lar›na göre,
kader, genel emrdir. Kazâ bunlar›n birer birer meydâna gelmesidir.
Meselâ [her canl› ölecekdir] kaderdir. Her canl›n›n ölmesi kazâd›r)
dedi. (Tavâli’) kitâb›n› flerh eden fiemseddîn Mahmûd bin Abdürrahmân ‹sfehânî buyuruyor ki, (Kader, her fleyin Levh-il mahfûzda
toplu, k›saca varl›¤›d›r. Kazâ da, bunlar›n, flartlar›n›n ve kendilerinin
birer birer, zemânlar›nda yarat›lmas›d›r). Kader, bir anbar bu¤daya
benzer. Kazâ, ölçü ölçü al›p sarf etmekdir. Kader ve kazâ kelimeleri, birbirinin yerine kullan›lmakdad›r. Kader: (Ahmed kendi arzûsu
ve kudreti ile müslimân olur. Kirkor, kendi iste¤i, be¤enmesi ile küfrü tercîh eder fleklindedir. Bunu gösteren âyet-i kerîmeler çokdur).
Kazâ kader üzerinde (Tam ‹lmihâl) kitâb›nda genifl bilgi vard›r. Bunu iyi okuyunca, Hüsniyye kitâb›n› hâz›rl›yan yehûdînin, bir canbaz
gibi, bir gözba¤lay›c› gibi yapd›¤› bozuk isbâtlar kolayca anlafl›l›r.
Tefsîr bilenler, bu kitâb›n âyet-i kerîmelere, ilme, akla uym›yan
ma’nâlar verdi¤ini hemen anlar ise de, tefsîrden ve yirmi ana ilmden
haberi olm›yan câhiller, (ma¤lûb etdi, mahcûb etdi, rezîl etdi, cevâb
veremediler, âciz kald›lar) gibi ilâvelere aldanarak inan›r. Onun
için, böyle, yalan, bozuk kitâblar›, mecmû’a ve gazeteleri hiç okumamal›d›r. Bunlar› okumamak, kendini kâfir olmakdan kurtarmak
demekdir.
7 — Bir yerinde (Vaktiyle fleyh Behlûl [Behlûl Dânâ] demifldi
ki: Ey Ebû Hanîfe! Sen insanda ihtiyâr olmad›¤›n› söyliyorsun. Eflekler senden dahâ akll› ve fazîletlidir. Çünki, geçilemiyecek dere– 87 –

ye ne kadar zorlansa girmez! Bu söze ‹brâhîm Hâlid, cevâb veremedi. Hârûn Reflîd ve Yahyâ Bermekî güldü) diyor.
Kaderiyye mezhebinin, bu ümmetin mecûsîleri oldu¤unu bildiren hadîs-i flerîfi de yaz›p, (günâh iflleyip, bu ifl Allahdand›r, ezelde
yaz›lm›fld›r, diyenler, Kaderiyyedir. ‹slâmdan önce Kureyfl müflrikleri cebrî mezhebinde idi. ‹slâm bu mezhebi kald›rd› ise de, emîrül’mü’minîn hazret-i Alînin flehâdetinden sonra, Mu’âviye ve Yezîd aleyhilla’ne zemân›nda bu mezheb, tekrâr meydâna ç›kd› ve
Ehl-i sünnete mirâs kald›) diye yaz›yor ve çocuk sözü gibi akla ve
nakle uym›yan söz ve misâllerle isbâta kalk›fl›yor.
Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ”, insanda ihtiyâr yokdur dememifldir. Cebriyye mezhebinin kâfir olduklar›n› bildirmifldir. Bu kitâb›n›n böyle hayâs›zca iftirâlar›na ancak, Ehl-i
sünnet kitâblar›n› hiç okumam›fl câhiller inan›r. Kaderiyye mezhebi, Mu’tezile mezhebinin bir ismidir. fiî’îlerin de bu mezhebde oldu¤u, bu kitâbdan anlafl›lmakdad›r. Kazâ ve kadere inanmad›klar›
için, insan istedi¤ini elbette yapar, yarat›r dedikleri için, Mu’tezile
mezhebine (Kaderiyye) de denir. Ya’nî kadere inanm›yanlar kaderiyyedir. ‹nananlar, Ehl-i sünnetdir.
Muhammed bin Abdülkerîm fiihristânî, (Milel ve nihâl) kitâb›nda diyor ki: Mu’tezile mezhebinin reîsi olan Vâs›l bin Atâ ve onun izinde bulunanlar diyor ki: (‹nsan, ihtiyârî, ya’nî istekli hareketlerini kendi yarat›r. Allahü teâlâ, kullar›na fâideli ifller yapma¤a mecbûrdur. ‹yilere sevâb, kötülere azâb vermesi lâz›md›r. Allah
birdir. Ayr›ca s›fatlar› olamaz. Kur’ân, harf, kelime ve sesdir. Bunlar ise, mahlûk, sonradan yarat›lm›fld›r. ‹nsan iyi, kötü, bütün ifllerini kendi yarat›yor. Allahü teâlâ, flerleri, kötü fleyleri, günâhlar›,
küfrü yarat›r demek, do¤ru de¤ildir. Bu sözler, onu kötülemekdir.
Çünki, zulmü yaratan, zâlimdir. Allahü teâlâ, zâlim olmaz.) diyor.
Bunlar›n bu sözleri yanl›fld›r. ‹fl sâhibi, ifli yaratan de¤il, bu ifli yapand›r. ‹nsan mahlûk oldu¤u gibi, küfrü, îmân›, ibâdeti ve isyân› da
mahlûkdur. Saffât sûresi, doksanalt›nc› âyet-i kerîmesinde meâlen,
(Allahü teâlâ, sizi yaratd› ve yapd›¤›n›z iflleri de yaratmakdad›r)
buyuruldu. Ehl-i sünnet âlimlerinden imâm-› Beydâvî “rahmetullahi aleyh”, bu âyetin tefsîrinde (yapd›¤›n›z fleyler, insan›n fi’li, hareketi ile oldu¤u için, insan›n ifli olur. Fekat, hareket kuvvetini veren, ifl için lâz›m olan fleyleri yaratan, Allahü teâlâd›r) demekdedir.
Kaderiyye, herkes, kendi iflinin hâl›k›d›r dedi¤i için, bu ümmetin
mecûsîleri olmufldur. Ehl-i sünnet, hâl›k birdir diyor. Mecûsîler,
hâl›k ikidir dediler.
Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdînin “rahime-hullahü teâlâ” arabî
– 88 –

(‹kd-ül-cevherî) kitâb›nda, irâde-i cüz’iyyeyi uzun bildirmekdedir.
Abdülhamîd Harpûtî “rahmetullahi aleyh” bu kitâb› flerh ederek
(Simt-ül-abkarî) ismini vermifldir. Bu flerh 1305 [m. 1888] de ‹stanbulda tab’ edilmifldir. Mevlânân›n (‹râde-i cüz’iyye) risâlesi de
1291 [m. 1874] senesinde, meârif nâz›r› Safvet Pâflan›n zemân›nda,
(Reflehât) kitâb›n›n sonunda, tafl bask›s› ile, ‹stanbulda bas›lm›fld›r. (Bugyet-ül-vâcid) kitâb›n›n dokuzuncu mektûbu bu risâledir.
Bu risâlede buyuruyor ki:
Yeri ve gökleri yokdan var eden, insanlar› ve hayvanlar› ve
bunlar›n hareketlerini, ifllerini yaratan Allahü teâlâya hamd olsun.
Allahü teâlâ, birfleyi yaratmak istedi¤i zemân ona (Ol!) der, hemen var olur.
Efendimiz, büyü¤ümüz, veber ve meder ehâlîsinin en iyisi olan
Muhammed aleyhisselâma ve Âline, Akrabâs›na ve Eshâb›na düâlar, selâmetler ve iyilikler olsun!
Ey müslimân! Allahü teâlâ, zihnini açs›n! Do¤ru yolda gitmeni
nasîb eylesin! ‹yi bil ki, müslimânlar›n her f›rkas›, her k›sm›, hattâ
felsefeciler ve baflka dinlerde bulunanlar›n ço¤u, hayvanlar›n hareketlerinden baflka, her varl›¤›, herfleyi hareket etdiren, te’sîr
eden yaln›z bir kuvvet vard›r, bu da, bir olan Allahü teâlâd›r, demifllerdir. Hayvan ve insanlar›n hareketlerini de Onun yaratd›¤›
flübhesizdir. Ya’nî, hem flu’ûrlu olan [ya’nî duyduklar›, anlad›klar›] meselâ hastal›k, s›hhat, uyku, uyan›kl›k gibi, hem de, flu’ûrsuz
olan [haberleri olm›yan] meselâ büyümek, g›dâlar›n hazm olmas›
gibi, tabî’î hareketlerini, ya’nî irâdelerine, isteklerine ba¤l› olm›yan hareketlerini, hep Allahü teâlâ yaratmakdad›r. Hayvanlar›n
ve insanlar›n ihtiyârî hareketlerine, ya’nî irâdeleri, istekleri ile
yapd›klar› hareketlerine gelince, bunlar›n meydâna gelmesi baflka
baflka anlat›lmakdad›r. Meselâ, Cebriyye f›rkas›, ihtiyârî hareketlerin de, yaln›z Allahü teâlân›n kudreti ile olup, kulun hiç kudreti
olmad›¤›n› söyliyor. ‹’tikâd imâmlar›m›zdan Ebül-Hasen Alî Efl’arî “rahime-hullahü teâlâ” de Allahü teâlân›n kudreti ile olup, kulun kudretinin kar›flmad›¤›n› bildirmekdedir. Mu’tezile f›rkas› ise,
yaln›z kulun kudreti ile ve ihtiyâr› ile oldu¤unu, felsefeciler de, kulun kudreti ile oldu¤unu ve kulun, bunu yapma¤a mecbûr oldu¤unu söylemekdedir. Haremeyn imâm› denmekle meflhûr, Abdülmelik Cüveynî “rad›yallahü teâlâ anh” için de böyle derdi, deniliyorsa da, do¤ru de¤ildir. Nitekim âlim, ârif Muhammed bin Yûsüf
Sinnûsî “rahime-hullahü teâlâ” (Ümmül-berâhîn) kitâb›nda ve
Sa’deddîn-i Teftâzânî “rahime-hullahü teâlâ” de [722-792 Semerkandda] (fierh-i mekâs›d) kitâb›nda bunun do¤ru olmad›¤›n› aç›kça yazmakdad›r. ‹’tikâd âlimlerimizden üstâd ‹brâhîm bin Mu– 89 –

hammed ‹sferâînî “rahime-hullahü teâlâ” ise, iflin meydâna gelmesi, hem Allahü teâlân›n, hem de kulun kudretlerinin te’sîri iledir diyor. Kâdî Ebû Bekr Bâk›llânî “rahime-hullahü teâlâ”, ifli yapan, Allahü teâlân›n kudreti olup, kulun kudreti de, iflin s›fat›na,
hâline, iyi veyâ kötü olmas›na te’sîr etmekdedir, diyor. ‹’tikâdda
mezhebimizin imâm›, Muhammed bin Mahmûd ebû Mensûr Mâtürîdînin “rahime-hullahü teâlâ” de böyle buyurdu¤unu, Kemâleddîn Muhammed ibnülhümâm “rahime-hullahü teâlâ” (Elmüsâyere) kitâb›nda ve Kemâleddîn Muhammed ibni Ebû fierîf-i kudsî “rahime-hullahü teâlâ” (Elmüsâmere fî flerhilmüsâyere) kitâb›nda ve Molla Fenârînin torunlar›ndan Hasen Çelebi bin Muhammed fiâh “rahime-hullahü teâlâ” (fierh-i mevâk›f) hâfliyesinde
ve müdekkik Gelenbevî “rahime-hullahü teâlâ” de (Akâidüddevvâniyye) flerhinde bildirmekdedirler. Mevlânâdan bu kadar
terceme edildi.
Ehl-i sünnet âlimlerinden imâm-› Birgivî “rahime-hullahü teâlâ”, türkçe (Birgivî vas›yyetnâmesi) kitâb›nda Ehl-i sünnetin
Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden anlad›klar› do¤ru ma’nây› k›sa ve aç›k olarak, pek güzel yazmakdad›r. Kâdîzâde flerhi yirmidördüncü sahîfede buyuruyor ki:
Allahü teâlâ mürîddir. Ya’nî irâde s›fat› vard›r. Diledi¤ini yapar. Var olmas›n› diledi¤ini var eder. Var olmas›n› dilemedi¤i, var
olmaz. Hiçbir fleyi yapmak, Ona lâz›m de¤ildir. Bir kimse, Ona
güç ile birfley yapd›ramaz. Çünki Allahü teâlâ, herkese gâlibdir.
Kimse, Ona gâlib olamaz. Âciz de¤ildir. Herfley, Onun dilemesi
ile var olmakdad›r. Îmân, itâ’at gibi iyilikler ve küfr, isyân gibi bütün kötülükler, hep Onun irâdesi ile var olmakdad›r. Mu’tezile f›rkas› diyor ki, (Allahü teâlâ, kötülüklerin, günâhlar›n yap›lmas›n›
dilemez ve yaratmaz. Bunlar› insanlar ve fleytân yaratmakdad›r.
Çünki, kötülükleri yaratmak, kötülük yapmak olur. Allahü teâlâ
ise, hiç kötülük yapmaz). Ehl-i sünnet, bunlara flöyle cevâb verdi
ki, (Kötülükleri yaratmak, kötülük yapmak olmaz. ‹nsanlar›n kötülük ifllemesi, kötülük olur). Mu’tezile dedi ki, (Allahü teâlâ, kötülükleri ve küfrü takdîr etse, murâd etse idi, insanlar›n küfre, kötülüklere râz› olmas›, bunlar› be¤enmeleri îcâb ederdi. Çünki, kazâya r›zâ göstermek lâz›md›r). Ehl-i sünnet, flöyle cevâb verdi ki,
(küfrün kendisi, Allahü teâlân›n kazâs›, takdîri de¤ildir. Makdîsidir. Ya’nî, kazâ olunan fleydir. Kazâ etmesine r›zâ lâz›md›r. Fekat,
makdîye r›zâ lâz›m de¤ildir. Allahü teâlâ, herfleyi halk ve takdîr ederim. Küfre râz› de¤ilim buyurdu). Mu’tezile, (Allahü teâlâ kötülük yap›lmas›n› dilese idi, kötülük, küfr ve isyân yap›nca, sevâb
kazan›l›rd›. Çünki, Allahü teâlân›n diledi¤ini yapm›fl olurlar. Dile– 90 –

di¤ini yapmak, emrini yapmak demekdir) dedi. Ehl-i sünnet dedi
ki, (‹tâ’at etmek için, sevâb kazanmak için, ancak emrleri yapmak
lâz›md›r. ‹râde edileni yapmak, itâ’at etmek olmaz).
Mu’tezile âlimlerinden, Rey flehrinin kâdîs› Abdülcebbâr Hemedânî, vezîr Sâhib bin ‹bâd›n odas›na geldi. ‹çeride, Ehl-i sünnet
âlimlerinden Ebû ‹shak ‹sferâînîyi “rahime-hullahü teâlâ” görünce aralar›nda, flöyle bir konuflma geçdi.
Ab. Ceb. — Allahü teâlâ, kötülükleri, günâhlar› irâde etmez, istemez ve yaratmaz. Bunlar›, kötü insanlar ve fleytân yarat›r.
Ebû ‹shak — Hayrlar›n ve flerlerin hepsini Allahü teâlâ yarat›r.
Onun mülkünde, yaln›z Onun diledi¤i var olur.
Ab. Ceb. — Rabbimiz, kendine isyân olunmas›n› diler mi?
Ebû ‹shak — Allahü teâlâ, küfrü ve günâhlar› dilemese ve yaratmasa, kullar güç ile, zor ile, Ona isyân m› edebilir? Kullar, irâde-i cüz’iyyeleri ile küfr, günâh, kötülük yapmak ister. Hak teâlâ da dilerse, onlar›n istedi¤ini yarat›r.
Ab. Ceb. — Allahü teâlâ bir kimseye hidâyet dilemese, onun
küfr, kötülük yapmas›n› takdîr ve kazâ edip yaratsa, buna iyilik mi
etmifl olur, yoksa kötülük mü?
Ebû ‹shak — E¤er kulun hakk›n› verme¤i dilemezse, kötülük
olur. Fekat kendi hakk›n› alma¤› dilemezse kötülük olmaz. Zerre
kadar iyilik yapana karfl›l›¤›n› verecekdir. Kimsenin iyili¤i karfl›l›ks›z kalm›yacakd›r. Küfrden baflka kötülüklerin birço¤unu da afv
eder. Küfrü dilemesine gelince, Hak teâlâ alîmdir. ‹lerde olacak
herfleyi bilir. Hakîmdir, herfleyin en iyisini yapar. Diledi¤i kulunu
rahmetine kavufldurur ve hidâyet ihsân eder. Hiçbir fleyi yapma¤a
mecbûr de¤ildir. Nitekim, Kur’ân-› kerîmde Fât›r sûresi, sekizinci
âyet-i kerîmesinde meâlen, (Diledi¤i kimseleri i¤ri, sap›k yolda b›rak›r. Diledi¤i kimselere hidâyet eder. Do¤ru, iyi yolu gösterir) buyuruldu. Ya’nî, iyili¤i ve kötülü¤ü, kullar›n irâde etmesi, dilemesi
ile yarat›r. Kulun irâdesi yaratma¤a sebebdir, vâs›tad›r. Mü’minler
irâde-i cüz’iyyeleri ile îmân› ve itâ’at› dileyince, Allahü teâlâ da diler ve yarat›r. E¤er, Allahü teâlâ da dilemeseydi, kimse mü’min olmaz, itâ’at etmezdi. Kâfir küfrünü ve fâs›k günâh ifllemesini dileyince, o da irâde ederse, yarat›r. E¤er dilemezse, kimse kâfir ve fâs›k olamaz.
Yaln›z kulun dilemesi ile bir fley var olmaz. Hak teâlâ da dileyince var olur. Allahü teâlâ, flerleri, kötülükleri de diler ve yarat›r.
Fekat, bunlar› sevmez, râz› olmaz. Hayrlar›, iyilikleri ise hem diler, hem de râz› olur, be¤enir ve yarat›r. Allahü teâlâ dilemedikçe,
bir sinek, kanad›n› k›m›ldatamaz. ‹nsanlar›n yapd›klar› bütün iyi– 91 –

likler ve kötülükler, hep Onun dilemesi ile oluyor. Kullar birfley
yapmak irâde edince, O irâde etmezse o ifl olmaz. O da dilerse,
olur. Var olmas›n› dilemedi¤i fley, var olmaz. Var olursa, acz, gücü
yetmemek olur. Allahü teâlân›n herfleye gücü yeter. Dilese bütün
insanlar ve cinnîler mü’min olup itâ’at eder. Dileseydi, hepsi kâfir
olurdu.
Süâl: Herfley, Onun dilemesi ile oluyor. Kâfirlerin küfrünü dilemifldir. Onlar, bu irâdeye karfl› gelemezler. Bunun için zor ile kâfir oluyorlar. Onlara îmân etmelerini emr, olmayacak fleyi istemek
olur. Onlar›n îmân etmesini emr ediyor da, niçin îmân etmelerini
dilemiyor? Herkesin îmân etmesini emr ediyor da, niçin herkesin
îmân etmesini irâde etmiyor, dilemiyor?
Cevâb: Allahü teâlâya, yapd›¤› fleyleri be¤enmiyerek, bunlar›n
sebebi sorulmaz. Allahü teâlâ, ileride olacak herfleyi ezelde, sonsuz
geçmiflde biliyordu. ‹lmi, olacak fleylere tâbi’dir. Ya’nî nas›l olacaklar ise, öylece bilmifldir. Öyle olacaklar› için öyle bilmifldir.
Yoksa, öyle bildi¤i için, öyle olma¤a mecbûr olmuyorlar. ‹flte, Allahü teâlân›n irâdesi, bu ilmine uygun oluyor. Kudret ve tekvîn s›fatlar› da, irâdesine uygun oluyor.
Kullarda, irâde-i cüz’iyye, ya’nî seçmek, dilemek vard›r. Birfleyi yapmak isterler veyâ istemezler. Ehl-i sünnetin iki imâm›ndan
Ebû Mensûr Mâtürîdî “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor ki, irâde-i cüz’iyye, bafll› bafl›na bir varl›k de¤ildir. D›flarda var de¤ildir.
Kudret-i ilâhiyye ile ilgisi yokdur. Allahü teâlâ, filân kimsenin günâh ifllemek isteyece¤ini ezelde biliyordu. O kimse, isteyince, Allahü teâlâ da diler ve yarat›r. Günâh hâs›l olur. Kulun irâdesi, Allahü teâlân›n kazâs›na, takdîrine ve yaratmas›na sebeb olmakdad›r.
‹nsanlar›n yapam›yaca¤› fleyler, üç dürlüdür:
1 — O fleyin kendi yap›lamaz. ‹ki cismi, bir anda, bir yerde bulundurmak gibi. fiifleden suyu ç›karmadan, baflka s›v› doldurulamaz.
2 — Kendi yap›labilir. Fekat âdetde kullar yapamaz. Bir da¤›
yerinden kald›rmak gibi.
3 — Yap›labilir. Fekat, Allahü teâlâ, kulun yapm›yaca¤›n› bildi¤i için, kul onu dilemez. Allahü teâlâ, birinci ve ikinci k›smlar›
emr etmedi. Üçüncü k›sm›n yap›lmas›n› emr etmekdedir. Meselâ,
Ebû Cehlin îmân etmiyece¤ini ezelde bildi¤i ve küfrünü diledi¤i
hâlde, îmân etmesini emr etdi.
Demek ki, insan yapma¤› ve yapmama¤› seçmekde, diledi¤ini
yapmakdad›r. Kulun bu dilemesi, Allahü teâlân›n irâde etmesine
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ve yaratmas›na sebeb olmakdad›r. Kul, hayr ifllemek isteyince, O
da ister ve yarat›r. Kötülük ifllemek dileyince, O da ister ve flerri
yarat›r. Kimseyi zor ile kâfir yapmaz ve kimseye zor ile günâh yapd›rmaz.
Allahü teâlân›n âdet-i ilâhiyyesi flöyledir ki, herfleyi sebeb ile
yaratmakdad›r. ‹nsanlar›n irâdelerini de, bunlar›n iyi ve kötü ifllerini yaratma¤a sebeb k›lm›fld›r. Îmân›, hayr›, sevâb› kullar›na bildirmek için Peygamberler “aleyhimüsselâm” gönderdi. Îmân etme¤i ve ibâdet ve iyilik yapma¤› emr etdi. Küfrü ve günâh iflleme¤i, kötülük yapma¤› yasak etdi. ‹nsanlara akl verdi. Akl› olana emr
etdi.
Allahü teâlâ, diledi¤ini yarat›r. Yaratd›¤› herfleyde nice fâideler
vard›r. Ya’nî hakîmdir. ‹nsan akl› bunlar› anlayamaz. Akl ancak
al›fld›¤›, duygu organlar› ile ald›¤› bilgileri ölçer, kavrar. Kâfirleri
yaratd›¤›nda, bunlara uzun ömr, bol r›zk, mevk›’, rütbe verdi¤inde,
küfrlerini, kötülük yapmalar›n› diledi¤inde ve y›lanlar›, h›nz›rlar›,
zehrleri yaratd›¤›nda [insanlar› öldürücü, memleketleri y›k›c› enerji kaynaklar› yaratd›¤›nda, görülemiyen atomun, düflünülemiyen
küçücük çekirde¤inde, akllar› flafl›rtan, flehrleri yok eden mu’azzam kuvvet yerlefldirmesinde, ›fl›k, elektrik, m›knat›s ve kimyâ
enerjileri yaratmas›nda, fizikde, kimyâda, biyolojide okunan ve
pekço¤u henüz anlafl›lam›yan madde ve kuvvet ve hayât kanûnlar›n›, nizâm›n› kurmas›nda] say›s›z hikmetler, fâideler vard›r. Fâidesiz birfley yapmak sefâhetdir, afla¤›l›kd›r. Allahü teâlân›n her yaratd›¤›nda, çeflidli fâide vard›r. ‹râdesi Onun sekiz s›fat›ndan biri
olup kadîmdir, hep var idi. Ezelde kendi de, sekiz s›fat› da hep var
idi. Sonradan olma de¤ildirler. Müflebbihe f›rkas›ndan Kerrâmiyye
ad›ndaki z›nd›klar, irâde s›fat› kadîm de¤il hâdisdir, ya’nî sonradan
olmad›r dedi. Kâfir oldular. Sekiz s›fatdan birine kadîm de¤il, hâdis diyen kâfir olur.
Allahü teâlâ, herfleyi tekvîn s›fat› ile yaratmakdad›r. Tekvîn
var etmek demekdir. Yerde ve göklerde bulunan bütün varl›klar›,
maddeleri, cismleri, özellikleri, olaylar›, kuvvetleri, kanûnlar›,
ba¤lant›lar› yaratan, yaln›z Odur. Ondan baflka yarat›c› yokdur.
Ondan baflkas›na yarat›c› denemez ve kimseye, bir fley yaratd› denemez. Kur’ân-› kerîmde meâlen, (Her fleyi yaratan, yaln›z Allahü teâlâd›r) buyuruluyor. Bir âyet-i kerîmede meâlen, (Yaratan
ve emr eden yaln›z Odur) ve Yasîn-i flerîfdeki bir âyet-i kerîmede
meâlen, (Yaln›z O yarat›c›d›r ve çok bilicidir) buyuruldu. Karada,
denizlerde, havada yafl›yan hayvanlar›n [mikroblar›n, atom çevresindeki elektronlar›n, moleküllerin, iyonlar›n] ve insanlar›n, meleklerin ve cinnîlerin, ya’nî her var olan›n kendisini ve hareketle– 93 –

rini ve ifllerini ve durmalar›n›, ibâdetlerini ve günâhlar›n›, iyiliklerini, zararlar›n›, küfrlerini ve îmânlar›n› yaratan Odur. Mu’tezile
diyor ki, (Kullar, ifllerini kendileri yarat›r. Hak teâlâ, kullara çok
kudret verip, kendi ifllerini kendileri yarat›r. Hayvanlar da böyledir). Bu sözleri yanl›fld›r.
‹nsanlar ve hayvanlar, irâde-i cüz’iyyeleri ile bir ifli yapma¤› diler. Bu dileme¤e (Kesb etmek) denir. Allahü teâlâ da, dilerse, bu
ifli yarat›r. Kul birfley yaratamaz. Bizim [ya’nî Kâdîzâde Ahmed efendinin] (‹râde-i cüz’iyye) risâlemizde bunu uzun aç›klad›k. Elin,
aya¤›n k›m›ldamas›n›, dilin söylemesini, gözün aç›l›p kapanmas›n›
ve görmesini yaratan Odur. Sineklerin, böceklerin, mikroblar›n,
y›ld›zlar›n, rüzgârlar›n hareketlerini [ve titreflimlerini, elektrik itme ve çekmesini, maddenin çekimini, s›v›lar›n ve gazlar›n kald›rma kuvvetlerini] yaratan yaln›z Odur. ‹nsanlar›n, hayvanlar›n, cinnîlerin ve rûhlar›m›z›n r›zk›n› yaratan, gönderen Odur. Halâla da,
harâma da r›zk denir. Mu’tezile, harâmdan gelen, r›zk de¤ildir, dedi. Bu sözleri yanl›fld›r. Her canl›n›n r›zk› tükenmeyince eceli gelmez, ölmez. Kimse kimsenin r›zk›n› yiyemez. R›zk, ibâdet yapmakla artmaz, bereketlenir. Allahü teâlâ herkesin r›zk›n› ezelde
takdîr, ta’yîn etmifl, ay›rm›fld›r. Bu, artmaz ve azalmaz. Canl›lar› öldüren, ölüleri dirilten, sa¤lamlar› hasta yapan, hastalar› iyi eden
yaln›z Odur. Mikroblar, tabîb ve Azrâîl aleyhisselâm, birer sebebdir. Bunlar te’sîr edince, ifli yaratan, bunlara te’sîr veren Odur. Ateflde yakmak, karda so¤utmak, [elektrikde ›s›, ›fl›k ve elektroliz
hâs›l etmek] hâssalar›n› hep O yaratmakdad›r. Atefl, kar, elektrik,
görünen sebeblerdir. Allahü teâlân›n âdeti olan vâs›ta ve flartlard›r. [Duygu organlar›m›z›, bunlardaki duyma kuvvetlerini, hücrelerdeki beslenme, üreme, zararl› maddeleri ç›karma, oksidlenme
ve osmoz olaylar›n›, kalbi, kan›, kan sisteminin, öteki doku ve organlar›n ve sistemlerin çal›flmalar›n›, aralar›ndaki düzeni yaratan
hep Odur. Komünistler, kitâbs›z kâfirler ve çok eskiden beri gelen
z›nd›klar] sap›klar diyor ki, her madde ve kuvvet, kendi özelli¤i ile
kendisi te’sîr eder. Meselâ, atefl yak›c›d›r. Her zemân, elbette yakar. Bu sözleri çok yanl›fld›r. Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ” buyuruyor ki, sebeblerin te’sîri kendili¤inden de¤ildir.
Sebebleri var edince, bunlar›n te’sîrini, ifllerini de hemen yaratmas›, Onun âdetidir. Ateflde yakmak özelli¤ini yaratmasa, hiç yakamaz. Atefle düflen kimseyi, o istemezse, atefl yakmaz. Maddenin
kendinde özellik yokdur. Maddenin özelliklerini, sebeblerin te’sîrlerini ve ifllerini, Hak teâlâ yarat›yor. O dilemezse, bu özellikleri
ve te’sîrleri yaratmaz. Dileseydi, karda s›cakl›k, ateflde so¤ukluk
yarat›rd›. K›l›c›n kesmesini, merminin delmesini, zehrin öldürme– 94 –

sini yaratan Odur. Denize düflende bo¤ulmay› yarat›yor. Dilerse
bo¤ulmaz, sa¤lamlafl›r. Kuflun, tayyârenin uçmas›n›, [havan›n kald›rmas›n›, sürtünme kuvvetlerini] yaratan Odur. Bu özellikleri,
kuvvetleri yaratmasa, uçurmaz. Hastal›klar›, çeflidli ilâçlarda çeflidli hâssalar› yaratmakdad›r. ‹brâhîm aleyhisselâm, Nemrûdun ateflinde oturdu. Hiç yakmad›. E¤er yakmak, ateflin tabî’at›, özelli¤i
olsayd› elbette yakard›. Yakma¤› yapan, atefl de¤ildir. Allahü teâlâ
yakd›rmakdad›r. Allahü teâlâ, maddelerde diledi¤i özelli¤i, ifli, yarat›r. Yaratd›¤› ifl, maddeden hâs›l olur. Fekat, Allahü teâlân›n hikmeti ve âdeti flöyledir ki, her maddeye belli özellik, belli etki vermifldir. Maddeleri, birbirlerinin de¤iflmesine sebeb k›lm›fld›r. Bu¤day tohumundan bu¤day, arpadan arpa yarat›r. ‹nsandan insan,
hayvandan kendi cinsini yarat›r. [Vebâ basîlinden tâ’un, menengokokdan menenjit yarat›r. Atomlar aras›ndaki elektron al›flveriflini,
radioaktiviteyi ve çekirdek reaksiyonlar›n›, her maddede baflka
fleklde yarat›yor.] Yemek ile kar›n doymas›n› yarat›yor. E¤er doymak yaratmasa, tonlarca yisek doymazd›k. Susuzluk yaratmasayd›,
hiç su içmesek susamaz idik.
Ondan baflka yarat›c› yokdur. Her var olan›, o yaratm›fld›r.
Maddeleri hareket etdirir. Yerlerini de¤ifldirir. Bir zemândan, baflka zemâna götürür. Bir hâlden baflka hâle döndürür. Akllara hayret verecek fleyler yarat›r. Bir damla menîden ve görülemiyen
spermatozoidden bir olgun insan yarat›r. [Nûh aleyhisselâm gibi
büyük bir Peygamberden, Ken’an ad›nda âsî, kâfir ve ahmak bir
o¤ul yarat›r. Ebû Cehl gibi tafl yürekli, örümcek kafal› bir kâfirden, ‹krime gibi bir mü’min o¤ul yarat›r. Elinin, dilinin, vücûdunun her zerresinin düzgün yap›lar›, özellikleri ve hareketleri ile,
Onun varl›¤›n›, irâdesini, kudretinin büyüklü¤ünü anlatan, i’lân eden alçak bir kâfirin kalbinde küfr yarat›r. Bunlar›n, söz ile, yaz› ile, rütbe ve mal gücü ile, dîne sald›rmalar›n› yarat›r. Kendi mahlûkunu, eserini kendine düflman yapar. ‹nsanlar›n yüre¤inde yerlefldirdi¤i, gönül [kalb] ad›ndaki bir cevherin, kuvvetin ba’z›s›n› nûrland›rarak, temizliyerek, kendine ayna yapar. Ba’z›s›n› da, karartarak, küfr ve kötülük deposu yapar.] En küçük zerre olan, mikroskobda bile görülemiyen atomun derinli¤inde, çekirde¤inde,
da¤lar› deviren nükleer kuvvetler yarat›r. Pancarda fleker yarat›r.
Yaprakda fotosentez, özümleme kuvveti yarat›r. Ar›da bal yarat›r.
Bir bu¤day dânesinden, nice bu¤day yarat›r. Cans›z yumurtada,
canl› hayvan yarat›r. Çiçeklerde esanslar, güzel kokular yarat›r.
Kuru a¤açda, yapraklar, çiçekler, meyveler yarat›r. Su içinde hayvanlar, çiçekler, a¤açlar yarat›r. Ac› su içinde tatl› su yarat›r. [Kimyâ reaksiyonlar› ve nice fizik ve kimyâ özelliklerini yarat›r. Topra– 95 –

¤› bitki hâline, bitkiyi hayvan hâline döndürür. ‹nsanlar›, hayvanlar› çürütüp toprak maddelerine, su ve gazlara döndürür. Herfleyin
tersini de yapd›¤›, reversibl tepkimeler yapd›¤› gibi, bunun da ters,
geri dönen hâlini yarat›r. Bu kâinât fabrikas›nda herfleyi, hesâbl›,
düzenli yaratmakdad›r. Gelifli güzel, y›k›c›, bozucu görünen de¤iflmelerin, hepsinin de çok hesâbl›, çok âhenkli, ba¤l›l›klar, akllara
hayret veren bir düzen içinde yarat›ld›¤›, fen ›fl›¤› alt›nda, günden
güne dahâ iyi anlafl›lmakdad›r.]
8 — (Yâ Resûlallah! Yetmiflüç f›rkadan kurtulan f›rka-i nâciyye hangisidir? dediklerinde: Ehl-i beytim Nûhun gemisi gibidir.
Ona binen kurtulur buyurdu) diyor.
Hâlbuki, bunu baflka zemân buyurmufldu. Bu süâle cevâb olarak, (F›rka-i nâciyye, Benim ve Eshâb›m›n yolunda gidenlerdir)
buyurdu¤u, kitâblarda yaz›l›d›r. Hadîs-i flerîfleri de s›k›lmadan de¤ifldirmekdedir. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve
Eshâb-› kirâm›n yolunda olan do¤ru îmânl› müslimânlara (Ehl-i
sünnet vel-cemâ’at) denir.
9 — (Cemî’i Eshâb ne mu’tezilî, ne fiâfi’î, ne Mâlikî, ne Hanefî
ve ne de Hanbelî idi. F›rka-i vâhide ve nâciyye, Resûlullah›n ve
Ehl-i beytin yolunda olanlard›r. Ehl-i beyt-i Resûl yolunda olm›yan, kurtulamaz) diyerek kendilerinin Ehl-i beyt i’tikâd›nda oldu¤una inand›rmak istiyor.
Hâlbuki, Ehl-i beytin “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” i’tikâd›, hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” i’tikâd›d›r. Ya’nî Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” i’tikâd›d›r. Bu da, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bildirdi¤i i’tikâdd›r. Binlerle
(Ehl-i sünnet) âlimi bu i’tikâd› toplam›fl, herbirini kitâblar›na, vesîkalar› ile yazm›fld›r. ‹ctihâd derecesine yükselmemifl, din bilgisinde ihtisâs kazanmam›fl birkaç kimse, Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i
flerîflerden bozuk ma’nâlar ç›kararak, bu uydurma ve gülünç sözlerine, Ehl-i beyt mezhebi demifl, herkesi inand›rmak istemifldir.
‹slâm düflmanlar› da, bu fitneyi alevlendirmifl, sinsice kitâblar yazm›fllard›r. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe, ilminin büyük bir k›sm›n›,
hocas› olan Ehl-i beytin göz bebe¤i, imâm-› Ca’fer Sâd›kdan ö¤renmifl ve ö¤rendi¤i bilgileri talebesine bildirmifldir. O hâlde (alevî) demek, ya’nî imâm-› Alînin yolunda ve Ehl-i beyt mezhebinde
demek, Ehl-i sünnet demekdir. Ehl-i sünnete alevî demek yerinde
olur. fiimdi Îrânda, Sûriyede ve Irakda kendilerine (alevî) diyenler,
alevî de¤ildir.
(Mevdû-ât-ül-ulûm) kitâb› alt›yüzyedinci sahîfesinde diyor ki:
Eshâb-› kirâm›n inan›fl›, hep birbiri gibi idi. Çünki, hepsi Resûlul– 96 –

lah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sohbetinde bulunmakla ve hizmetini yapmakla flereflendi. Bu sohbetin ›fl›¤› alt›nda flübheleri kalmad›. Kur’ân-› kerîmin ve hadîs-i flerîflerin ma’nâs›n› iyi anlad›lar
ve tam inand›lar. Sahâbe-i kirâm kalmay›nca, yer yer câhiller, nefslerine aldananlar türeyerek, yanl›fl söyleme¤e ve yazma¤a bafllad›.
Herbiri yoldan ç›kd›. Birçoklar›n› da yoldan ç›kard›. Bid’atler, yanl›fl yollar, ortal›¤a yay›lma¤a bafllad›. Ehl-i islâm, yetmiflüç f›rkaya
ayr›ld›. Âlimlerden bir k›sm›, taflk›nl›kdan ve fleytâna uymakdan
korunup, Eshâb-› kirâm yolunda kald›. Bu do¤ru yolda bulunanlara (Ehl-i sünnet) denildi. Ehl-i sünnet âlimleri, ibâdetde, ifl yapmakda birçok mezheblere ayr›ld›. Zemân›m›zda, dört mezhebin
kitâb› vard›r. Bunlar, Hanefî, fiâfi’î, Mâlikî ve Hanbelî mezhebleridir. Bunlardan baflka, hak mezheb kalmad›. Ehl-i sünnetin mezheblere ayr›lmas›, Allahü teâlân›n merhametidir. Âl-i ‹mrân sûresi,
yüzbeflinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Birbirlerinden ayr›lanlar
ve aç›k âyetler, alâmetler geldi¤i hâlde, çeflidli yollara sapanlar gibi olmay›n›z!)buyuruldu. Beydâvî “rahmetullahi aleyh” bu âyet-i
kerîmeyi tefsîr ederken diyor ki, (Yehûdîlere ve Nasârâya, ya’nî
h›ristiyanlara, üzerinde birleflmesi lâz›m olan do¤ru yol, aç›k vesîkalarla bildirildi¤i, sa¤lam senedlerle gösterildi¤i hâlde, bunlar, Allahü teâlân›n bir oldu¤unu hiçbir mahlûka benzemedi¤ini ve âh›retdeki varl›klar› anl›yamad›lar. Çeflid çeflid fleyler söylediler. Ey
müslimânlar, siz de bunlar gibi f›rkalara parçalanmay›n›z!). Bu
âyet-i kerîme, inan›lacak fleylerde parçalanma¤›, yasak etmekdedir. F›kh bilgisinde, ibâdet etmekde mezheblere ayr›lma¤› yasak
etmiyor. Çünki Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Ümmetimin birbirinden ayr›lmas› [F›kh bilgisinde ayr›lmas›] rahmet-i ilâhîdir) buyurdu. Bir hadîs-i flerîfde de, (Müctehid, do¤ru ictihâd
edince, iki sevâb kazan›r. ‹ctihâd›nda yan›l›rsa, bir sevâb verilir)
buyuruldu.
10 — (Ma¤arada berâber bulundu¤unu bildiren âyet-i kerîmede, Ebû Bekr hakk›nda bir fazîlet olmay›p, belki bu âyet, onun
îmâns›z oldu¤unu ve fadîhatini göstermekdedir. O gece, Cebrâîl
nâzil olup, bu gece, kâfirler, seni öldürme¤e karâr verdi. Eshâb›n›n hepsine söyle ki, bu gece evlerinden ç›kmas›nlar. Sen yaln›zca
filan ma¤araya git dedi. Hazret-i Resûl da, gurûba yak›n, Eshâb›
toplay›p bu emri bildirdi. Gece hazret-i Alî, yafl› küçük oldu¤u
hâlde, korkm›yarak, yata¤›na girdi. Resûlullah, ma¤araya giderken, uzakdan biri geldi¤ini görüp durdu. Gelince Ebû Bekr oldu¤unu anlad›. Ey Ebû Bekr, Allah›n emrini size söylemifldim. Niçin
sokakda dolafl›yorsun, dedi. Yâ Resûlallah! Senin için korkdum.
Seni yaln›z b›rak›p, evimde oturamad›m, dedi. Resûlullah düflü– 97 –
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nürken, Cebrâîl gelip, Yâ Resûlallah! Ebû Bekri b›rakma! Kâfirler
gelip, Ebû Bekri tutarak, senin ard›nca gelip, seni bulur, öldürürler dedi. Hazret-i Resûl nâçar kal›p, Ebû Bekri ma¤araya götürdü.
Çünki, hazret-i Resûlün kâfirlerden ve Ebû Bekrden emniyyeti
yok idi. Hak teâlâ, Ebû Bekrin ve Eshâb›n nifâk yapaca¤›n› haber
vermifl, Ebû Bekrden vukû’a gelecek fleyleri bildirmifldir ve (Kalblerinde olm›yanlar› söyliyorlar) buyurmufldur. Bunlar›n nifâklar›n›
bildiren âyetler çokdur. Resûlullah, enîs ve celîse muhtâc de¤ildi.
(Görmedi¤in askerler ile Allah seni kuvvetlendirdi) âyeti, bunu
gösteriyor. Ebû Bekr hiçbir gazâda bulunmam›fl, firâr etmifldir.
Mü’minin kâfire, kâfirin mü’mine sâhib [arkadafl] oldu¤unu gösteren âyetler çokdur. Arabcada, efle¤in insana sâhib oldu¤unu söylemek çok olmufldur. O hâlde, Ebû Bekre sâhib denilmesi bir meziyyet olamaz. Ma¤arada Resûlullah için korkdu ise, bu korkusu ibâdet olur. Ona korkma demek, ibâdetden men’etmek olur. Resûlullah bir kimseyi ibâdetden men’etmez. Korkusu günâhdan ise ve
Allahü teâlân›n Peygamberine inanmam›fl oldu¤undan ise, sâhiblikden ona ne fâide olur? Korkma demek, ona fâide vermez. Resûlullah, elbette günâh› men’eder. Resûl ona, düflmanlardan mahfûz kalaca¤›m demifldi. Buna i’timâd etmedi. Ba¤›r›p ça¤›rmakdan
maksad›, kâfirlere haber vermek idi denilse yerinde olur. Îmân› olsayd›, Allahü teâlâ onu da, y›lan sokmas›ndan korurdu. Allah bizimle berâberdir demek de ona k›ymet vermez. (Üç kimse gizli konuflsa, onlar›n dördüncüsü Allahü teâlâd›r) buyuruldu ki, gizli konuflan kâfirler de k›ymetli olmak lâz›m gelir. Ebû Bekrin rüsvâl›¤›n› ve îmândan mahrûm oldu¤unu, bu âyet-i flerîfe aç›kca gösteriyor. Âyet-i kerîmede, ona sekîne, râhatl›k verdim diyor. Onlara
verdim demiyor. Bu da îmân› olmad›¤›n› gösteriyor. Böyle fâs›klar›, fâcirleri, belki kâfirlerden dahâ kötü olanlar› efdal deyip, hânedân-› nübüvvetin ma’sûmlar› üzerine tercîh gösteriyor ki, Resûlullahdan sonra hicret edenlere, Muhâcir denir. Berâber veyâ önce
gidenler, muhâcir olmaz) yaz›yor.
Hâlbuki ma¤arada berâber bulundu¤unu bildiren, Tevbe sûresinin k›rk›nc› âyet-i kerîmesi, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk›n “rad›yallahü anh” fazîletini, flerefini göstermekdedir. Çünki, o gece,
Cebrâîl aleyhisselâm gelip, (Bu gece, kâfirler seni öldürme¤e karâr
verdi. Bu gece, Alîyi “rad›yallahü anh” yata¤›na yat›r ve Ebû
Bekr-i S›ddîk ile, Medîne-i münevvereye hicret et!) dedi. O gece,
hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” yafl› küçük idi demesi de yanl›fld›r. Yirmiüç yafl›nda idi. Alî “rad›yallahü anh”, bin cân›m da olsa,
senin yoluna fedâd›r diyerek yata¤a girdi. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” Safer ay›n›n yirmiyedinci perflembe gecesi kap›– 98 –

dan ç›k›p, Yasîn sûresinin bafl›ndan oniki âyet-i kerîme okuyup,
sokakda dizilmifl olan kâfirlerin üstüne üfledi. H›zla geçip, bir yere gitdi. Ö¤le vakti hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk›n evine teflrîf eyledi. Ebû Bekre haber verdiler. Kap›da, ay do¤mufl gibi Resûlullah›n
cemâlini görünce, (Ne emriniz var yâ Resûlallah! ‹çeri buyurup
emredin) dedi. ‹çeri teflrîf edip, (Bu gece Medîneye hicret etme¤e
emr ald›m) buyurdu. Ebû Bekr, (Berâber olup, hizmetinizde bulunmakla flereflensem) dedi. (Sen de berâbersin) buyurunca, hazret-i Ebû Bekr sevindi. (Bana hicret için bir deve lâz›m) buyurunca, hazret-i Ebû Bekr, (Bütün mal›m, can›m, evlâdlar›m sana fedâ
olsun. ‹ki devem var. Hangisini istersen sana hediyyem olsun) dedi. (Her zemân hediyyeni kabûl etdim ve edece¤im. Fekat bu gece
hicret etmek ibâdetini kendi mal›mla yapmak isterim. Bir deveni
bana sat!) diye emr buyurdu. Paras›n› verdi. Emr edip, k›lavuz olarak, Abdüllah bin Ureyk›t isminde birini Ebû Bekr ça¤›rd›. Para
ile k›lavuz tutup, iki deveyi ona teslîm etdi. Üç gün sonra, develeri Sevr da¤›ndaki ma¤araya getir, dedi. Ebû Bekrin o¤lu Abdüllaha tenbîh edip, (Her gece ma¤araya gelip, Mekkede dolaflan haberleri bize ulafld›r) buyurdu. Ebû Bekr-i S›ddîkin k›z› Esmâ, üç
günlük yemek hâz›rlad›. Paketi ba¤l›yacak ip bulamay›nca, kufla¤›n› çözüp ikiye yar›p, paketi ba¤lad›. O günden beri, Esmân›n ismi
(iki kuflakl› Esmâ) kald›. Ebû Bekr-i S›ddîk kap›y› aç›p, ç›kacaklar› zemân, (Kap›y› kapa. Arka pencereden ç›kaca¤›z) buyurdu.
Ayak izleri belli olmas›n diye pencereden atlad›lar. Ma¤ara önüne
gelince, Ebû Bekr, (Durun yâ Resûlallah! Önce ben girip bakay›m.
Zararl› birfley varsa, mubârek vücûdunüze birfley olmas›n) deyip,
içeri girdi. Ma¤aran›n içini temizledi. Gömle¤ini ç›kar›p, parçal›yarak delikleri kapad›. (‹çeri buyurun yâ Resûlallah!) dedi. ‹nsanlar›n efendisi, Allahü teâlân›n sevgilisi “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, karanl›k ma¤araya teflrîf buyurdu. Ebû Bekr-i S›ddîk, sonralar› demifldi ki, (Ma¤araya gelince bakd›m, mubârek ayaklar› kanam›fld›. A¤lad›m. Nâzik ayaklar›n›n yal›n ayak [ç›plak] yürüme¤e
al›fl›k olmad›¤›n› buradan anlad›m).
[Ma¤arada üç gece kal›p, pazartesi gecesi ç›kd›lar. Efrencî Eylül ay›n›n yirminci ve Rebî’ul-evvelin sekizinci pazartesi günü Medînede Kubâ köyüne geldiler. O gün, müslimânlar›n (Hicrî flemsî
sene) bafllang›c› oldu. 623. cü mîlâdî sene bafl›, hicrî flemsî ve kamerî birinci seneleri içinde oldu.]
Görülüyor ki, Ebû Bekr-i S›ddîk› “rad›yallahü anh” lekelemek
için, hicreti yanl›fl anlatmakda, okuyanlar› a¤lat›p, aldatmak için
Alî “rad›yallahü anh” küçük çocuk iken yata¤a girdi demekdedir.
Eshâb-› kirâm› kötüliyebilmek için âyet-i kerîmelere yanl›fl ma’nâ
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vermekden, hadîs uydurmakdan, sahîh hadîsleri inkâr etmekden
çekinmemekdedir. Kâfirler, münâf›klar hakk›nda gelmifl olan
âyet-i kerîmeleri, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk için ve Eshâb-› kirâm
“aleyhimürr›dvân” için gelmifldir demek alçakl›¤›nda bulunmakdad›r. Nitekim, Feth sûresinde, onbirinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Cihâda gelmek istemeyip kaçd›klar› hâlde, gelecekdik ammâ, ifl, güçden bafl›m›z› kald›ramad›k diyenler, kalblerinde olm›yan fleyleri söyliyorlar) buyuruldu. Bunun hazret-i Ebû Bekr-i
S›ddîk için oldu¤unu yazarak, âyet-i kerîmeyi de¤ifldirmekdedir.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, sap›k kimselerin ç›kaca¤›n›, çeflidli hadîs-i flerîflerde haber vermifldi. Bu hadîs-i flerîflerden birisinde, (Müslimân ad›n› tafl›yanlardan en çok korkdu¤um
kimse, Kur’ân-› kerîmin ma’nâs›n› de¤ifldirenlerdir) buyurdu. Bir
kerre de, (Kâfirler, islâm düflmanlar› için gelmifl olan âyet-i kerîmeleri, müslimânlara yükletirler) buyurdu. Ebû Bekr-i S›ddîk ile
Ömer Fârûkun “rad›yallahü anhümâ” Bedr, Uhud, Hendek,
Mekkenin fethi ve Huneyn ve Tebük ve bütün cihâdlarda bulunduklar› ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” etrâf›nda
pervâne gibi dolafld›klar›, bütün siyer kitâblar›nda ve hattâ tefsîrlerde yaz›l›d›r.
Ebû Bekr “rad›yallahü anh” ba’z› seriyyelerde, kumandanl›k
da etmifldi. Meselâ, hicretin yedinci y›l›, fia’bân ay›nda, bunun kumandas›nda bir bölük, Fezâre kabîlesine gönderildi. Gidip bir k›sm›n› katl, büyük mikdârda kâfiri de esîr edip Medîneye getirdi.
Mühim olan flu misâli de bildirelim: (Menâk›b-i Çihâr yâr) kitâb›nda diyor ki, Bedr gazâs›nda, Ramezân-› flerîfin onyedinci
Cum’a günü, temmuz ay›n›n ö¤le s›ca¤›nda, iki taraf hücûm etmifldi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Ebû Bekr, Ömer, Ebû
Zer, Sa’d ve Sa’îd ile “rad›yallahü anhüm” kumanda yerinde oturmufldu. ‹slâm askeri s›k›nt› çekiyordu. Sa’d ve Sa’îdi yard›ma gönderdi. Sonra Ebû Zeri gönderdi. Sonra, Ömeri gönderdi. Bir sâat
geçdi. Ebû Bekr, s›k›nt›n›n azalmad›¤›n› görerek, k›l›c›n› çekip, at›n› sürerken, Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” elinden tutup, (Yan›mdan ayr›lma yâ Ebâ Bekr! Bedenime ve kalbime gelen
her s›k›nt›, senin mubârek yüzünü görmekle hafîfliyor. Seninle kalbim kuvvetleniyor) buyurdu.
Sâhib [arkadafl] olmak iyi ve kötü kimseler hakk›nda ve hayvanlar için de kullan›l›r. Fekat bu arkadafll›¤›n iyi ve medh için mi,
yoksa kötülemek için mi oldu¤u, âyet-i kerîmelerin ma’nâs›ndan,
aç›kça anlafl›lmakdad›r. Hattâ, ba’z› âyetlerde, efendi, hâmî, nasîhat verici ma’nâs›na gelmekdedir. Bunlar› anlamak için, lügat,
metn-i lügat, ifltikak, sarf, nahv, beyân, bedî, meânî ve belâgat gibi
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genifl ve derin ilmleri iyi bilmek lâz›md›r. Bunlar› ö¤renmeden âyet-i kerîmelere, çala kalem ma’nâ verenler, Kur’ân-› kerîme iftirâ
etmifl olurlar. Allahü teâlâ, En’âm sûresi, yirmibirinci âyetinde,
böyle iftirâc›lardan flikâyet etmekde, bunlar›n, zâlimlerin en kötüsü olduklar›n› bildirmekdedir. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” için, sâhib buyurulmas›, onun için k›ymet ve meziyyet oldu¤unu ayn› âyet göstermekdedir. Çünki, kendisine, korkma denilmifl ve sekîne [râhatl›k, cesâret] gönderilmifldir.
Korkmak, üzülmek, yaln›z bafl›na, ibâdet de¤ildir. Günâh da
de¤ildir. Sebebine, niyyetine göre ibâdet veyâ günâh olur. Gusl abdesti, oruc, Allah yolunda cihâd gibi ibâdetleri yaparken, zarar
görmekden korkmak, günâhd›r. Büyüklü¤ünü düflünerek, Allahü
teâlâdan korkmak, ibâdetdir. Çünki birinci korku, farzlar› yapma¤a mâni’ olmakda, ikincisi ise, insan› harâmdan korumakdad›r.
Hüseyn vâ’iz-i Kâflifî Hirevî “rahime-hullahü teâlâ” tefsîrinde buyuruyor ki, (Kâfirler, ma¤ara önüne geldi. Ebû Bekr dedi ki: Yâ
Resûlallah! Kâfirlerden biri aya¤› alt›na do¤ru bakarsa, bizi görür.
Resûlullah buyurdu ki, (O iki kifliye ne olur san›yorsun ki, onlar›n
üçüncüsü Allahü teâlâd›r). Bu hadîs-i flerîf, Ebû Bekrin üstünlü¤ünü göstermekdedir. Ya’nî Allahü teâlân›n yard›m›, korumas› bizimledir buyurdu). O hâlde, Ebû Bekr-i S›ddîka korkma demek,
kendini üzme demek olup, bana olan sevgini, kalbinden ç›kar demek de¤ildir. Demek ki, Ebû Bekr-i S›ddîk›n, Resûlullah için olan
korkusu kalbindeki sevginin, ya’nî ibâdetin alâmeti idi. Ona korkma buyurulmas›, bu en k›ymetli, en fazîletli ibâdeti haber vermekde olup, onu ibâdetden men’ etmek de¤ildir.
Resûlullah›n düflmanlardan mahfûz kalaca¤›n› Eshâb›na haber
verdi¤ini yazd›¤› hâlde, (Cebrâîl gelip, yâ Resûlallah! Ebû Bekri
b›rakma! Kâfirler onu tutarak, senin yolunu bulur ve öldürürler
dedi) diyor. ‹ki yaz›s› birbirini tutmuyor. Uydurma olduklar› meydâna ç›k›yor.
Ebû Bekr-i S›ddîk ba¤›r›p ça¤›rmad›. Bütün kitâblar diyor ki,
(Yâ Resûlallah, mubârek vücûdünüze bir zarar yapmalar›ndan
korkuyorum) dedi. Ma¤arada, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimize zarar gelmesin diye, aç›k kalan bir deli¤e, mubârek aya¤›n› kapam›fld›. Delikdeki y›lan›n aya¤›n› sokmas› niçin bir
kusûr olsun? Resûlullah› da “sallallahü aleyhi ve sellem”, bir zemân akreb sokmufldu. Hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” ci¤erpâre
o¤lu Muhsini horoz gagalay›p ölümüne sebeb olmufldu. Haseni
“rad›yallahü anh” zehr öldürmüfldü. Bunlar neden suç olsun? Niçin îmâns›zl›¤a alâmet olsun?
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Allahü teâlân›n, kullarla berâber olmas›, s›fatlar›n›n berâber
olmas› demekdir. Kahr, gadab s›fat›n›n berâber olmas›, felâket ve
rüsvâl›k oldu¤u gibi, rahmet, nusret, muhabbet s›fatlar›n›n berâber
olmas› da k›ymet ve se’âdet olur. Resûlullah, (Allah bizimle berâberdir) buyurarak, kendi zât-› risâletpenâhîsine mahsûs olan berâberli¤e, hazret-i Ebû Bekri de kat›yor. Böylece, kendine tecellî
eden, muhabbet, merhamet, ihsân ve ikrâmlara, hazret-i Ebû Bekrin de ortak oldu¤unu müjdeliyor. Ne büyük se’âdet! Fazîlet böyle olur! Âyet-i kerîmelerle, hadîs-i flerîflerle bildirilen fazîletden,
meziyyetden üstün bir fleref olabilir mi? Düflman düzmelerine inan›p, güneflin nûru inkâr olunabilir mi? Buna ancak, ahmaklar, körler inan›r.
Allahü teâlân›n gizli konuflanlarla berâber bulunmas›, ilm s›fat›n›n berâber olmas›d›r. Ya’nî onlar›n s›rlar›n› bilir demekdir. Bu
âyet-i kerîme, be¤enmek veyâ kötülemek olmay›p, ilm s›fat›n› haber vermekdedir.
(Sonra, Allahü teâlâ, ona sekîne indirdi) meâlindeki âyet-i kerîmeye de yanl›fl ma’nâ veriyor. Sekîne, Resûlullaha indi diyor. Sekîne, ya’nî râhatl›k, nerede yoksa oraya iner. Onun yaz›s›ndan, Resûlullahda “sallallahü aleyhi ve sellem” önceden sekîne bulunmam›fl oldu¤u, korkdu¤u anlafl›l›r. Hâlbuki, Allahü teâlâ, önceden, seni kâfirlerden muhâfaza edece¤im dedi¤ini yazm›fld›. Demek ki,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Allahü teâlân›n bu va’dine
güvenmeyip korkdu mu? Sonra, kendisine sekîne indirildi demek,
Allah›n Peygamberine ne büyük hakâret ve kötülemek olur. Ebû
Bekr-i S›ddîk› kötülemek isterken, Resûlullah› kötüliyerek küfre
sürüklendi¤inden haberi olmuyor. Belki de, Resûlullah› da kötülemek, böylece islâmiyyeti y›kmak istemekdedir. Bütün tefsîrler, sekînenin Ebû Bekr-i S›ddîka indi¤ini bildiriyor. Çünki, Resûlullah›n
sekînesi zâten vard›. Ebû Bekr-i S›ddîk ise, Resûlullaha olan afl›r›
sevgisinden dolay› sekînesini gayb etmifldi. Nitekim, Huneyn gazâs›nda, Eshâb-› kirâm›n ço¤u da¤›l›p, yaln›z Abbâs, Ebû Bekr ve
birkaç kahraman “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” ölme¤i göze
al›p, geri dönmedi. O zemân, Resûlullah›n da “sallallahü aleyhi ve
sellem” Allah›n dîninin yok olaca¤› üzüntüsü ile, sekînesini gayb
etdi¤i, âyet-i kerîmeden anlafl›l›yor. Nitekim, Tevbe sûresinin yirmiyedinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Huneyn günü, Allahü teâlâ,
Resûlüne ve mü’minlere sekîne indirdi) buyuruldu.
(Allahü teâlâya ve Resûlüne hicret edenler) meâlindeki âyet-i
kerîme, Resûl “aleyhisselâm” Medîneye gitdikden sonra, Ona gelen demek de¤ildir. Allah için ve Onun Resûlünün emri ile flehrini
terk eden demekdir. Hadîs-i flerîfler, âyet-i kerîmeyi böyle tefsîr
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etmekdedir. Resûlullah›n hicretinden önce Habeflistâna ve Medîne-i münevvereye gönderilenler de muhâcir idi. Ahmed bin Muhammed Kastalânî (Mevâhib-i ledünniyye) kitâb›nda, buyuruyor
ki, Resûl aleyhisselâm, Akabe anlaflmas›ndan sonra, Eshâb›na,
Medîneye hicret etmelerini emr etdi. Eshâb-› kirâm, bölük bölük
Mekkeden ç›kd›. Kendisi, Mekkede kal›p, izn bekledi. Ömer bin
Hattâb ve kardefli Zeyd ile berâber yirmi kifli develerle gitdi. Mekkede, Resûlullah ile hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Alîden “rad›yallahü anhümâ” baflka kimse kalmad›. Ebû Bekr de gitme¤e izn istedi. (Sabr et yâ Ebâ Bekr! Umar›m ki, Allahü teâlâ, seni bana yoldafl eder) buyurdu. (O gece Cebrâîl nâzil olup, Eshâb›n›n hepsine
söyle! Evlerinden ç›kmas›nlar) yaz›s›n›n da yalan oldu¤u buradan
anlafl›lmakdad›r. Mekke-i mükerremede iki sahâbîden baflka müslimân kalmam›fld› ki, kime söylenebilecek? Kâfirler toplan›p, Resûlullah› öldürme¤e sözlefldiler. Cebrâîl aleyhisselâm, bunu haber
verdi ve (Bu gece yata¤›nda yatma!) dedi. Bu kitâb›n, (Önceden
emr ile Mekkeden ç›kan bütün Eshâb›n hiçbiri muhâcir olmaz.
Muhâcir, hicretden sonra gelen birkaç kifli olur) demesinin de çok
yanl›fl oldu¤u meydândad›r. O hâlde, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”, Muhâcirlerin en k›ymetlisi, en flereflisidir.
11 — (Kur’ân, harf ve kelimelerdir. Bunlar da, hâdisdir. Kelâmullah kadîm de¤ildir. Di¤er s›fatlar da kadîm de¤ildir. Kur’ân kadîm olsayd›, mahlûklar yok iken, kime emr ve nehy edecekdi? Yok
olan fleyi, birfley ile va’d eylemek, birfleyden nehy buyurmak muhâldir. Allahü teâlâ kâfirlere (Ona benzer bir hadîs getiriniz) buyuruyor. Hadîsden murâd Kur’ând›r. Hâdis olan fley kadîm olamaz. Kur’ân kadîm olsayd›, Kur’ânda ismi geçen insanlar da kadîm
olurdu) diyor.
Sekiz s›fat›n kadîm olmad›¤›na inanmak, Allahü teâlân›n, mahlûklar› yaratmadan önce, -hâflâ- kudretsiz, âciz ve câhil olmas›n›
îcâb etdirir. Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde bildirilen fleyleri, ezelde biliyordu. Bildiklerini bildirmesi, bildirilen fleylerin kadîm olmas›n› îcâb etdirmez. Allahü teâlân›n s›fatlar›n›, insanlar›n s›fatlar›na benzetdi¤i için, Kur’ân-› kerîmde bildirilen s›fatlar› inkâr etmekdedir. (Tam ‹lmihâl-Se’âdet-i Ebediyye) birinci k›sm, otuzbirinci maddeyi okuyunuz! Âyet-i kerîmedeki (hadîs) kelimesi,
Kur’ân-› kerîm demek de¤ildir. Kâfirlerin sözleridir. Ya’nî Kur’ân-›
kerîme benzer, söz getiriniz. Getiremezsiniz! Çünki, Kur’ân-› kerîm kadîmdir. Sizin sözleriniz ise hâdisdir, mahlûkdur demekdir.
Emâlî kasîdesi (Allahü teâlân›n s›fât-› zâtiyyesi ve s›fât-› sübûtiyyesi hep kadîmdir. Hep var idi. Hiç yok olm›yacaklard›r) beytinin flerhinde diyor ki, (S›fatlar› sonradan olsayd›, zât-› ilâhîde de– 103 –

¤ifliklik olurdu. De¤iflikli¤e u¤rayan fley de, hâdis, ya’nî sonradan
var olmufl olur. Bundan, Allahü teâlân›n sonradan var olmas› lâz›m gelir. Bu ise olamaz).
Emâlî kasîdesi onbirinci beytinde, (Kur’ân-› kerîm, Allahü teâlân›n kelâm›d›r. Mahlûk, sonradan yarat›lm›fl de¤ildir. Zât-› ilâhînin s›fat›d›r) diyor. Ahmed Âs›m efendi, bunu flöyle aç›kl›yor:
Kur’ân-› kerîm, bu kelimelerden, seslerden ç›kan ma’nâlard›r. Kelimeler, sesler, kelâm-› ilâhî de¤ildir. ‹nsan›n kelâm› da kalbdedir.
Sözlerimiz bunu meydâna ç›karan tercümând›r. Her dirinin kemâli, üstünlü¤ü, kelâm s›fat› iledir. Kelâm s›fat› olmazsa, kusûrlu olur.
Allahü teâlâ da, diri oldu¤u için, kelâm sâhibi olmas› lâz›md›r. Bütün Peygamberler, bütün kitâblar, Allahü teâlân›n kelâm s›fat› vard›r dedi. Mûsâ aleyhisselâm›n a¤açdan iflitdi¤i kelime ve ses, kelâm-› ilâhî idi. Hâf›z›n sesi ise de¤ildir. Bu sesin ma’nâlar›, kelâm-›
ilâhîdir. Allahü teâlâ, mahlûklar›n sözünü harfsiz, sessiz iflitir.
Harfsiz, sessiz olan kendi kelâm›n›, arabî dil ile indirdi. Kelâm-› ilâhîde bir de¤ifliklik olmad›. ‹nsan çeflidli elbise ile, çeflidli sûretde
görünür, fekat insanda bir de¤ifliklik olmaz. Allahü teâlân›n kelâm›, mahlûklar›n kelâm› gibi, kelime ve sese muhtâç de¤ildir. Fekat
bu kelime ve sesler de¤ifldirilirse, terceme edilirse, kelâm-› ilâhî de¤ifldirilmifl, bozulmufl olur. Kur’ân-› kerîm, bu kelimelere, bu sese
mahsûsdur. Allahü teâlâ, kelâm›n› bu kelimelere, seslere kendi yerlefldirmifldir.
Kur’ân-› kerîm, Levhilmahfûzda da, bu kelimeler ile, bilmedi¤imiz bir hâlde yaz›l› idi. Mahlûk de¤ildi. Cebrâîl aleyhisselâm
harfli, sesli olarak, Resûlullah efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” ba’zan mubârek kula¤›na, ba’zan da, harfli ve sessiz olarak,
do¤ruca kalbine okudu, yerlefldirdi. Yoksa ma’nâlar kelimesiz olarak mubârek kalbine ilhâm edilmifl, Muhammed aleyhisselâm da,
arabî konufldu¤u için, bu kelâm-› ilâhîyi, kendisi, bu kelime ve seslerle söylemifl de¤ildir. Evet, bu fleklde de vahy oldu. Kelâm-› ilâhî
mubârek kalbine vahy edildi ve bunu kendisi, belirli kelime kal›blar›na sokarak söyledi. Bunlar›n ma’nâs›, Allahü teâlâdan; kelimeleri, sesleri ise, Muhammed aleyhisselâmdan oldu ki, bunlara (Hadîs-i kudsî) denildi. Kur’ân-› kerîmi, hadîs-i kudsî ile kar›fld›rmamal›d›r. Kelime ve ses içindeki (Kelâm-› lafzî), kelimesiz, sessiz
olan (Kelâm-› nefsî)nin ayn›d›r. Allahü teâlân›n ilm s›fat› baflkad›r,
kelâm s›fat› baflkad›r. Kur’ân-› kerîm, ilm s›fat› de¤il, kelâm s›fat›d›r.
‹mâm-› Rabbânî, müceddid-i elf-i sânî, Ahmed bin Abdül’ehad Fârûkî “kuddise sirruh” (Mektûbât) kitâb› üçüncü cild,
seksendokuzuncu mektûbunda buyuruyor ki, (‹mâm-› a’zam Ebû
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Hanîfe ile imâm-› Ebû Yûsüf “rahime-hümallahü teâlâ”, Kur’ân-›
kerîm mahlûk mu, de¤il mi diye alt› ay konuflup birbiri ile anlaflamad›lar. Alt› ay sonra sözbirli¤ine vard›lar ve Kur’ân-› kerîme
mahlûkdur diyen kâfir olur dediler. Kelâm-› nefsîyi gösteren, kelâm-› lafzîyi anlatan harfler, kelimeler, sesler, elbette mahlûkdur,
hâdisdir. Bütün mahlûklar içinde, Allahü teâlâya en yak›n olan, en
k›ymetli olan, Kur’ân-› kerîmin harfleri ve kelimeleridir. Kelâm-›
lafzî ve kelâm-› nefsî ise ezelî ve kadîmdir). Bu konuda, yüz ve yüzyirminci mektûblarda da, genifl bilgi vermekdedir.
12 — (Bizim bildi¤imiz hadîs ve tefsîrleri emîrül-mü’minîn hazret-i Alî ve imâm-› Hasen ve imâm-› Hüseyn ve Selmân ve Ebû
Zer ve Mikdâd ve Ammâr bin Yâser rivâyet etmifldir. Sizin rivâyet
etmekde oldu¤unuz hadîsler ise, ancak Mu’âviye ve Amr ibni Âs
ve Enes bin Mâlik ve Âifle ve bunlar gibi eflhâsdan nakl olunmakdad›r. Hâlbuki, Sâhib-i din buyurdu ki, (Benden rivâyet olunan hadîsler, dört kimseden zâhir olabilir. Onlar›n beflincisi yokdur. Baflkalar› münâf›kd›r). Bu münâf›klar› müslimânlar üzerine hâkim eylediniz. Eshâb›n hiçbiri, Resûlullaha süâl soramazd›. Çünki
mü’minlerin süâl sormas› âyet-i kerîme ile yasak edilmifldi. Yaln›z
hazret-i Alî sorard›) diyor.
Yukar›daki yaz›n›n bir din düflman› taraf›ndan hâz›rlanm›fl oldu¤u meydândad›r. (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb› bunlar›n cevâblar›
ile doludur. Bilhâssa, büyük âlim seyyid Abdülhakîm Efendinin
“rahime-hullahü teâlâ” (Tefsîr kitâblar› ve hadîs-i flerîfler) bafll›kl›
yaz›s›n›n okunmas›n› tavs›ye ederiz.
Osmânl› devrinde yetiflen âlimleri bildiren (fiakây›k-› Nu’mâniyye) kitâb›n›n sâhibi, Taflköprüzâde Ahmed bin Mustafâ efendinin (Miftâhüsse’âde) kitâb›n›, o¤lu Kemâleddîn Muhammed “rahime-hümullahü teâlâ” türkçeye çevirmifl ve (Mevdû’ât-ül Ulûm)
ad›n› vermifldir. Burada diyor ki:
Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ” tefsîr ve hadîs
bilgisini, dört halîfe içinden, en çok hazret-i Alîden “rad›yallahü
anh” alm›fld›r. Çünki, üç halîfe önce vefât etdi. Hazret-i Ebû Bekr
“rad›yallahü anh”, ilk îmâna geldi¤i, dîni yaymakla vakt geçirdi¤i,
ahkâm-› islâmiyyeyi ve müslimânlar›n ifllerini yapma¤a u¤rafld›¤›
için, kendinden gelen haberler az oldu. Bundan dolay›, Ehl-i sünnet âlimlerinin ço¤u, bilgilerini hazret-i Alîden “rad›yallahü anh”
ald›. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh”: Benden istedi¤inizi sorunuz!
Her âyet, gece mi, gündüz mü geldi, harbde mi, sulhde mi, ovada
m›, da¤da m› geldi bilirim buyurdu. Her âyetin ne için geldi¤ini bilirim. Her âyetin ma’nâs›n› sordum, ö¤rendim, ezberledim, anlat›– 105 –

r›m. Bana sorun buyurdu. Abdüllah ibni Mes’ûd buyurdu ki,
(Kur’ân-› kerîm, yedi harf, ya’nî yedi lugat üzerine geldi. Her harfinin iç ve d›fl ma’nâlar› vard›r. Bu ma’nâlar›n hepsi Alîdedir).
Ehl-i sünnet âlimleri tefsîr ve hadîs-i flerîf bilgilerini, imâm-›
Alîden, hazret-i Hasen ve Hüseynden ve Selmân ile Ebû Zerden
“rad›yallahü anhüm” ö¤rendikleri gibi, Eshâb-› kirâm›n hepsinden
de ald›. Çünki, hepsi yüksek idi, âdil idi. Cemâleddîn Yûsüf bin ‹brâhîm Erdebîlî (Envâr li-amel-il-ebrâr) ad›ndaki f›kh kitâb›nda diyor ki: Ebû Amr bin Salâh (Ma’rifet-ülhadîs) kitâb›nda ve Yahyâ
bin fieref Muhyiddîn Nevevî (‹rflâd) kitâb›nda buyurdular ki, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” vefât›nda, yüzyirmidörtbin Sahâbî vard›. Bunlar›n hepsi yüksek ve âdil idi. ‹mâm-› Begavînin (Mesâbîh) ismindeki hadîs kitâb›nda [dörtbinyediyüzondokuz hadîs-i flerîf vard›r.] Ebû Sa’îd Hudrînin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Eshâb›m› kötülemeyiniz! Uhud da¤› kadar alt›n sadaka verseniz, Eshâb›mdan birinin yar›m müd’ arpa sadakas›n›n sevâb›na
kavuflamazs›n›z!) buyuruldu. [Bir müd’ 875 gramd›r.] Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûruna, sohbetine yetiflmenin
fâidesi böyle idi. Eshâb-› kirâma sö¤mek harâmd›r. Büyük günâhd›r. Çünki, Eshâb-› kirâm›n hepsi müctehiddir. O harblerde, ictihâdlar›na uygun davranmalar› vâcib idi ve öyle yapd›lar. Yine (Envâr)da, Erdebîlî diyor ki, hazret-i Mu’âviyeyi “rad›yallahü anh”
sö¤mek, kötülemek câiz de¤ildir. Çünki Sahâbe-i kirâm›n büyüklerindendir. ‹mâm-› Muhammed bin Muhammed Gazâlî buyurdu
ki, imâm-› Hasenin ve imâm-› Hüseynin nas›l flehîd olduklar›n› ve
Eshâb-› kirâm aras›ndaki muhârebeleri anlatmak, yazmak harâmd›r. Çünki, Eshâb-› kirâmdan herhangi birini kötüleme¤e, sevmeme¤e sebeb olur. Dîn-i islâm›, sonradan gelenlere ulafld›ran, onlar›n hepsidir. Onlardan birini kötülemek, islâmiyyeti kötülemek, dîni y›kmak olur.
(Mesâbîh)de ‹mrân bin Hasînin “rad›yallahü teâlâ anh” bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Ümmetimin en hayrl›, en üstünleri, zemân›mda bulunanlard›r. Onlardan sonra, en hayrl›lar›, onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra, en hayrl›lar› onlardan sonra gelenlerdir.
Onlardan sonra, öyle insanlar gelir ki, istenmeden flâhidlik ederler
ve emîn olmazlar. Hâin olurlar. Adaklar›n› yerine getirmezler.
Keyflerine, flehvetlerine düflkün olurlar) buyuruldu. Yine bu kitâbda Câbir bin Abdüllah›n bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Beni gören ve
beni görenleri gören müslimânlar›n hiçbiri Cehenneme girmez!)
buyurdu.
Abdüllah bin Zübeyrin, babas› Zübeyr bin Avvâmdan “rad›yallahü anhümâ” ifliterek bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Herhangi bir
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memleketde vefât eden eshâb›mdan biri, k›yâmetde, mahfler yerine giderlerken, o memleketin müslimânlar›na önder olur ve onlar›n önlerini ayd›nlat›r) buyurdu.
Hüseyn bin Yahyâ Buhârî “rahime-hullahü teâlâ” (RavdatülUlemâ) kitâb›nda buyuruyor ki, (Müctehidin her hadîsle amel etmesi câizdir. Eshâb-› kirâm›n herbirinin sözü vesîkad›r). ‹mâm-›
a’zam Ebû Hanîfe “rahime-hullahü teâlâ” buyurdu ki, Eshâb-› kirâmdan herhangi birinin, benim ictihâd›ma uym›yan bir sözünü ö¤renirseniz, benim sözümü b›rak›n, Sahâbînin sözü ile amel edin!
Bunlar gösteriyor ki, Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hümullahü
teâlâ”, Ehl-i beytin sözlerini vesîka olarak alm›fllar ve ilmlerini bu
temel üzerine kurmufllard›. Çünki, Ehl-i beyt ve bütün Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”, hep Fahr-i âlemden “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ö¤rendiklerini, ya’nî hep ayn› fleyleri söylemifllerdir. Onlar›n ictihâdlar› aras›ndaki ayr›l›k, âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfleri de¤ifldirmek demek de¤ildir.
13 — (Biz, Ehl-i beyt mezhebindeyiz. Ehl-i beyti inkâr eden,
mel’ûndur. Her zemân bir imâm-› mansûs ve ma’sûmun vücûdu lâz›md›r. Her Peygamber bir vasî ve halîfe ta’yîn etmifldir. Bizim Resûlümüz, efdal-i Enbiyâ olup, onun vasîsi de seyyid-i evsiyâd›r.
Bizden olanlar, hiçbir vakt tahâretsiz bulunmaz. Hâlis su bulmad›kça abdest almazlar. ‹ki el ile yüzlerini y›kamaz, sa¤ el ile y›karlar. Kulak ve boyuna mesh etmezler. Ayaklar›n› y›kamazlar. Sücûd, rükû’, k›yâm ve kuûdu Ehl-i beyt gibi yaparlar. ‹stihâzeli tavflan etini yime¤i harâm bilirler. Kelb derisi, daba¤lanmakla temiz
olmaz derler. Fâs›k ard›nda nemâz k›lmazlar. Hacc›, fâs›k›n
men’etmesi ile zâyi’ etmezler. Zinâdan hâs›l olan k›z ile nikâh etmezler. K›yâs ile amel etmezler. ‹btidâ k›yâs eden iblîsdir. ‹kinci
k›yâs eden Ebû Hanîfedir derler. Yüzü¤ü sa¤ flehâdet parma¤›na
takarlar. Emîrülmü’minîn ismi ancak Alîye mahsûsdur derler.
Onun düflmanlar›na la’net ederler ve kâfir bilirler. fiâfi’î, önceleri,
Ebû Hanîfeyi hicv etdi. Sonra tarîk-i hazelânda onunla flerîk olup,
cânib-i nîrâna gitmede refîk oldu derler. Ehl-i sünnet, Alîye muhabbeti terk edip, fâs›klar›n, zâlimlerin Cehennem yolunu tutmufllar derler. Ebû Bekr hilâfete mütesaddî olunca, Alî onu ve ona tâbi’ olanlar› mahcûb ve bî i’tibâr etdi derler. Âl-i Resûlün yolu budur derler) yaz›yor.
Memleketimizdeki, temiz müslimânlar, yalanc›, sap›k kimselerin iç yüzünü anlas›n diye, kitâblar›ndaki sat›rlar› aynen yukar›
yazd›k. Cenâb-› Hakka sonsuz flükrler olsun ki, islâm âlimleri
bunlara, vesîkalara dayanarak cevâb vermekle, tutduklar› yolun
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bozuk bir yol oldu¤unu göstermekdedir. (K›yâs) demek, Kur’ân-›
kerîmde ve hadîs-i flerîflerde aç›kça bildirilmemifl olan emrleri
meydâna ç›karmakd›r. ‹blîs, k›yâs yapmad›. Emre isyân etdi. ‹syâna, küfre k›yâs ismini vererek, imâm-› a’zam Ebû Hanîfeye düflmanl›¤›n› gizlemek, bu büyük âlimi lekeliyerek, dîn-i islâm› y›kmak istemekdedir.
(Hüsniyye) kitâb›n›n, bir islâm düflman›, bir yehûdî taraf›ndan
hâz›rland›¤›n› (Tuhfe-i isnâ afleriyye) bildiriyor. (Tuhfe) kitâb› fârisîdir. Hakîkat Kitâbevi yeniden basd›rm›fld›r. (Hüsniyye) kitâb›n›n
Müslimânlar›n aras›na ikilik sokarak islâmiyyeti içerden y›kmak,
parçalamak için bir yehûdî taraf›ndan yaz›ld›¤› meydândad›r. En
büyük hücûm silâh›, Ehl-i sünnet âlimlerini, Ehl-i beyte düflman
imifl gibi göstermesidir. Hâlbuki, Ehl-i sünnetin Ehl-i beyte pek çok
sevgi ve sayg› tafl›d›¤›, onlar›n her sözünü vesîka ve sened olarak ald›klar› kitâblar›m›zda yaz›l›d›r. Ehl-i beytin âfl›klar›n›, onlara düflman olarak tan›tmak, büyük küstâhl›kd›r. Çok kurnaz davranarak,
bunlar›n bir köle taraf›ndan, Ehl-i sünnet âlimlerine karfl› söylenmifl
oldu¤unu ve kimsenin cevâb veremeyip, rezîl olduklar›n› yaz›yor.
Bu câriye, bu bilgileri imâm-› Ca’fer Sâd›kdan “rahime-hullahü teâlâ” ö¤renmifl diyerek, bu küfr ve düflmanl›¤›n›, O büyük imâma da
bulafld›rma¤a u¤rafl›yor. Giridli S›rr› pâflan›n “rahime-hullahü teâlâ” (fierh-i Akâid) tercemesinde ve (Milel ve Nihâl) kitâb›nda ve
Kâmus mütercimi olan Ahmed Âs›m efendinin “rahime-hullahü teâlâ” (Emâlî kasîdesi) flerhinde ve (Tam ‹lmihâl) ve (Hak Sözün Vesîkalar›) kitâblar›nda, bu yaz›lar›n, yanl›fllar› birer birer gösterilmekde, âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfler ile, isbât edilmekdedir.
Seyyid Eyyûb bin S›ddîk “rahime-hullahü teâlâ” (Menâk›b-›
Çihâr yâr-i güzîn) kitâb›nda, altm›flüçüncü menâk›bde diyor ki,
Küfe [flimdiki Ba¤dâd] flehrinde, Abdülmecîd ad›nda bir sap›k vard›. ‹mâm-› Ca’fer Sâd›k›n “rahime-hullahü teâlâ” huzûruna gelip
flöyle sordu:
S — Eshâb aras›nda, en üstün kimdir?
Ca’fer Sâd›k — Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hepsinden üstündür.
S — Böyle oldu¤unu nerden biliyorsun?
C.S. — Allahü teâlâ, onun için, Resûlden sonra, ikinci buyurdu.
Bundan üstün fleref olmaz.
S — Alî “rad›yallahü anh”, Resûlün yata¤›nda, kâfirlerden
korkmadan, yatmad› m›?
C.S. — Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” birfleyden korkmadan, Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” önce ma¤a– 108 –

raya girdi.
S — Kâfirlerden korkmasayd›, girmezdi. Hâlbuki, Allahü teâlâ, Resûlüne haber verip, Ebû Bekre korkma dedi. Demek ki
korkdu.
C.S. — O, Resûlullaha bir zarar gelirse diye korkdu. Aya¤›n›
bir deli¤e koydu. Y›lan onu kaç kerre ›s›rd›. Ac›s›na katlan›p, Resûlü râhats›z etmemek için, aya¤›n› çekmedi. Resûlü uyand›rmamak için, hiç ses de ç›karmad›. Kendinden korksayd›, zehrlenerek,
cân›n› Resûle fedâ etmezdi.
S — Mâide sûresinde, (Rükû’da iken sadaka verirler) meâlindeki ellisekizinci âyet-i kerîme ile medh olunan, Alîdir.
C.S. — (Allahü teâlâ, mürtedlerle cihâd eden bir kavm getirir.
Allahü teâlâ bunlar› sever) meâlindeki âyet-i kerîme, Ebû Bekr-i
S›ddîk içindir ve dahâ çok yükseltmekdedir.
S — Bekara sûresi, ikiyüzyetmifldördüncü âyetinde, (Mallar›n›,
gece, gündüz, gizli, göz önünde verenler) meâl-i flerîfi ile medh olunan Alî de¤il midir?
C.S. — Ebû Bekr-i S›ddîk› medh eden (Velleyl) sûresi, flân›n›
çok yükseltmekdedir. Çünki, Ebû Bekr, k›rkbin altun verdi. Kendisine hiç b›rakmad›. Allahü teâlâ, Resûlüne Cebrâîl aleyhisselâm›
gönderip meâlen, (Ben Ebû Bekrden râz›y›m. O benden râz› m›d›r?) buyurdu. Ebû Bekr, (Ben, Allahü teâlâdan râz›y›m, râz›y›m,
râz›y›m) diyerek cevâb verdi.
S — Tevbe sûresinin yirminci âyetinde, (Hâc›lara su verme¤i ve
Mescid-i Harâm› binâ etme¤i, îmân etmekle ve Allah yolunda cihâd etmekle bir mi tutuyorsunuz? Hay›r. Böyle de¤ildir) meâl-i flerîfi ile Alî ö¤ülmekdedir.
C.S. — Hadîd sûresi, onuncu âyetinde, (Mekkenin fethinden
önce, sadaka verip, cihâd eden ile, fethden sonra veren ve cihâd eden bir de¤ildir. Önce olan›n derecesi, dahâ yüksekdir) meâl-i flerîfi ile Ebû Bekr medh olunuyor. Ebû Cehl [Amr bin Hiflâm bin
Mugîre] Resûlullaha vurmak istedi. Ebû Bekr yetiflip, önledi.
S — Alî, hiç kâfir olmad›.
C.S. — Evet öyledir. Fekat, Allahü teâlâ, Tevbe sûresi, yüzbirinci âyetinde, (Muhâcir ve Ensâr›n önce gelenlerinden Allahü teâlâ râz›d›r. Onlara Cennetde sonsuz ni’metler vard›r) ve Zümer
sûresi, otuzüçüncü âyetinde, (Do¤ru haberle gelen ve Ona inanan
için Cennetde, istedikleri her fley vard›r) meâl-i flerîfleri ile Ebû
Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” îmân›n› medh etmekdedir. Baflkas›n›n îmân›, böyle ö¤ülmedi. Mekkede, Resûlullah, her ne söylerse, kâfirler, yalan söyliyorsun derdi. Ebû Bekr, hemen yetiflip,
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do¤ru söyliyorsun, yâ Resûlallah derdi.
S — Âl-i ‹mrân sûresi, yüzellibeflinci âyetinde, Allahü teâlâ,
(Uhud gazâs›nda, fleytâna uyup, da¤›lanlar) meâl-i flerîfi ile flikâyet
etmiyor mu?
C.S. — Âyet-i kerîmenin sonunu da oku! (Onlar›n bu kusûrlar›n› afv etdim) meâl-i flerîfini buyuruyor.
S — Alîyi sevmek farzd›r. fiûra sûresi, yirmiüçüncü âyetinin
meâli, (Size islâmiyyeti bildirdi¤im ve Cenneti müjdeledi¤im için,
bir karfl›l›k beklemiyorum. Yaln›z yak›n›m olanlar› seviniz)dir ki,
bunlar Alî, Fât›ma, Hasen ve Hüseyndir.
C.S. — Ebû Bekre “rad›yallahü teâlâ anh” düâ etmek ve Onu
sevmek farzd›r. Haflr sûresi, onuncu âyet-i kerîmesinde meâlen,
(Muhâcirlerden ve Ensârdan sonra, k›yâmete kadar gelen mü’minler, Yâ Rabbî! Bizi afv et ve bizden önce gelen din kardefllerimizi
[ya’nî Eshâb-› kirâm›] afv et derler) buyuruldu. Hüseynî tefsîrinde
diyor ki; (Âlimler buyurdu ki; Eshâb-› kirâmdan “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în” birini sevmiyen kimse, bu âyetde bildirilen
mü’minlerden olmaz. Bu düâdan mahrûm olur).
S — Resûl aleyhisselâm, (Hasen ve Hüseyn, Cennet gençlerinin üstünüdür. Babalar› ise, dahâ üstündür) buyurdu.
C.S. — Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” için bundan
dahâ iyisini buyurdu. Babam Muhammed Bâk›rdan iflitdim. Ceddim ‹mâm-› Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” huzûrunda idim. Ebû Bekrle Ömer
geldi. Resûlullah buyurdu ki, (Yâ Alî! Bu ikisi, Cennet erkeklerinin en üstünüdür).
S — Yâ Ca’fer, Âifle mi üstündür, Fât›ma m›?
C.S. — Âifle “rad›yallahü anhâ”, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” zevcesi idi. Cennetde, onun yan›nda olur. Fât›ma
“rad›yallahü anhâ” Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” zevcesi idi.
Onun yan›nda olur.
S — Âifle, Alî ile harb etdi. Cennete girer mi?
C.S. — Ahzâb sûresi, elliüçüncü âyetinde meâlen, (Resûlullah›
incitmeyiniz. Ondan sonra, zevcelerini nikâh ile hiç almay›n›z.
Bunlar›n ikisi de büyük günâhd›r) buyuruldu. Beydâvî ve Hüseynî
tefsîrlerinde diyor ki, bu âyet gösteriyor ki, Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” vefât etdikden sonra da, ona sayg› göstermek için, zevcelerine sayg› lâz›md›r.
S — Ebû Bekrin halîfe olaca¤›n›, Kur’ân-› kerîmde gösterebilir
misin?
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C.S. — Hem Kur’ân-› kerîmde, hem Tevrâtda ve hem ‹ncîlde
gösterebilirim. En’âm sûresi, yüzaltm›flbeflinci âyetinin meâl-i âlîsi,
(Allahü teâlâ, sizi yer yüzünün halîfesi yapd›) birbirinizin yerini tutars›n›z. Nûr sûresi, ellibeflinci âyetinin meâl-i âlîsi, (Îmân eden ve
emrlerimi yapanlar›n›z›, yer yüzüne hâkim k›laca¤›m› söz veriyorum. ‹srâîl o¤ullar›n› halîfe yapd›¤›m gibi, sizi de, birbiriniz ard› s›ra halîfe yapaca¤›m)d›r. Beydâvî ve Hüseynî diyor ki, bu âyet-i kerîme gaybdan haber verip, Kur’ân-› kerîmin, Allahü teâlân›n kelâm› oldu¤unu ve dört halîfesinin “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”
meflrû, hakl› oldu¤unu göstermekdedir. Tevrâtda ve ‹ncîlde, Feth
sûresi son âyetinde meâlen, (Resûlullah ve Onunla birlikde olanlar, birbirlerini her zemân ve çok severler ve her zemân kâfirlere
düflman olurlar!) bütün Eshâb bildirilmekde ve Ebû Bekrin flerefine iflâret edilmekdedir. Bu âyetin sonunda meâlen, (Eshâb›n›n misâlleri Tevrâtda ve ‹ncîlde bildirildi) buyuruyor. Ceddim Alînin
haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, hiçbir Peygamberine
vermedi¤i kerâmetleri bana verir. K›yâmetde mezârdan, önce kalkar›m, Allahü teâlâ, dört halîfeni ça¤›r buyurur. Onlar kimdir yâ
Rabbî? derim. Ebû Bekrdir buyurur. Yer yar›l›p Ebû Bekr, herkesden önce mezârdan ç›kar. Sonra Ömer, sonra Osmân, sonra Alî
kalkar...) buyuruldu.
Sap›k, hemen söz al›p,
— Yâ Ca’fer, bunlar, Kur’ânda var m›?
C.S. — Zümer sûresi, altm›fldokuzuncu âyet-i kerîmesinde meâlen, (Peygamber ve bunlar›n flâhidleri, hesâb için getirilir) buyuruldu. Yâhud, flehîdleri getirilir denildi.
S — Yâ Ca’fer! fiimdiye kadar, üç halîfeyi sevmiyordum. fiimdi buna piflmân oldum. Tevbe edersem kabûl olur mu?
C.S. — Çabuk tevbe et! Bu tevbe, se’âdetine alâmetdir. Bu hâl
ile âh›rete gitseydin, dînin bofla giderdi.
Görülüyor ki, Ehl-i beytin hepsi, hazret-i Ebû Bekri ve bütün
Eshâb› “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” seviyordu. Câriyenin
imâm-› Ca’fer Sâd›k› gördü¤ü ve hizmeti ile flereflendi¤i do¤ru olsayd›, o da, Eshâb-› kirâm›n büyüklü¤ünü ö¤renir, hepsini severdi.
Îrândaki, Irakdaki ve Sûriyedeki sap›klar›n, imâm-› Ca’fer Sâd›ka
iftirâ etdikleri, buradan anlafl›lmakdad›r.
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” onüçüncü y›lda vefât edince, Medînede herkes a¤lad›, s›zlad›. Alî “rad›yallahü anh”
iflitince, a¤l›yarak geldi ve (hilâfet bugün temâm oldu) buyurdu.
Kap› önünde durup:
(Yâ Ebâ Bekr! Sen, Resûlullah›n sevgilisi, arkadafl›, derd orta– 111 –

¤›, s›rdafl› ve müflâviri idin. Önce îmâna gelen sensin. Senin îmân›n,
hepimizin îmân›ndan dahâ sâf oldu. Senin yakînin, dahâ kuvvetli,
Allahdan korkun dahâ büyük oldu. Herkesden zengin, herkesden
dahâ cömerd, sen idin. Resûlullaha en flefkatli, en yard›mc›, sen
idin. Resûlullah ile sohbetin, hepimizin sohbetinden dahâ iyi idi.
Hayr sâhiblerinin birincisi sensin! Senin iyiliklerin, hepimizinkinden çokdur. Her iyilikde ileridesin. Resûlullah›n huzûrunda, senin
derecen en yüksek oldu. Ona en yak›n, sen oldun. ‹krâmda, ihsânda, güzel huylarda, boyda, yaflda, baflda, Ona en çok benziyen, sen
oldun. Allahü teâlâ sana, çok mükâfât versin ki, Resûlullaha herkes yalanc› derken sen, do¤ru söylüyorsun, inand›m dedin. Sen,
Onun kula¤› ve gözü gibi idin. Allahü teâlâ seni, Kur’ân-› kerîmde
(s›dk) ile flereflendirdi. Resûlullaha, en s›k›nt›l› zemânlar›nda yard›mc› oldun. Sulhda, Onun huzûrunda, harblerde, Onun yan›nda
idin. Onun ümmetinin halîfesi, Onun dîninin koruyucusu idin. Câhiller dinden ç›karken, sen dîn-i islâma kuvvet verdin. Herkes flafl›rd›¤› zemân, sen kükremifl arslan gibi ortaya ç›kd›n. Herkes da¤›l›rken, sen Muhammed Mustafân›n yolunu tutdun. Eshâb›n az konuflan› ve en belî¤i, edîbi sen idin. Her sözün, her buluflun do¤ru,
her iflin temizdi. Gönlün herkesden kuvvetli, yakînin hepimizden
sa¤lam idi. Her iflin sonunu, önceden görür, geri kalm›fllar› islâma
sokarak ayd›nlat›rd›n. Mü’minlere flefkatli, afv edici baba idin. ‹slâm›n a¤›r yükünü sen tafl›d›n. ‹slâm›n hakk›n› herkes elden kaç›r›rken, sen yerine getirdin. Sen, rüzgârlar›n oynatam›yaca¤› bir da¤
gibi idin. ‹flin do¤ruluk idi, ilm idi. Sözün merdce, do¤ruyu bildirmek idi. Gerici düflüncelerin, bozuk inançlar›n kökünü kaz›d›n.
Hak dînin a¤ac›n› dikdin. Güçlükleri, müslimânlara kolaylafld›rd›n. Küfr ve mürtedlik ateflini söndürdün. Rahmân›n dînini, sen
do¤rultdun. ‹slâma, îmâna sen kuvvet oldun. Göklerde, melekler
aras›nda, senin derecen çok büyükdür. Muhâcirler ve Ensâr “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” aras›nda, senden ayr›l›k yaras› çok
derindir) buyurdu. Ve çok a¤lad›. Mubârek gözlerinden kan akd›.
Sonra:
(Allahü teâlân›n kazâ ve kaderine râz› olduk. Verdi¤i elemleri
kabûl etdik. Yâ Ebâ Bekr! Resûlullahdan ayr›l›k ac›s›ndan sonra,
bize senin vefât›ndan dahâ ac› bir musîbet gelmedi. Sen mü’minlere s›¤›nak, dayanak ve gölge idin. Münâf›klara karfl›, çok sert ve
ateflli idin. Allahü teâlâ, seni Muhammed aleyhisselâm›n huzûruna
kavufldursun! Bize, senden ayr›lma ac›s› için sabrlar ve ecrler versin! Bizleri, senden sonra, azmakdan, sap›tmakdan korusun) buyurdu. Eshâb-› kirâm›n hepsi, sessizce, hazret-i Alînin “rad›yallahü
anhüm” sözlerini dinledi. Sonunda, hepsi hüngür hüngür a¤lad›.
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Hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” bu sözleri, Feth sûresi son
âyetinin ne kadar çok do¤ru oldu¤unu, Eshâb-› kirâm›n, birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini aç›kça göstermekdedir. Bu hakîkat
karfl›s›nda, bu (Hüsniyye) kitâb›n›n, nas›l küstahça uyduruldu¤u,
Ehl-i beyti maske ederek, islâmiyyeti içden y›kmak için nas›l tertiblenmifl oldu¤u anlafl›lmakdad›r. Bu kitâb› y›rt›p yok etmek, böylece, yurdumuzdaki müslimân alevî yavrular›n› bu tehlükeli mikrobdan korumak, her îmân sâhibine farzd›r.
14 — Hüsniyye kitâb›nda, (Resûl, hâlet-i nez’de iken, kâ¤›d kalem getirin, size kitâb yazaca¤›m dedikde, Ömer, Resûlullah›n vas›yyetine mâni’ oldu. Hâlbuki, onun her sözünün vahy oldu¤u
Kur’ân-› kerîmde yaz›l›d›r) diyor. Bunun cevâb› (Tam ‹lmihâlSe’âdet-i Ebediyye) kitâb›nda uzun ve çok güzel yaz›lm›fld›r. Lütfen oradan okuyunuz!
15 — (Resûlullah vefât etdi¤i gün Eshâb›n münâf›klar›, (Sakîfe-i benî Sâ’ide) denilen yerde oturdular. Hilâfet için münâzaraya
bafllad›lar. Birkaç kimseye teklif etdiler. Sa’d bin Ubâde kabûl
edince, o¤lu, babas›na k›l›nç çekip, Alîye ne cevâb vereceksin? Gadir Humda, Resûl, elinden tutup, ben bunu size halîfe ve imâm eyledim demifldi. Siz de bî’at etmifldiniz. fiimdi, nas›l vaz geçiyorsunuz, dedi. Sonra Ömer, k›l›nc›n› çekip, Ebû Bekre bî’at etdi. Sonra eshâb-› dalâletden Ebû Ubeyde ve yirmi kifli bî’at etdi. Hiçbiri
cenâze nemâz› k›lmad›. Üç gün sonra, Alî de gelip mescidde topland›lar. Ömer, Alînin yan›na gelip, halk›n ço¤u Ebû Bekre bî’at
etdi. Sen ve Benî Hâflim de etmelisiniz dedi. Zübeyr k›l›nc ile
Ömere yürüdü. Alî mâni’ oldu. Alî, Ebû Bekr ve Ömere dönüp,
Ey Eshâb, Peygambere muhâlefet edip, Allaha âsî oldunuz. Hilâfet, benim hakk›md›r. Hakk›m› veriniz dedi. Ömer, sana bî’at etmeyiz dedi. Alî cevâb verip, Resûl vasiyyet etmeseydi senin gibi
münâf›k ve din düflmanlar›n› katl ederdim dedi. Ebû Bekr ve Ebû
Ubeyde dedi ki, yâ Alî sen gençsin. Otuz üç yafl›ndas›n. Ebû Bekr
ise ihtiyârd›r. Sonunda hilâfet senindir. Sönmüfl atefli tutuflturma!
Alî dedi ki, hilâfet bize mahsûsdur. Kimsenin hakk› yokdur. Beflîr bin Sa’d Ensârî dedi ki, yâ Alî, bu sözü önce söyleseydin Ebû
Bekre kimse bî’at etmezdi. Ömer, Alîye bî’at olunacak korkusu
ile meclisi da¤›td›. Ertesi gün Selmân, Ebû Zer, Mikdâd, Ammâr
bin Yâser, Büreyde-i Eslemî, Sehl bin Hanîf, Huzeyfetibni Sâbit,
Ebâ Eyyûb-i Ensârî, Ebû Bekri öldürece¤iz dediler. Alî kabûl etmedi ve Resûl haber verdi ki, ey Alî sen bana Hârûn ile Mûsâ gibisin. Benî ‹srâîl, Hârûnu b›rak›p öküze tapd›klar› gibi, ümmetim
seni b›rak›p baflkas›n› ihtiyâr eder dedi. Eshâb, Cum’a günü mescide gelip, Ey Ebû Bekr, bu çirkin iflden vazgeç dediler. ‹fl uzad›.
Üç gün sonra Hâlid bin Velîd büyük ordu toplay›p, Ömer de önle– 113 –
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rine geçip mescide geldiler. Alînin üzerine yürüdüler. Selmân kalk›p, bunlara, sizin Cehennem köpekleri oldu¤unuzu Resûl haber
verdi dedi, diyor. Ömer sokakda herkesi zor ile Ebû Bekre bî’at etdirdi. Hazrec kabîlesi ile Sa’d bin Ubâde, dokuzbin kifli ile bî’at etmedi. Mâlik bin Nüveyre, onbin kifli ile bî’at etmedi¤inden, Ömer,
Hâlid bin Velîdi gönderip, o mü’min ve muvahhidi nemâzda öldürdü. Bunun neresine icmâ-i ümmet denir?) diyor.
Hüsniyye kitâb›, ifline geldi¤i gibi anlatadursun, biz târîhî vesîkalara bakal›m.
Büyük Taberî târîhini Muhammed bin Cerîr “rahime-hullahü
teâlâ” yazm›fld›r. Bunun tercemesinde, üçüncü cildinin birinci sahîfesinde flöyle bafll›yor:
Resûlullah hasta olal›dan beri, Ebû Bekr-i S›ddîk evine gitmedi. Mescid-i se’âdetde kal›r, her sâat Resûlullah›n hizmetinde bulunurdu. Resûlullah, Hicretin onbirinci senesi, Rebi’ulevvelin onikinci pazartesi günü rûh-i flerîfini, teslîm etdi. Mubârek bafl›, hazret-i Âiflenin “rad›yallahü anhâ” gö¤sü üzerinde idi. Hazret-i Alî
“rad›yallahü anh” a¤l›yarak d›flar› ç›kd›. Hazret-i Ebû Bekr içeri
girip, Âifleyi a¤lar ve elini yüzüne vurur gördü. Resûl “aleyhisselâm” yatm›fl, ridâs›n› yüzüne örtmüfller. Ridây› açd›, vefât etmifl oldu¤unu gördü. Ridây› örtüp, mescide girdi. Hutbe okudu ve (Ey
Eshâb! Resûlullah vefât etdi. Allahü teâlâ, ona ölümü ikrâm eyledi. Muhammed aleyhisselâma tapan varsa, bilsin ki, öldü. Allahü
teâlâya tapanlar, bilsinler ki, Allahü teâlâ hiç ölmez) dedi. Sonra,
Âl-i ‹mrân sûresi yüzk›rkdördüncü âyetini okudu. Bu âyet-i kerîmede meâlen, (Muhammed “aleyhisselâm” resûldür. Ondan önce
de Resûller gelmifldir. O da ölecekdir. Vefât ederse veyâ öldürülürse, dîninizden döner misiniz? Dîninden ç›kan olursa Allahü teâlâya zarar vermez. Kendine zarar verir. Dîninden dönmiyenlere,
Allahü teâlâ sevâblar verir) buyuruldu.
Mugîre-tebni fiu’be gelip, Ensâr›n bir araya topland›¤›n›, Sa’d
bin Ubâdeyi halîfe yapd›klar›n› söyledi. Hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömerin elini tutup d›flar› ç›kd›lar. Yolda, Ebû Ubeyde bin
Cerrâh hazretlerine rastlad›lar. [Ebû Ubeyde “rad›yallahü anh”
Aflere-i mübeflflereden, ya’nî Cennete gidecekleri müjdelenmifl olan on kifliden biridir. Her gazâda bulundu. Çok cesûr idi. fiâma
giren ordunun baflkumandan› idi. (K›sas-› Enbiyâ) da anlat›ld›¤›
üzere Resûl “aleyhisselâm” kendisine (Ümmetimin emîni budur)
buyurmufldu. Onsekiz senesinde ellisekiz [58] yafl›nda vefât etdi.
Vefât›nda, cinnîlerin a¤lay›p mâtem tutduklar› duyuldu. Resûlullah›n Cennet ile müjdeledi¤i ve ümmetimin emîni dedi¤i, ömrünü
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Resûlullah›n önünde, din düflmanlar›na sald›rmakla geçiren böyle
mubârek bir zâta, s›k›lmadan, çala kalem (Eshâb-› dalâletden) diyen bu yehûdî kitâb›n›n, müslimânl›¤› parçalamak için yaz›ld›¤›,
günefl gibi meydândad›r.] Ebû Ubeyde hazretleri de, Ensâr, Benî
Sâ’idenin evine toplanm›fl, Sa’d bin Ubâdeyi halîfe yap›yorlar dedi. Üçü oraya gitdi. Evs ve Hazrec kabîleleri toplan›p Sa’d bin
Ubâdeye bî’at etmek istediklerini gördüler. Sa’d “rad›yallahü anh”
hasta yat›yordu. Çok kalabal›k vard›. Ebû Bekre dediler ki, bizden
bir halîfe olsun, sizden bir halîfe olsun! Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” âyet-i kerîmeler okuyarak uzun nasîhat verdi. Ensâr›
medh etdi. (‹mâm, Kureyflden olur) hadîs-i flerîfini okuyup, (Kureyflden birini halîfe yapal›m. Siz Resûl yan›nda nas›l k›ymetli idi
iseniz, onun yan›nda da öyle muhterem olursunuz. Ben Eshâbdan
iki kifliyi seçdim. ‹kisi de Kureyflin asîlzâdeleridir. Birisi Ömer, birisi Alîdir) dedi. Ensâr, Alîye “rad›yallahü anh” bî’at etmek istedi.
Ömer, yine kar›fl›kl›k ç›kmas›ndan korkarak, (Yâ Ebâ Bekr! Sen
Kureyfldensin! Elini uzat, sana bî’at edelim) dedi. Ebû Bekr, (Sen
uzat, sana bî’at edelim) dedi. Ömer, Ebû Bekrin elini çekip bî’at
etdi. Ensâr da, bunu görünce, hepsi, Ebû Bekre bî’at etdiler. Ensâr›n Sa’d bin Ubâdeye bî’at edecekleri haberi Medîneye yay›lm›fld›.
Bütün Eshâb toplan›p, buna karfl› koymak üzere yürüdü. Ömer
“rad›yallahü anh”, önlerine geçip, (Ey halk! Gelin Peygamber
aleyhisselâm›n halîfesine bî’at edin!) diye ba¤›rd›. O gün, bütün
Medîne ehâlisi, hazret-i Ebû Bekre “rad›yallahü teâlâ anh” bî’at
etdi. Böylece büyük bir ayr›l›¤›n önüne geçilmifl oldu. Hazret-i Alî,
Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü anhüm”, Ehl-i beyti ta’ziye ile meflgûl olduklar›ndan, yaln›z bu üçü, o gün bî’at edemeyip, sonradan
bî’at etdiler.
Ertesi sal› günü, Eshâb mescidde topland›. Ömer “rad›yallahü
anh” minbere ç›k›p, (Ey Eshâb-› kirâm! Allahü teâlâya flükr edin
ki, sizi, en efdaliniz olan Ebû Bekrin etrâf›nda toplad›. Bî’at etmiyen kald› ise bî’at etsin!) dedi. Sonra hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk
dedi ki, (Ey halk! Biliniz ki, ben bu ifli, Eshâb aras›nda ikilik olmamak, kan dökülmemek için kabûl etdim. Ben de, sizin gibi bir insan›m. ‹nsan yan›l›r. Yan›lmad›¤›m zemân, Allahü teâlâya flükr
edin. Yan›l›nca, bana do¤ruyu gösterin! Ben, Allahü teâlâya itâ’at
etdi¤im müddetçe, siz de, bana itâ’at edin. Ben, itâ’atdan ç›karsam, siz de bana itâ’at etmeyin! fiimdi Peygamberimizin “aleyhisselâm” hizmetini görelim. Onun hakk›n› ödiyelim. Y›kayal›m, nemâz›n› k›lal›m ve kabr-i flerîfine koyal›m) dedi. Minberden inip,
Resûl aleyhisselâm›n hânesine geldi. Ridây› aç›p, mubârek yüzünü koklad›. Mubârek yüzünden ve saç›ndan, misk kokusu duydu.
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Yüzünü, mubârek yüzüne koyup (Anam, babam sana fedâ olsun,
diri iken de, ölü iken de, ne güzel kokuyorsun!) dedi. Sonra, (Resûl aleyhisselâmdan iflitdim ki (Beni, Ehl-i beytim y›kas›n!) buyurmufldu) deyip, (Abbâs ve Alî “rad›yallahü anhümâ” y›kas›nlar) dedi. Abbâs, o¤lu Fadl ile berâber geldi. Hazret-i Alî dahî geldi. Halîfe (Yâ Alî, Resûlullah› sen y›ka) dedi. Resûlullah›n hizmetçisi
Üsâmeye de, onlara hizmet et dedi. Kendisi, Eshâb-› kirâm ile kap›da bekledi. Ensârdan Evs bin Havlîyi “rad›yallahü anh” de, yard›m için içeri sokdu. Gömle¤i içinde y›kay›p, üç beyâz kefene sard›lar. Buhurlad›lar. Ebû Talha kabr kazd›. Kabrin yeri neresi olsun
diye uyuflamad›lar. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü anh” buyurdu
ki, ben Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” iflitdim ki,
(Peygamberler vefât etdikleri yere defn olunur) buyurmufldu. Yata¤› kald›r›p, o yer kaz›ld›. Resûlullah› kabr-i flerîfin kenâr›na koydular. Eshâb›, bölük bölük gelip, imâms›z, nemâz›n› k›ld›lar. Nemâz gece yar›s›na kadar devâm etdi. Gece yar›s›, kabr-i flerîfe koydular. Çarflamba gecesi idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” pazartesi günü vefât eyledi. Dünyây› teflrîfleri de pazartesi
günü idi. Onalt› yafl›nda iken, Hacer-i esved tafl›n› da Kâ’be d›vâr›na pazartesi günü koymufldu. Hicretde, Mekkeden pazartesi günü ç›km›fld›. Medîneye de, pazartesi günü gelmifldi.
Defnden üç gün sonra, hazret-i Ebû Bekr, (Resûl aleyhisselâm,
sizi Üsâmenin emrinde gazâya göndermifldi. Hasta olunca, o ifl yap›lamad›. Herfleyden önce, bu emri yerine getirmeliyiz! Bu iflde
gevflek davranmay›n! Gazâya hâz›r olun) diye emr buyurdu. Eshâb› harbe hâz›rlad›. O zemân Üsâme yirmiiki yafl›nda idi. Arabistân
çöllerinde isyân ç›kd›¤› iflitildi. Eshâb, (Üsâmenin emrinde gitmiyelim. Âsîler Medîneye gelip halîfeyi öldürür) dediler ve çok u¤rafld›lar ise de, hazret-i Ebû Bekr, (Resûlullah›n emrini, her ne behâs›na olursa olsun yapaca¤›z ve Resûlullah›n be¤endi¤i kumandan› ben de¤ifldiremem) dedi. Üsâme at üzerinde, halîfe ve Eshâb
yürüyerek, Medîneden d›flar› ç›kd›lar. Halîfe, Eshâba vedâ’ ederken (Size birinci nasîhatim. Üsâmeye itâ’at etmenizdir) buyurdu.
(fiâmdaki râhibeleri, çocuklar›, kad›nlar› öldürmeyin) dedi. Üsâmeye dönerek (Resûlullah›n emr etdi¤i yere git! Sonra fiâma var)
dedi. Üsâme, Huzâ’a kabîlesine gidip, mürtedleri öldürdü. Zafer
ile, k›rk gün sonra, Medîneye döndü.
Arabistân halk› dinden ç›kd›, mürted oldu. Halîfe, mürtedleri
terbiyeye, Hâlid bin Velîdi gönderdi. Hâlid, mürtedlerin elebafllar›n› periflân etdi. Kurtulanlar tekrâr îmâna geldi. Halîfe, zekât
me’mûrlar›n› tekrâr, zekât toplama¤a gönderdi. Benî Temîm kabîlesi büyüklerinden Mâlik bin Nüveyreyi, Resûlullah “sallallahü a– 116 –

leyhi ve sellem” Benî Hanzala kabîlesinin zekâtlar›n› toplama¤a
me’mûr etmifldi. Mâlikin aflîreti, Ebû Bekre bî’at edip zekâtlar›n›
gönderdiler. Sicâh bin Hâris ad›nda bir h›ristiyân kad›n, Mûsuldan
Hicâza gelip, peygamber oldu¤unu iddi’â etdi. Sicâh, Mâliki kendi
dînine da’vet etdi. Mâlik, senin için harb ederim. Fekat, dînine girmek için bir müddet düflüneyim dedi. Sicâh, ertesi sabâh bana
Rabbimden vahy geldi ki, Benî Temîmden, bana inanm›yanlar ile
harb edeceksin dedi. Mâlik, harb edip gâlip geldi. Çok müslimân›
öldürdü ve çok kimsenin Sicâha inanmas›na sebeb oldu. Sicâh kuvvetlenip, Müseylemetülkezzâba yard›m için Yemene gitdi. Hâlid,
halîfeden emr almadan, Mâlik üzerine yürüdü. Mâlik zekâtlar›n›
Hâlide gönderdi. Hâlid, kabûl edip, Halîfeye bildirdi. Halîfe emr
gönderip, ezân sesi iflitilen köylere birfley yapma dedi. Suvâriler,
Mâliki yakalay›p getirdi ve ezân sesi iflitmedik dedi. Ebû Katâde
“rad›yallahü anh” ben iflitdim dedi. Hâlid: Niçin Sicâha tâbi’ oldun? dedi. Mâlik, onunla sulh etdim. Dînine girmedim dedi. Fekat,
Peygamberimizi söylerken, yan›larak sizin sâhibiniz flöyle demifldi
deyince, Hâlid “rad›yallahü teâlâ anh” k›z›p, ey köpek! Bizim Peygamberimiz de, sizin Peygamberiniz de¤il mi? Sen münâf›ks›n. Sicâha uymuflsun! Onun için, çok müslimân öldürdün dedi ve boynunu vurdurdu. Ebû Katâde, bu ifli be¤enmeyip, Medîneye geldi.
Hazret-i Ömere anlatd›. Ömer “rad›yallahü anh” halîfeye gidip,
(Hâlid zulm ile müslimânlar› öldürmüfl. Hâlidi ça¤›r cezâs›n› ver!)
dedi. Halîfe de (Yâ Ömer! Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Hâlid için (Hâlid, Allah›n k›l›nc›d›r) buyurdu. Ona nas›l dar›lay›m) dedi. Mâlikin kardefli gelip, kardeflim müslimân idi. Sana
bî’at etmifldi. Hâlidden kardeflimin kan›n› isterim dedi. Halîfe, Hâlidi ça¤›rd›. Ömer, Hâlidi görünce, yakas›na yap›fl›p, oklar›n› al›p
parçalad› ve (Allahdan korkmaz m›s›n? Bir müslimân› öldürmüflsün) dedi. Halîfe sorunca, Hâlid dedi ki, (Ey Halîfe! Resûlullah›n
(Hâlid, Allah›n k›l›nc›d›r) buyurdu¤unu iflitmedin mi?) Billâhi iflitdim deyince, Hâlid, Allah›n k›l›nc›, yaln›z kâfir veyâ münâf›k boynunu vurur dedi. Halîfe, do¤ru söylüyorsun, haydi vazîfen bafl›na
git buyurdu. Ömer “rad›yallahü anh” Hâlidin kurtuldu¤unu iflitince, üzüldü. Taberînin yaz›s›, burada temâm oldu.
Ehl-i beyt evlâd›ndan olan, seyyid Abdülkâdir-i Geylânî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” (Gunye) kitâb›nda, ceddi hazret-i Alînin “rad›yallahü anh”, hazret-i Ebû Bekr halîfe olaca¤› gün söylediklerini yazmakdad›r.
(Mevâhib-i ledünniyye) kitâb› tercemesi, ikinci cild, yüzellibeflinci sahîfede: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i
Alîye “rad›yallahü anh” (Hârûn, Mûsâya “aleyhimesselâm” nas›l
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yak›n ise, sen de bana öylesin. Yaln›z benden sonra, Peygamber
gelmez) buyurdu. Bundan anlafl›l›yor ki, arada peygamberlik de¤il,
halîfelik ya’nî yerine vekîl olmak bak›m›ndan benzerlik vard›r. Hârûn, Mûsâ “aleyhisselâm” ölmeden önce yerine vekîl oldu¤u gibi,
sen de, ben hayâtda iken, bulunmad›¤›m yerde, benim halîfemsin
demekdir. fierefeddîn Hüseyn bin Muhammed Tayyibî, böyle
ma’nâ verdi. Hârûn aleyhisselâm›n Mûsâ aleyhisselâmdan önce öldü¤ü meflhûrdur. Bunun için, imâm-› Alînin, Resûlullahdan sonra
halîfe olaca¤›na, burada bir iflâret olmad›¤› gibi, halîfe olm›yaca¤›
da anlafl›lmakdad›r.
(Menâk›b-› çihâr yâr-i güzîn) kitâb›, beflinci menâk›bde diyor
ki, Buhârîde Abdüllah ibni Ömer “rad›yallahü anhümâ” buyuruyor ki, (Resûlullah›n zemân›nda, Eshâb-› kirâm›n üstünlüklerini
konuflurduk. Önce, Ebû Bekr, sonra Ömer, sonra Osmân, sonra
Alî) derdik. ‹bni Münzir diyor ki, ‹mâm-› Alî buyuruyor ki, (Bu
ümmetin üstünü Ebû Bekr-i S›ddîkd›r).
Hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” otuzdördüncü menâk›binde diyor ki: Bir gazâdan, pekçok ganîmet eflyâs› geldi. Halîfe
Ömer, bunun beflde birini, hakk› olanlara da¤›t›rken, imâm-› Hasen geldi. Buna bin dirhem [üç kilo 365 gram] gümüfl verdi. Sonra, hazret-i Hüseyn geldi. Ona da, bin dirhem verdi. Sonra, kendi
o¤lu Abdüllah geldi. Buna, beflyüz dirhem verdi. Abdüllah üzülüp, (Hasen ile Hüseyn, çocuk olduklar› hâlde, onlara çok verdin.
Ben pehlivan olup, kaç kerre gazâya gitdim. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” önünde, düflmana sald›r›p, nice kâfir öldürdüm. Bana onlardan az vermek do¤ru mudur?) dedi. Hazret-i
Ömer buyurdu ki, (Ey o¤lum! Sen, onlarla bir mi olmak istiyorsun? Onlar›n, Alî gibi babalar› var. Fât›ma-tüzzehrâ “rad›yallahü
anhâ” gibi analar› var. Fahr-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” gibi dedeleri var). Bu sözler, imâm-› Alînin kula¤›na gidince, Resûlullahdan iflitdim: (Ömer, Cennetdeki insanlar›n ›fl›¤› ve ‹slâm›n
nûrudur) buyurmufldu dedi. Hasen ile Hüseyn, bu müjdeyi Ömere götürdü.
Ebülmu’în Meymûn bin Muhammed Nesefî (Temhîd) kitâb›nda diyor ki: Halîfenin kim olaca¤› bildirilmemifldir. Hazret-i Alî ve
çocuklar›n›n halîfe olmas› bildirilmifl olsayd›, Eshâb-› kirâm, bunu
söyler ve bizlere kadar, haber gelirdi. Bildirilen bir emri, Eshâb-›
kirâm›n sakl›yacaklar›n› söylemek, o büyüklere, büyük iftirâ olur.
Eshâb-› kirâm, abdesthânede nas›l tahâretlenilece¤ini gösteren
haberleri bile bizlere ulafld›rd›. Halîfelik için, bir emr, bir iflâret olsayd›, Alî “rad›yallahü anh” ve çocuklar› ve Eshâb-› kirâm, bunu
elbette bildirirdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât e– 118 –

dince, Eshâb-› kirâm, Benî Sâ’ide sofas›nda toplan›p, (Bir kimse,
zemân›ndaki halîfeyi bilmese, ölürken dinsizler gibi ölür) hadîs-i
flerîfini okudular. Halîfesiz bir gün geçmesini câiz görmediler. Onun için, halîfeyi bilmemek küfrdür. Çünki, islâmiyyetin emrlerinden bir k›sm›n›n yap›lmas› için halîfe lâz›md›r. Meselâ, Cum’a ve
bayram nemâzlar›n›n k›l›nmas›, yetîmlerin evlendirilmesi ona
ba¤l›d›r. Halîfeyi inkâr eden, farzlar› inkâr etmifl olur. Farzlara inanmamak ise küfrdür. Ensârdan biri (Bizden bir halîfe, Muhâcirlerden bir halîfe olsun) dedi. Ebû Bekr kalk›p, (Öyle zan ederim
ki, halîfe olmak Alîye yak›fl›r. Ben onun halîfe olmas›n› istiyorum)
dedi. Alî hemen aya¤a kalk›p, k›l›nc›n› çekerek, (Kalk yâ Ebâ
Bekr! Allah›n ve Resûlünün halîfesi sensin! Resûl-i Ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” seni hepimizin önüne geçirdi. Senin önüne kimse geçemez. Resûlullah bana buyurdu ki, (Git, Ebû Bekre
emr et! Eshâb›ma imâm olsun). Resûlullah›n dînimiz için önümüze geçmesine râz› oldu¤u kimseyi, biz dünyâm›z için önümüze geçirme¤e râz›y›z) dedi. Resûl-i ekrem, Ebû Bekri, kendi imâml›k
yerine halîfe yapd›¤› için, kendisine (halîfe-i Resûl) denildi. Eshâb›n hepsi, hazret-i Alînin sözünü be¤enerek, hazret-i Ebû Bekri
söz birli¤i ile halîfe yapd›lar. Sonra, Resûl-i ekremin hizmetine
kofldular. Defnden sonra, halîfe hutbe okudu ve (Beni hâkim yapd›n›z. Hâlbuki hayrl›n›z ben de¤ilim. Beni kabûl edin) dedi. Alî,
yine kalk›p (Seni red veyâ kabûl edebilecek de¤iliz. Seni Resûl-i
ekrem önümüze geçirdi, kim geriye çekebilir?) dedi. Ebû Bekr,
halîfe iken, gün geçdikçe za’îfledi. Art›k ac›nacak hâle geldi. K›z›
Âifle, sebebini sordu. (Ey gözümün nûru yavrum. Muhammed
Mustafân›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ayr›l›k atefli, beni yak›p
eritiyor) buyurdu.
Abdüllah ibni Abbâs buyurdu ki: ‹zâ câe sûresi gelince, babam
Abbâs, Alîye dedi ki, bu sûre, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” vefât edece¤ini haber veriyor. Acabâ kimi halîfe yapar?
Ey amca git, Resûlullaha sor. Bu ifli bize verirse, Kureyfl ile çekiflmemiz önlenmifl olur. Baflkas›na verirse, hakk›m›z› gözetmesini o
kimseye emr buyursun. Abbâs, Resûlullah› yaln›z bulup sordu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ey amcam! Allahü teâlâ, halîfeli¤i Ebû Bekre vermifldir. Necât ve felâh bulmak
için, Ebû Bekrin her sözünü kabûl edin. Ona itâ’at eden, do¤ru yolu bulur) buyurdu. Hazret-i Ebû Bekrin hak halîfe oldu¤una inanan
ve Eshâb-› kirâm›n hepsini seven, do¤ru yolu bulmufl olur.
Selmân-› Fârisî “rad›yallahü anh” Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden idi. Birçok hadîs-i flerîf ile medh edildi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” taraf›ndan Medayn vâlîsi yap›ld›. Otuzbeflde, orada
– 119 –

vefât etdi. Böyle büyük bir zât›n, imâm-› Ömere ve büyük bir sahâbî ordusuna (Cehennemin köpekleri) demesi ve bu çok çirkin iftirây›, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” üstüne yüklemesi, hiçbir müslimân›n inanaca¤› birfley de¤ildir. Çünki, Eshâb-› kirâmdan herhangi birini kötülemek, çeflidli hadîs-i flerîflerde yasak
edilmifldir. Selmân-› Fârisînin, bu hadîsleri hiçe saymas› ve bir de
hadîs uydurmas›, ancak bir yehûdînin yazd›¤› (Hüsniyye) kitâb›n›n
küstahça ve alçakca iftirâs›d›r. Evet, Buhârî ve Müslimde bulundu¤u, Menâvîde bildirilen hadîs-i flerîfde (Bid’at sâhibleri, Cehennem
köpekleridir) buyuruldu. Demek ki, Ehl-i sünnetin do¤ru yolundan
ayr›lanlar›n, Eshâb-› kirâma dil uzatanlar›n, Cehennem köpekleri
olduklar› bildirilmifldir. Hüsniyye kitâb›, bunu tersine çevirmekdedir.
16 — Acem yehûdîsi Mürtedân›n, Hüsniyye ad›ndaki kitâb›nda, (Ümmetin havâss›, avâm›, ‹slâm›n flehrlerine mektûblar göndererek, Osmân›n katli için ittifak etdiler ve hattâ, M›srdan otuz bine yak›n müslimânlar, Osmân›n zulmünden flikâyet etmek üzere
Medîneye geldi. Bunlar da, icmâ-› ümmete dâhil olup, Medîne mahallelerinde, çirkin bir fleklde, Osmân› katl edip, bir nice gün aya¤›nda ba¤l› ipler ile sürüyerek gezdirdiler. Müslimânlar gürûh gürûh gelip, sen bu zülmü, ‹slâma ne vechle câiz gördün diyerek cenâzesine dahî tekme ile vurdular) yaz›yor.
Hâlbuki, bütün ‹slâm târîhleri, sözbirli¤i ile vak’ay› oldu¤u gibi
bildirmekdedir. Meselâ, Taberî büyük târîhi tercemesinde, üçüncü
cild, yüzyetmiflbirinci sahîfede diyor ki:
Hazret-i Osmân “rad›yallahü anh” halîfe iken, Yemende, Abdüllah bin Sebe’ isminde bir yehûdî, eski kitâblar› çok okumufldu.
Medîneye gelip, halîfenin yan›nda müslimân görünerek, halîfenin
gözüne girmek istedi. Fekat, halîfe, buna hiç yüz vermedi. Bu, her
yerde hazret-i Osmân› kötüledi. Halîfeye, bu yehûdî, her zemân seni kötülüyor dediler. Halîfe, bunu Medîneden ç›kard›. Bu da, M›sra gidip, halîfeye karfl› propagandaya bafllad›. Çok bilgili oldu¤undan, câhilleri etrâf›na toplad›. Ençok söyledi¤i fley, (Her Peygamberin bir vezîri var idi. Bizim Peygamberimizin vezîri de Alîdir.
Hilâfet, onun hakk› idi. Osmân, onun hakk›n› elinden ald›.) Fellâhlar› kand›r›p, Osmân “rad›yallahü anh” kâfirdir dediler. M›sr
vâlîsi Abdüllah bin Sa’d taraf›ndan, halîfeye flikâyetler yazd›lar.
M›srdan dört bin kifli Medîneye geldi. Halîfenin be¤enmedikleri
hareketlerini, kendisine bildirdiler. Halîfe her süâle, cevâb verip,
âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfler ile, hakl› oldu¤unu isbât etdi. Asker de, geri M›sra döndü. Bir sene sonra, M›srdan dört bin ve Irakdan da, dörtbin kifli geldi. Medîne ehâlisi silâhlan›p, niçin geldiniz?
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dediklerinde, hacca gidiyoruz dediler. Ehâli de, silâh›n› b›rakd›.
Gelenlerin maksadlar› hazret-i Osmân› hal’ etmek idi. M›srl›lar,
hazret-i Alîyi, Irakl›lar hazret-i Talhay› halîfe yapmak istiyordu.
M›srl›lar, hazret-i Alîye gelip, (seni halîfe yapaca¤›z) dediler. Hazret-i Alî bunlara dar›l›p, (Peygamberimiz “aleyhisselâm” sizin yerlefldi¤iniz yere gelip konacak askerin mel’ûn oldu¤unu haber verdi)
buyurdu. O gece halîfe, hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” yan›na
gelip, bu askerleri geri döndür dedi. Hazret-i Alî, peki deyip, sabâhleyin askere nasîhat verdi. Asker geri dönmekde iken, hazret-i Alî
halîfeye gelip, M›sr vâlîsini de¤ifldir. Onlar›n istedi¤ini ta’yîn eyle
dedi. Halîfe, Muhammed bin Ebî Bekri vâlî yapd›. M›srl›lar, vâlî ile
M›sra gitdi. Fekat yolda, bir haberci üzerinde halîfenin mektûbunu
buldular. Eski vâlîye emr idi ve gelenleri kabûl ediniz deniyordu. O
zemân yaz›lar noktas›z oldu¤undan, mektûbdaki fakbülûhu kelimesini, faktülûhu, katl ediniz ma’nâs›na okudular. M›srl›lar böyle
okuma¤a, k›zd›lar. Medîneye geri döndüler. Irakl›lar› da döndürdüler. Halîfenin evini sard›lar. Yirmi gün sonra, Cum’a gecesi, halîfeye rü’yâda, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki,
(Yâ Osmân! Bu gece bizim yan›m›zda iftâr edersin!). Asker, kap›y› y›kd› içeri girdi. Mervân beflyüz kifli ile ba¤çede idi. Dö¤üfldüler.
Kan dere gibi akd›. Beflyüz kifli de ölünciye kadar savafld›. Mervân,
yaralan›p y›k›ld›. Önce, Muhammed bin Ebî Bekr içeri girdi. Fekat,
halîfenin sözüne dayanamay›p tekrâr ç›kd›. Sonra M›srl›lardan Kinâne bin Beflir girip, halîfeyi Kur’ân-› kerîm okurken flehîd etdi. Serây› ya¤ma etdiler. Aflere-i mübeflflereden Alî, Talha, Sa’îd ve Sa’d
“rad›yallahü anhüm” evlerinden hiç ç›kmad›. Herkes üzüldü. Otuzbefl senesi, Zilhiccenin onsekizinci Cum’a günü idi. Yard›ma gelen
Kûfe ve M›sr askeri yetiflemediler. Sekseniki yafl›nda idi. ‹kindi
vakti idi. Üç gün sonra evden ç›kar›p, üç akrabâs›, gece Bakî’de
defn etdiler. Korkudan, kimse gelemedi. Abdüllah bin Sebe’, böylece istedi¤ine, u¤rafld›¤›na kavufldu. ‹slâm toplulu¤una, ilk fitne
ateflini sald›. ‹lk kanl› yaray› açd›.
Hüsniyye kitâb›, bu yehûdînin ortaya atd›¤›, y›k›c›, aldat›c› sözlerle, fitne ve fesâd ateflini yeniden tutufldurma¤a, müslimânlar›
parçalama¤a, fikrleri da¤›tma¤a çal›flmakdad›r. Hazret-i Osmân›n
“rad›yallahü anh” evi sar›l› iken, müezzin, kendisini mescide ça¤›rd›. Gelemiyece¤im, nemâz› Alî k›ld›rs›n dedi. Alî “rad›yallahü
anh”, yaln›z Cum’ay› k›ld›r›p, di¤erlerine Ebâ Eyyûb-i Ensârîyi
vekîl yapd›. Ev sar›l› iken halîfe, hac için, yerine Abdüllah bin Abbâs› gönderdi. Birkaç gün sonra, M›srl›lar, Alînin “rad›yallahü
anh” yan›na gelip, seni halîfe yapd›k dediler. Kabûl etmedi ve baflkas›n› yap›n! Ben de ona bî’at ederim dedi. Sonra Talhaya gitdiler.
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O da kabûl etmedi. Befl gün sonra, Medîne ehâlisini Alîye gönderdiler. Çok yalvard›lar. Bunlardan da kabûl etmedi. M›srl›lar dedi
ki, biz halîfesiz dönersek, çok fitneler ç›kar ve önü al›nmaz.
Alî “rad›yallahü anh” yeniden fitne ç›kmas›n diye, önce Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb› bî’at etsin dedi. Talha
ve Zübeyri “rad›yallahü anhümâ” getirdiler. Alî, buyurdu ki, (Benim bu ifle ra¤betim yokdur. Fekat müslimânlar imâms›z kald›.
Hanginiz kabûl ederse, elini uzats›n, ona bî’at edeyim) ve Talhaya
bak›p (Sen herkesden dahâ lây›ks›n. Elini uzat, sana bî’at edeyim)
buyurdu. Talha ise (Sen varken bana düflmez) dedi ve Alîye bî’at
etdi. ‹kinci olarak Zübeyr bî’at etdi. Sonra, ehâlî gelip bî’at etdiler.
O gün zilhiccenin yirmibefli idi. Halîfe, hutbe okudu. Cum’a nemâz›n› k›ld›lar. Halîfe ilk ifl olarak, hazret-i Mu’âviyeyi fiâmdan azl
edip, yerine Abdüllah ibni Abbâs› ta’yîn etdi. Abdüllah, bunu kabûl etmedi, gitmedi, (Onu azl etme, orada eski bir vâlîdir. Fitneye
sebeb olur) dedi. Halîfe vaz geçip, bir sene sonra, yine azl etdi. Birçok vâlîleri de de¤ifldirdi. Mu’âviye “rad›yallahü anh”, yeni vâlîye
karfl› asker gönderdi. Vâlî, Medîneye döndü. fiâmdan bir haberci
gelip (fiâmda yüzbinden ziyâde kifli, Osmân›n “rad›yallahü teâlâ
anh” kan›n› senden istiyorlar ve hergün mescide gelip, Osmân için
a¤l›yorlar) dedi.
Görüliyor ki, islâmda ilk fitneyi ç›karan bir yehûdî dönmesidir.
Müslimânlar› parçalayan budur. fiimdi, mezhebsizlerin onun yolunda olduklar›, kitâblar›ndan anlafl›lmakdad›r.
(Mesâbîh) kitâb›nda diyor ki, Talha bin Ubeydüllah›n “rad›yallahü teâlâ anh” haber verdi¤i bir hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki (Her Peygamberin bir arkadafl›
vard›r. Benim de, Cennetde arkadafl›m Osmând›r).
Enes bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, Bî’at-› r›dvân yap›l›rken, Osmân “rad›yallahü anh” yokdu. Vazîfe ile Mekkeye gönderilmifldi. Resûl “aleyhisselâm” iki mubârek elini birbiri
ile tutup (Osmân, Allah›n ve Resûlünün iflini görmekdedir. Onun
yerine ben bî’at ediyorum) buyurdu. Kendi mubârek elini, Osmân›n eli yapd›.
(Mesâbîh) de, Mürre bin Kâ’b “rad›yallahü anh” buyuruyor ki,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yak›nda ç›kacak fitneleri anlat›yordu. O ânda, biri geçdi. Mubârek eli ile, onu göstererek, (Fitne günü, bu kimse, hidâyet üzeredir) buyurdu. Kalkd›m,
bakd›m. Geçen kimse, Osmân idi.
Büyük âlim mevlânâ Nûreddîn Abdürrahmân Câmî “rahimehullahü teâlâ”, (fievâhid-ünnübüvve) kitâb›nda bildiriyor ki, Âifle
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“rad›yallahü anhâ” buyurdu ki, Resûl aleyhisselâm dedi ki, (Yâ
Âifle! Eshâb›mdan birini istiyorum). Ebû Bekri ça¤›ray›m m›? dedim, cevâb vermedi. Onu istemedi¤ini anlad›m. Ömeri ça¤›ray›m
m›? dedim. Ses ç›karmad›. Amcan o¤lu Alîyi ça¤›ray›m m›? dedim, yine cevâb vermedi. Osmân› ça¤›ray›m m›? dedim. (Ça¤›r
gelsin) buyurdu. Resûl aleyhisselâm, ona bir fleyler söyledi. Rengi
sarard›. Osmân halîfe iken, evini sard›lar. (Niçin karfl› koymazs›n?) dediklerinde, (Resûl aleyhisselâm, bana çok fley söyledi.
Ona söz verdim. Sabr ederim) dedi. Hazret-i Âifle buyuruyor ki
(Resûl aleyhisselâm›n, o gün, ona bu hâli haber vermifl oldu¤unu
anlad›m).
Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” buyuruyor
ki, Huneyn günü kâfirler da¤›ld›kdan sonra Resûl aleyhisselâm ile
birinin yan›ndan geçdik. Resûl aleyhisselâm o kimseye (Ey Allah›n düflman›! Allahü teâlâ seni sevmez) buyurdu. (Bu Kureyfllileri
sevmiyor) dedim. (Evet, Osmân› sevmez) buyurdu.
Abdüllah ibni Abbâs buyuruyor ki, Resûlullahdan iflitdim. Buyurdu ki (Yemîn ederim ki, Osmân, ümmetimden yetmiflbin kifliye
flefâ’at ederek, Cehenneme girmekden kurtaracakd›r).
Resûlullah, k›z› Rukayyeyi Osmâna verdikden bir zemân sonra, k›z›na (Osmân bin Affân› nas›l buldun?) dedi. Hayrl›, iyi gördüm dedi. (Ey cân›m k›z›m! Osmâna çok sayg› göster. Çünki, eshâb›m aras›nda, ahlâk› bana en çok benziyen odur!) buyurdu.
Alî “rad›yallahü anh” Fât›ma-tüzzehrâ “rad›yallahü anhâ” üzerine bir dahâ evlenmek istedi. Resûl aleyhisselâm, bunu iflitince,
mubârek kalbi incindi. Alî vazgeçdi ise de, afv etmedi. Ebû Bekr
flefâ’at etdi, afv etmedi. Ömer flefâ’at etdi, yine afv etmedi. Osmân
flefâ’at etdi. Afv buyurdu “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”. Sebebini sorduklar›nda (Öyle birinin flefâ’atini kabûl etdim ki, Allahü teâlâya, yer ile gökün yerini de¤ifldir dese, Allahü teâlâ kabûl
buyurup de¤ifldirir. Yâhud, yâ Rabbî! Muhammed “aleyhisselâm”
ümmetinin hepsinin bütün günâhlar›n› afv et dese, afv eder) buyurdu.
Alî “rad›yallahü anh” Fât›ma-tüzzehrâ “rad›yallahü teâlâ anhâ” ile evlenirken dü¤ün için paras› yok idi. Z›rh›n› sat›l›¤a ç›kard›. Osmân “rad›yallahü anh” pazardan geçerken, z›rh› tan›d›. Dellâl› ça¤›r›p, bu z›rha sâhibi ne istiyor dedi. Dellâl, dörtyüz dirhem
gümüfl dedi. Dörtyüz dirhemi verip z›rh› ald›. Eve getirip, ayr›ca
dörtyüz dirhemle z›rh›, Alîye gönderdi ve: Bu z›rh, senden baflkas›na lây›k de¤ildir. Bu gümüflleri de, dü¤ünde harc et ve bizim özrümüzü kabûl buyur, dedi.
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Evliyân›n büyüklerinden, derin âlim, imâm-› Muhammed Pârisâ “rahime-hullahü teâlâ” (Faslülhitâb) kitâb›nda buyuruyor ki:
Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” buyurdu ki: (Ba’z› kimseler, beni,
Ebû Bekr ve Ömer ve Osmândan üstün tutuyormufl. Bunlar münâf›kd›r. Müslimânlar aras›na ikilik sokmak, kardefli kardeflden
ay›rmak için böyle yap›yorlar. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bana, bunlar› haber verdi. Bunlar› görünce, öldür dedi. Müslimân görünürler. Hâlbuki, kâfirdirler ve islâm düflman›d›rlar. Yalan söylemekle ö¤ünürler, içleri bozukdur. Kur’ân-› kerîmi de¤ifldirirler. Dinsizlik üzerinde birleflirler. Eshâb-› kirâm›n büyüklerini, hattâ Resûl-i ekremi kötülerler. Eshâb-› kirâm aras›ndaki ayr›l›klar üzerinde dururlar. Allahü teâlâ bunlar› afv etmez. Küçükleri büyüklerinden ders al›r. Onlar› böylece bozuk yetifldirirler. ‹slâm› y›karlar. Bid’atlar› yayarlar. Yer yüzünde onlardan alçak yokdur. Yeryüzü, onlara küskündür. Gök onlara, la’netle gölge salar.
Onlar yeryüzündeki insanlar›n en kötüsüdür. Fitne, bunlardan ç›kar. Melekler aras›nda, bunlar›n ad› encâs [pislikler]dir. Câmi’lerinde, kahvelerinde, mekteblerinde, Eshâb-› kirâma la’net ederler
ve bunu kendilerinin ibâdeti bilirler. Kalblerinde, insanl›k duygusu yokdur. Allahü teâlâ, onlar› insan fleklinden ç›kar›r. O zemânda, sünnete yap›flan, flehîdlerden, âbidlerden üstün olur. Se’âdet,
onun olur.) Eshâb-› kirâm, bunlar› iflitince (Yâ Emîrelmü’minîn!
Biz, o zemâna kal›rsak ne yapal›m) dediler. Hazret-i Alî, buyurdu
ki, (Îsâ aleyhisselâm›n havârîleri gibi olunuz! Bizim yolumuzu ö¤reniniz. Allahü teâlân›n emrlerine sar›lma¤a, Resûlüne itâ’ate, Eshâb›n›n hepsini sevme¤e ve bu sap›klar›n sözlerinden, yaz›lar›ndan
kaçma¤a u¤rafl›n›z! Hak ve sünnet üzere olmak, bid’at ve dalâlet
üzere olmakdan hayrl›d›r) buyurdu.
‹mâm-› Refi’uddîn Tâc-ül-islâm Osmân bin Alî Merendî, Abdüllah bin Ömerden haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” (Allahü teâlâ, size nemâz›, orucu, hacc›,
zekât› farz etdi¤i gibi, Ebû Bekr-i S›ddîk› ve Ömer Fârûku ve Osmân Zinnûreyni ve Alî Murtezây› sevme¤i de farz eyledi. Bu dördünden birini sevmiyen kimsenin nemâz› da, orucu da, hacc› da,
zekât› da kabûl olmaz. K›yâmet günü, bunlar, mezârdan, atefle
[Cehenneme] götürülür) buyurdu.
17 — Hüsniyye kitâb›nda, (‹mâm-› Ca’fer Sâd›k, Müt’a nikâh›n› emr ederdi. Çünki, Allahü teâlâ (Kad›nlardan istimtâ’ edince
ücretlerini veriniz) âyet-i celîlinde, müt’a nikâh›n› mubâh k›lm›fld›r. (Müt’a nikâh› demek, bir kad›na, flu kadar mal karfl›l›¤› kendini flu kadar zemân bana teslîm edermisin deyip, kad›n›n da flâhidsiz kabûl etmesidir. Ya’nî, muayyen gün için, para ile kad›n ki– 124 –

râlamakd›r.) Müfessirler ve f›kh âlimleri, bu âyetin, müt’a nikâh›
için oldu¤unu bildirmifldir. Bu âyeti nesh eden, baflka bir âyet ve
hadîs yokdur. Bunu, Ömer halîfe iken, hiçbir âyet ve hadîs söylemeden fitneye yol açar korkusu ile, kendili¤inden yasak etdi.
Ömer bin Hasîn diyor ki, (Müt’a nikâh› yapard›k. Âyet ve hadîs ile
hiç yasak edilmedi). Abdüllah ibni Ömer diyor ki, (Resûlullah›n
sünneti, babam›n sözü ile de¤ifldirilemez). Herfley asl›nda mubâhd›r. Yasak olmalar› için âyet ve hadîs lâz›md›r) diyor.
Bütün tefsîrler ve f›kh kitâblar› diyor ki, Nisâ sûresi, yirmidördüncü âyetinin (‹stimtâ’ etdi¤iniz kad›nlar›n ücretini veriniz) meâl-i âlîsi, müt’a nikâh› için de¤ildir. Nikâhdaki mehr paras›n› vermek içindir. Meselâ (Beydâvî tefsîri) ve bunun hâfliyesi (fieyhzâde tefsîri) ikinci cild, yirmialt›nc› sahîfede, yukar›daki âyetin tefsîrinde buyuruyor ki, (Bu âyet-i kerîme, sahîh olan nikâh› bildirmekdedir. Müt’a nikâh›n›n mubâh olmas›n› göstermiyor. Mehr
paras›n› emr ediyor. Müt’a nikâh›, önce mubâh olmufldu. Sonra
yasak edildi. ‹slâmiyyetde belli bir zemân için nikâh yapmak yokdur).
Büyük âlim Burhâneddîn-i Merg›nânînin “rahime-hullahü teâlâ” (Hidâye) kitâb›n›n flerhi olan (‹nâye) kitâb› ikiyüzotuzbirinci
sahîfesinde, mevlânâ Ekmelüddîn [Muhammed bin Mahmûd Bâbertî] buyuruyor ki:
Müt’a nikâh› bât›ld›r. Evet Abdüllah ibni Abbâs›n bildirdi¤i gibi, müt’a nikâh› mubâh idi. Fekat, hadîs-i flerîf ile, bunun yasak
edildi¤ini, Eshâb-› kirâm söz birli¤i ile bildirmekdedir. De¤ifldiren
hadîs-i flerîfleri de haber vermifllerdir. Meselâ, Muhammed ibni
Hanefiyye dedi ki, (Babam imâm-› Alî “rad›yallahü anhümâ” buyurdu ki [hicretin yedinci y›l›] Hayber kal’as› al›nd›¤› gün, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” müt’a nikâh›n› men’etdi.) ‹mâm-›
Alî böyle buyurunca, Ehl-i beytin gözbebe¤i olan ‹mâm-› Ca’fer
Sâd›k, müt’a nikâh›n› hiç emr eder mi? Elbette etmez. Zâten (Hüsniyye) kitâb›n› yazan Murtezâ ad›ndaki yehûdî dönmesi, yalanlar›na, iftirâlar›na herkesi inand›rmak için, âyet-i kerîmelere yanl›fl
ma’nâ vermekden, hadîs-i flerîfleri inkâr etmekden çekinmedi¤i gibi, Ehl-i beytin yolu böyledir deme¤i de âdet edinmifldir. Hadîs diye uydurdu¤u sözlere, Ehl-i beyt böyle emr ederdi demekdedir.
Böylece, câhilleri kand›rmakda ise de, dînini bilen, bu yalanlara aldanmaz. Âlimlerimiz, bu yalanlara, âyetle, hadîs ile cevâb vererek,
Ehl-i beytin yolunda gidenlerin, Ehl-i beyti hakîkî sevenlerin, Ehli sünnet oldu¤unu isbât etmifllerdir.
Rebi’ bin Meysere “rad›yallahü anh” buyuruyor ki, Hayberi
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feth etdi¤imiz gün, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, müt’a
nikâh›n›, üç gün halâl etdi. Ben, amcam ile bir kad›n›n kap›s›na
geldik. ‹kimizde de ince palto vard›. Amcam›n bürdesi dahâ güzel
idi. Gayr-i müslim (ehl-i kitâb) bir kad›n kap›ya ç›kd›. Benim paltoma ve gençli¤ime bakd›. Bunun paltosu, onun paltosuna benzemiyor. Fekat, gençli¤i de, onun gençli¤ine benzemiyor, diyerek,
gençli¤i paltoya tercîh etdi ve beni içeri ald›. O gece orada kald›m.
Sabâh olunca, Resûlullah›n adam›n›n, sokaklarda (Ey müslimânlar! Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” müt’a nikâh›n› yasak
etdi) diye ba¤›rd›¤›n› duydum. Hepimiz müt’a nikâh›ndan vazgeçdik.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, hayâtda iken, müt’a
nikâh›n› yasak etdi¤ini, Eshâb-› kirâm, sözbirli¤i ile bildirmekdedir. ‹cmâ’, ya’nî söz birli¤i, âyeti ve hadîsi de¤ifldirmez, âyetin ve
hadîsin de¤ifldirildi¤ini haber verir.
Süâl: Sözbirli¤i nas›l olur? Abdüllah ibni Abbâs müt’a nikâh›n›n halâl oldu¤unu söylerdi?
Cevâb: Yasak edildi¤ini, sonradan, o da söylemifldi. Nitekim,
Câbir bin Zeyd diyor ki, ‹bni Abbâs “rad›yallahü anhüm” ölmeden önce, müt’a nikâh›n›n yasak edildi¤ini söyledi. Böylece, icmâ’
hâs›l oldu.
Mâlikî mezhebinde müt’a nikâh›n›n câiz oldu¤unu söyliyorlar.
Buna flafl›l›r. Çünki, imâm-› Mâlik bin Enes (Muvattâ) ismindeki
kitâb›nda [ilk yaz›lan hadîs kitâb›d›r] Alî ibni Ebî Tâlibin bildirdi¤i hadîs-i flerîfi yazmakdad›r. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” buyurdu ki, (Hayber kal’as›n› ald›¤›m›z gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ehlî merkeb eti yimesini ve müt’a nikâh› ile kad›n
almas›n› yasak etdi). (‹nâye) kitâb›n›n yaz›s› burada temâm oldu.
(Müt’a nikâh›)n›n dört mezhebde de bât›l oldu¤u, (Mîzân-ülkübrâ)da da yaz›l›d›r.
Arabî ve türkçe kitâblar›n hepsinde, meselâ Elmal›l› Hamdi
efendi “rahime-hullahü teâlâ” tefsîri 1328. ci sahîfesinde diyor ki,
Bekara sûresi, yirmidokuzuncu âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ
yeryüzündeki herfleyi sizin için yaratd›) buyuruldu. Ya’nî, yiyecek,
içecek ve giyecek maddelerin hepsi halâl olup, ancak âyet-i kerîme veyâ hadîs-i flerîf ile istisnâ edilenler harâm olur. ‹nsanlar›n
nefslerine ve ›rzlar›na dokunman›n harâm oldu¤unu bu âyet-i kerîme göstermekdedir. Ancak, istisnâ edilenler harâml›kdan kurtulup halâl olur ki, bu da, sahîh nikâh ile almakd›r. Görülüyor ki,
müt’a nikâh›n›n halâl oldu¤unu isbât için delîl gösterdikleri (herfley asl›nda mubâhd›r. Yasak olmalar› için âyet veyâ hadîs lâz›m– 126 –

d›r) sözünün nikâh ile ilifli¤i yokdur. ‹lme, dîne uymayan bir isbâtd›r. Halîfe Ömerin “rad›yallahü anh”, müt’a nikâh›n›n yasak oldu¤unu söylerken, hadîs ile isbâta lüzûm görmemesi ve hiç kimse taraf›ndan i’tirâz olunmamas› da, bunun önceden yasak edilmifl oldu¤unu herkesin bildi¤ini göstermekdedir.
18 — (Resûlullah vefât edince, Ebû Bekr ile Ömer, (Biz Peygamberler mîrâs b›rakmay›z. B›rakd›klar›m›z sadaka olur) hadîsini
söyliyerek, Fât›ma-tüzzehrân›n elinden (Fedek) ismindeki hurma
ba¤çesini zor ile al›p, Beytülmâla verdiler. Fât›ma, Ebû Bekre dar›l›p, la’net etdi. Hâlbuki, Resûlullah, hayât›nda bunu ona hediyye etmifldi ve hurmalar›, üç sene ona getirilmifldi. Fât›ma, bunu, Alî ile
Hasen, Hüseyn ve Kanber ile isbât etdi ise de, Ebû Bekr, bu flâhidleri kabûl etmedi. Hâlbuki, bu hadîsi, o zâlim uydurdu. K›z› Âifleden
baflka, kimse böyle hadîs söylememifldir. Böyle hadîs olsayd›, Fât›maya elbette bildirilir, bu da harâm fleyi istemezdi. Ehl-i sünnet,
Ebû Bekri hakl› ç›karmak için, z›nd›kl›k yoluna sap›p, Eflref-i kâinâta iftirâ ediyor. Allah›n emrini Fât›maya bildirmemifl diyorsunuz.
Bildirmifl ise, Fât›ma kabûl etmeyince küfr olur. Bu hadîsi uyduran
kâfirdir. Zâten, Ebû Bekrin flâhid getirmesi lâz›m idi. fiâhid istemekle de zulm etmifl oldu. Sonra, Peygamberlerin mîrâs b›rakd›klar›, Kur’ân-› kerîmin çok yerlerinde yaz›l›d›r) diyor.
Hâlbuki Ahmed Cevdet Pâfla “rahime-hullahü teâlâ” (K›sas-›
enbiyâ)n›n (369). cu sahîfesinde diyor ki:
Halîfe hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü anh”, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” silâhlar› ile beyâz kat›r›n›, hazret-i Alîye
“rad›yallahü anh” verdi. Di¤er eflyây› Beytülmâla b›rakd›. Fedek
ve Hayberdeki hurmal›klar›n›, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hayâtda iken vakf etmifl, kimlere da¤›t›laca¤›n› emr buyurmufldu. fiöyle ki: Gelip geçen elçilere, müsâfirlere ve yolculara verirdi. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” bunlar› eskisi gibi da¤›t›p, aslâ
de¤ifldirmedi. Fât›ma “rad›yallahü anhâ” mîrâs›n› istedikde; (Resûlullahdan iflitdim: (Bize, ya’nî Peygamberlere kimse vâris olamaz! Bizim b›rakd›¤›m›z mal, sadaka olur) buyurmufldu. Ben Resûlullah›n yapd›¤›n› de¤ifldirmem. Bir yanl›fl yola sapmakdan korkar›m) dedi. Fât›ma (Sana kim vâris olur?) demifl. Halîfe de: (Evlâd›m, ehlim olur) deyince, (Yâ ben niçin babama vâris olmuyorum?) demifl. Halîfe de: (Senin baban olan Resûl-i ekremden iflitdim ki, (Kimse bize vâris olamaz!) buyurdu. Onun için sen de vâris olamazs›n. Fekat ben Onun halîfesiyim, Onun nafaka verdi¤i
kimselere, ayn› fleyleri ben de veririm. Senin masraflar›n› yapmak
benim vazîfemdir) dedi. Bunun üzerine Fât›ma “rad›yallahü anhâ”
susdu ve art›k mîrâs lâf› etmedi.
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M›srdaki büyük âlimlerden Ahmed bin Muhammed fiihâbüddîn Kastalânî “rahime-hullahü teâlâ” (Mevâhib-i ledünniyye) kitâb› tercemesi, birinci cild, dörtyüz doksanbirinci sahîfede diyor ki
(Do¤ru olduklar›, bütün islâm âlimlerince tasdîk edilmifl olan alt›
hadîs kitâb›na (Kütüb-i sitte) denir. Bunlardan birini yazan Ahmed bin Alî Nesâînin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde (Biz Peygamberler
mîrâs b›rakmay›z) buyuruldu. (Süleymân, Dâvüda vâris oldu) ve
(Yâ Rabbî! Bana vâris olacak evlâd ver) âyet-i kerîmelerinde bildirilen vârislik, mal ve mülk vârisli¤i de¤ildir. ‹lm ve nübüvvet mîrâs›d›r). Yukar›daki hadîs-i flerîfi, imâm-› Abdürra’ûf Menâvî de
yaz›yor ve imâm-› Ahmedin (Müsned) kitâb›ndan ald›m diyor.
Hadîs âlimi Abdülhak-› Dehlevî “rahime-hullahü teâlâ” fârisî
dil ile yazd›¤› iki cild (Medâricün nübüvve) kitâb› ikinci cild, beflyüzyetmiflikinci sahîfede buyuruyor ki:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” (Biz Peygamberler
mîrâs almay›z ve mîrâs b›rakmay›z. B›rakd›¤›m›z fleyler sadaka
verilir) buyurdu. Kendisi vefât edince ev eflyâs› ve silâhlar› ve hayvanlar› ve Fedek denilen hurma ba¤çesi kalm›fld›. Bu hurmalar›
âilesine ve fakîrlere ve yolculara verirdi. Vefât edince, k›z› Fât›ma
“rad›yallahü anhâ”, halîfe Ebû Bekrden mîrâs istedi. Halîfe, hadîs-i flerîfi okuyarak, mîrâs vermedi. Fât›ma, halîfeye: (Sen ölürsen, mal›n kime mîrâs kal›r?) dedi. (Âileme ve çocuklar›ma kal›r)
deyince, Fât›ma, (O hâlde ben niçin babam›n mîrâs›n› alm›yorum?) dedi. Ebû Bekr-i S›ddîk dedi ki, (Ben, baban olan Resûlullahdan iflitdim ki (Biz mîrâs b›rakmay›z!) buyurdu. Fekat ben,
Onun halîfesiyim. Onun verdi¤i kimselere, ben de, ayn› fleyleri verece¤im ve Onun b›rakd›¤› mallar›, Onun verdi¤i yerlere aynen
da¤›taca¤›m) dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” birçok
kimselere, mal verece¤ini va’d etmifldi. Vefât›ndan sonra, gelip, bu
mallar› istediler. Halîfe hepsine verdi. Ebû Bekr, mîrâs› yaln›z Fât›madan men’etmedi. Âifle de, “rad›yallahü anhüm” gelip, mîrâs
istedi. Ona da vermedi. Baflka zevceler de istedi. Hiçbirisine vermedi. Peygamberler mîrâs b›rakmaz hadîs-i flerîfini söyledi. Halîfe, bu hadîs-i flerîfi söyleyince, Eshâb-› kirâm›n hepsi, biz de iflitmifldik, dedi, bir kifli bile i’tirâz etmedi. Halîfe kimseye mîrâs vermedi ve Muhammed aleyhisselâm›n akrabâs›na evvelce verilen
herfleyi aynen verdi ve Resûlullah›n yapd›¤›n› de¤ifldirmem dedi
ve Resûlullah›n akrabâs›n›, kendi akrabâmdan dahâ çok seviyorum diye yemîn etdi. Fât›man›n mîrâs yüzünden, Ebû Bekre dar›ld›¤›n› ve ölünciye kadar sevmedi¤ini söyliyenlere flafl›l›r. Eshâb-›
kirâm›n sözbirli¤i ile bildirdi¤i hadîs-i flerîfi, Fât›man›n kabûl etmiyece¤i düflünülebilir mi? ‹nsanl›k îcâb› k›r›ld› denilse de, ölün– 128 –

ciye kadar darg›n kald› denilebilir mi? Fât›man›n “rad›yallahü anhâ” vefât edece¤i zemân, Ebû Bekr-i S›ddîk ile halâllafld›¤›, ondan
râz› oldu¤unu bildirdi¤i meydânda olan bir hakîkatdir. Meselâ, hadîs âlimi, imâm-› Beyhekî, imâm-› fia’bîden rivâyet ediyor ki, Fât›ma “rad›yallahü anhâ” hasta iken, halîfe Ebû Bekr-i S›ddîk kap›ya
geldi. Alî “rad›yallahü anhüm” Fât›maya, Ebû Bekrin geldi¤ini haber verdi. Fât›ma da, Alîye içeri izn vermemi istermisin? dedi. Alî:
Evet dedi. Fât›ma izn verdi. Halîfe içeri girdi ve kendisi ile halâllafld›. Fât›ma “rad›yallahü anhâ” Ebû Bekrden râz› oldu. ‹mâm-›
Müsta¤firînin (Kitâbülvefâ) ve [Ahmed bin Muhammed Taberînin
694] (Riyâdunnadara) kitâblar›nda diyor ki, Ebû Bekr “rad›yallahü anh”, Fât›man›n “rad›yallahü anhâ” yan›na girip, halâllafld› ve
Fât›ma, ondan râz› oldu. ‹mâm-› Evzâî buyuruyor ki, Ebû Bekr,
Fât›man›n kap›s›na gelip, Resûlullah›n k›z› benden râz› olmad›kça,
bu kap›dan ayr›lmam dedi. Alî “rad›yallahü anh” içeri girip, Fât›maya râz› ol diye and verdi. O da râz› oldu. Hâf›z Ebû Sa’îd (Kitâbülmüvâfeka) ad›ndaki kitâb›nda da böyle yazmakdad›r. Fât›ma
“rad›yallahü anhâ” gece defn edildi. Alî “rad›yallahü anh” gece oldu¤u için halîfeye haber veremedi. Ba’z› haberlerde ise Ebû Bekrin cenâzede bulundu¤u ve nemâz›n› k›ld›¤› bildirilmekdedir. (Faslülhitâb) kitâb›nda diyor ki, hazret-i Fât›ma “rad›yallahü teâlâ anhâ” hasta iken, hazret-i Ebû Bekr gelip, içeri girme¤e izn istedi,
hazret-i Alî haber verdi. Hazret-i Fât›ma, hazret-i Alîye sen râz›
olur isen izn veririm dedi. Râz›y›m dedi. Hazret-i Fât›ma izn verdi.
Hazret-i Ebû Bekr içeri girip, konufldu. Özr diledi. Halâllafld›.
Hazret-i Fât›ma da, halîfeden râz› oldu. Hazret-i Fât›ma “rad›yallahü anhâ” akflam ile yats› aras›nda vefât etdi. [Hicretin onbirinci
senesi idi.] Hazret-i Ebû Bekr, Osmân, Abdürrahmân bin Avf ve
Zübeyr bin Avvâm hâz›r idiler. Cenâze nemâz›n› k›ld›rmak için
Ebû Bekre teklîf etdiler. Hazret-i Ebû Bekr k›ld›rd›. Gece defn etdiler.
Ömer “rad›yallahü anh” halîfe olunca, Fedek hurmalar›n›, Resûlullah zemân›nda oldu¤u gibi da¤›td›. ‹ki sene sonra, bu iflin idâresini Alî ile Abbâsa “rad›yallahü anhümâ” b›rakd›. Bir zemân
sonra halîfeye gelip, hurmal›¤› ikisine taksîm etmesini istediler. Ömer “rad›yallahü anh” Eshâb-› kirâm› toplay›p, hepsine and verdi
ve Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” (Biz Peygamberler,
mîrâs almay›z ve mîrâs b›rakmay›z. Bizim b›rakd›¤›m›z sadaka
olur) buyurdu mu? diye sordu. Hepsi birden evet duyduk diye yemîn etdi. Bunun üzerine Ömer “rad›yallahü anh” hurmal›¤› taksîm etmeyip, ikisine b›rakd› ve mahsûlü eskisi gibi da¤›t›n›z dedi.
Hurmal›klar, sonradan Alînin “rad›yallahü anh” elinde kald›.
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Eshâb-› Kirâm - F:9

Sonra evlâd›na, torunlar›na kal›p, nihâyet, emîr Mervân›n eline
geçdi. Ömer bin Abdül’azîz halîfe olunca, Resûlullah›n, k›z› Fât›maya vermedi¤i mala elimi sürmem dedi. Bu sözden, Fât›man›n
“rad›yallahü anhâ” Resûlullahdan bu hurmal›¤› istedi¤i, Onun da
vermedi¤i anlafl›lmakdad›r. Bu husûsdaki hadîs-i flerîfler, Buhârîde yaz›l›d›r. Abdülhak-› Dehlevînin yaz›s› burada temâm oldu.
(Mir’ât-i Kâinât) kitâb›nda ikiyüzdoksanikinci sahîfede diyor
ki: (Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” zevceleri ve k›zlar›
“rad›yallahü teâlâ anhünne” dünyâdaki kad›nlar›n hepsinden üstündür. Zevcelerine kazf eden, kötüliyen için, Abdüllah ibni Abbâs, tevbesi kabûl olmaz buyurdu. Âifleye “rad›yallahü anhâ” söven ise, katl olunur. Çünki, buna sö¤mek, Kur’ân-› kerîmi inkâr etmek olur ki, küfrdür diye sözbirli¤i vard›r.)
Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” mîrâs b›rakd›¤›n› bildiren âyet-i kerîmelere gelince: Allahü teâlâ, Meryem sûresi, 5 ve 6.c› âyetlerinde, Zekeriyyâ aleyhisselâm›n düâs›n› bildiriyor. Bu âyet-i kerîmelerin meâl-i âlîsi, (Ben öldükden sonra, yerime gelecek velîlerimden korkuyorum. Zevcem de âk›rd›r, çocu¤u
olmuyor. Yâ Rabbî! Bana bir o¤ul ihsân eyle de, bana ve Ya’kûb
o¤ullar›na vâris olsun!)dir. Beydâvî tefsîrinde buyuruyor ki, bu
söz, (Bizim dînimize ve ilmimize vâris olsun demekdir. Çünki, Peygamberler “aleyhimüsselâm” mal mîrâs b›rakmazlar). fieyhzâde
hâfliyesinde diyor ki, (Peygamberlere “aleyhimüsselâm” vâris olmak, dînine salâh ve fâide verici olmakd›r. Bu da, peygamber olmakla ve ilm ile ve güzel ahlâk ile ve dinde fâideli makâm sâhibi
olmakla ve tayyib mal sâhibi olmakla olur). Zekeriyyâ aleyhisselâm›n amcas›n›n o¤ullar›, Benî ‹srâîlin en kötüleri idi. Vefât›ndan
sonra, bunlar›n dîni de¤ifldirmelerinden korkmufl idi.
Neml sûresi, onalt›nc› âyetindeki (ve Süleymân Dâvüda vâris
oldu) “aleyhimesselâm” vâris olma¤›, Beydâvî “rahime-hullahü teâlâ” tefsîrinde (Peygamberli¤ine veyâ ilmine veyâ mevk›’ine mâlik
oldu demekdir) diyor.
Görüliyor ki, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”
hurma ba¤çesini hazret-i Fât›man›n “rad›yallahü anhâ” elinden
almam›fl, eski hâlinde oldu¤u gibi b›rakm›fl, onun her ihtiyâc›n›
Beytülmâldan vermifldir. Ba’z› eflyây›, hazret-i Alîye mîrâs olarak
de¤il, bu eflyâ Beytülmâla geçdikden sonra, kendi salâhiyyetini
kullanarak, hediyye olarak ihsân etmifldir. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, hurma ba¤çesini kimseye hediyye etmemifldi.
Fât›ma “rad›yallahü anhâ”, bu bana hediyye edilmifldi, demedi ve
flâhid getirmedi. Hiçbir kitâbda böyle yazm›yor. Bunu yaln›z Îrân– 130 –

daki bu acem kitâb›, pek acemice uydurmakdad›r. Hazret-i Alîyi ve
Fât›may› ve Hasen, Hüseyni medh eden, çok öven hadîs-i flerîfler
var. Hattâ âyet-i kerîme var. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk ki, bütün ticâret mâl›n›, mülkünü, vatan›n›, evlâd›n›, Resûlullah için fedâ etmifl,
bütün gazâlarda bulunup, ihtiyâr hâlinde Resûlullah›n önünde harb
etmifl iken, bu hadîs-i flerîfleri çi¤neyecek kadar afla¤› bir kimse mi
idi? Hâlbuki yüzlerce hadîs-i flerîf, hattâ Kur’ân-› kerîm, onu medh
etmekde, fazîletini bildirmekdedir. Mîrâs hadîsini, hazret-i Fât›maya önceden bildirme¤e lüzûm yokdu. Vakti gelince, Eshâb-› kirâm
ona bildirdi. Fât›ma-tüzzehrâ, hurmal›¤›, kendine halâl sanarak istemifldi. Harâm oldu¤unu anlay›nca istemedi. ‹bâdetleri, bir kimseye,
vakti gelmeden bildirmek farz de¤ildir. Zâten vakf edilmifl mal, kimseden, hiçkimseye mîrâs kalmaz. Fât›ma “rad›yallahü anhâ” halîfenin sözünü, derhâl ve seve seve kabûl etdi. Bu hadîs-i flerîfin, hadîsi flerîf oldu¤una hiçbir sahâbî i’tirâz etmedi¤inden, inanm›yan kâfir
olur. Fedek ba¤çesi için (Hak Sözün Vesîkalar›) kitâb›n›n beflinci
k›sm›nda uzun bilgi vard›r. Lütfen oradan da okuyunuz!
(Menâk›b-› çihâr yâr-› güzîn) kitâb›, dörtyüz doksan›nc› sahîfede diyor ki:
Birgün, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” evine geldi. ‹çeri girece¤i s›rada, Alî bin
Ebî Tâlib “rad›yallahü anh” da geldi. Ebû Bekr geri çekilip, yâ Alî,
sen buyur gir dedi. O da cevâb verip, aralar›nda afla¤›daki uzun konuflma oldu:
Alî — Yâ Ebâ Bekr! Sen önce gir ki, her iyilikde önde olan, her
hayrl› iflde ileri olan, herkesi geçen sensin.
Ebû Bekr — Sen önce gir yâ Alî, Resûlullaha “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” dahâ yak›n sensin.
Alî — Ben, senin önüne nas›l geçerim? Çünki, Resûlullahdan
“sallallahü aleyhi ve sellem” iflitdim, (Ümmetimden Ebû Bekrden
dahâ üstün bir kimse üzerine günefl do¤mad›) buyurdu.
Ebû Bekr — Ben, senin önüne nas›l geçebilirim ki, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, k›z› Fât›ma-tüzzehrây› “rad›yallahü
teâlâ anhâ” sana verdi¤i gün (Kad›nlar›n en iyisini, erkeklerin en
iyisine verdim) buyurdu.
Alî — Ben senin önüne geçemem. Çünki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” (‹brâhîm aleyhisselâm› görmek istiyen, Ebû
Bekrin yüzüne baks›n) buyurdu.
Ebû Bekr — Senin önüne geçemem. Çünki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Âdem aleyhisselâm›n hilm s›fât›n› ve Yûsüf aleyhisselâm›n güzel ahlâk›n› görmek istiyen, Alî
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Mürtezâya baks›n!)
Alî — Senin önünden giremem. Çünki, Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” (Yâ Rabbî! Beni ençok seven ve eshâb›m›n en
iyisi kimdir?) dedi. Cenâb-› Hak (Yâ Muhammed “aleyhisselâm”
Ebû Bekr-i S›ddîkd›r) buyurdu.
Ebû Bekr — Ben senin önüne geçemem. Çünki, Resûl “aleyhisselâm” (‹lmi bir kimseye veririm ki, Allahü teâlâ, onu sever.
Ben de onu çok severim) buyurdu. ‹lm flehrinin kap›s›, sen oldun.
Alî — Senin önünde gidemem. Çünki, Resûl “aleyhisselâm” (Cennetin kap›lar› üzerinde, Ebû Bekr habîbullah yaz›l›d›r) buyurdu.
Ebû Bekr — Senin önüne geçemem. Çünki, Resûl “aleyhisselâm” Hayber gazâs›nda, bayra¤› sana verip (Bu bayrak, melik-i gâlibin, Alî bin Ebî Tâlibe hediyyesidir) buyurdu.
Alî — Senin önüne nas›l geçebilirim? Çünki, Resûl “aleyhisselâm” (Yâ Ebâ Bekr! Sen benim gören gözüm ve bilen gönlüm yerindesin) buyurdu.
Ebû Bekr — Senin önüne geçemem. Çünki, Resûl “aleyhisselâm” buyurdu ki (K›yâmet günü, Alî Cennet hayvanlar›ndan birine binmifl olarak gelir. Cenâb-› Hak buyurur ki, yâ Muhammed
“aleyhisselâm”! Senin baban ‹brâhîm Halîl, ne güzel babad›r. Senin kardeflin Alî bin Ebî Tâlib ne güzel kardefldir).
Alî — Senin önüne geçemem. Çünki, Resûl “aleyhisselâm” buyurdu ki (K›yâmet günü, Cennet meleklerinin reîsi olan R›dvân
ad›ndaki melek Cennete girer. Cennetin anahtarlar›n› getirir. Bana verir. Sonra, Cebrâîl aleyhisselâm gelip, yâ Muhammed, Cennetin ve Cehennemin anahtarlar›n›, Ebû Bekr-i S›ddîka ver. Ebû
Bekr, istedi¤ini Cennete, diledi¤ini Cehenneme göndersin der).
Ebû Bekr — Senin önünden giremem. Çünki, Resûl “aleyhisselâm” buyurdu ki (Alî k›yâmet günü benim yan›mdad›r. Havz ve
Kevser yan›nda, benimledir. S›rât üzerinde benimledir. Cennetde
benimledir. Allahü teâlây› görürken, benimledir.)
Alî — Senden önce giremem. Çünki, Resûl “aleyhisselâm” (Ebû Bekrin îmân›, bütün mü’minlerin îmânlar› toplam› ile dart›lsa,
Ebû Bekrin îmân› a¤›r gelir) buyurdu.
Ebû Bekr — Senin önüne nas›l geçebilirim? Çünki, Resûl “aleyhisselâm” (Ben ilmin flehriyim. Alî, bunun kap›s›d›r) buyurdu.
Alî — Senin önünden nas›l yürüyebilirim? Çünki, Resûl “aleyhisselâm” (Ben sâd›kl›¤›n flehriyim. Ebû Bekr, bunun kap›s›d›r)
buyurdu.
Ebû Bekr — Senin önünden geçemem. Çünki, Resûl “aleyhis– 132 –

selâm” buyurdu ki, (K›yâmet günü, Alî, bir güzel ata bindirilir.
Görenler, acabâ bu, hangi Peygamberdir der. Allahü teâlâ, bu Alî
bin Ebî Tâlibdir buyurur.)
Alî — Senin önünden gidemem. Çünki, Resûl “aleyhisselâm”
(Ben ve Ebû Bekr, bir toprakdan›z. Tekrâr bir olaca¤›z) buyurdu.
Ebû Bekr — Senin önünden gidemem. Çünki, Resûl “aleyhisselâm” buyurdu ki, (Allahü teâlâ, ey Cennet, senin dört köfleni,
dört kimse ile bezerim. Biri, peygamberlerin üstünü Muhammed
“aleyhisselâm”d›r. Biri, Allahdan korkanlar›n üstünü Alîdir.
Üçüncüsü, kad›nlar›n üstünü, Fât›ma-tüzzehrâd›r. Dördüncü köflesindeki de temizlerin üstünü Hasen ile Hüseyndir, buyurdu).
Alî — Senin önünden nas›l gidebilirim? Çünki, Resûl “aleyhisselâm” buyurdu ki (Sekiz Cennetden flöyle ses gelir: Ey Ebû Bekr,
sevdiklerinle birlikde gel, hepiniz, Cennete girin!)
Ebû Bekr — Senin önünden gidemem. Çünki, Resûl “aleyhisselâm” (Ben bir a¤aca benzerim. Fât›ma, bunun gövdesidir. Alî
buda¤›d›r. Hasen ve Hüseyn, meyvas›d›r) buyurdu.
Alî — Senin önünden geçemem. Çünki, Resûl “aleyhisselâm”
buyurdu ki (Allahü teâlâ, Ebû Bekrin bütün kusûrlar›n› afv etsin.
Çünki O, k›z› Âifleyi bana verdi. Hicretde bana yard›mc› oldu. Bilâl-i Habeflîyi, benim için al›p âzâd etdi).
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bu iki sevgilisi kap›da böyle konuflurken, kendileri içeriden dinliyordu. Hazret-i Alînin sözünü kesip içeriden buyurdu ki:
(Ey kardefllerim Ebû Bekr ve Alî “rad›yallahü anhümâ”! Art›k
içeri girin! Cebrâîl aleyhisselâm gelip dedi ki, yerlerdeki ve yedi
kat gökdeki melekler sizi dinlemekdedir. K›yâmete kadar, birbirinizi övseniz Allahü teâlâ yan›ndaki k›ymetinizi anlatamazs›n›z).
‹kisi birbirine sar›l›p, birlikde Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” huzûruna girdiler. Resûl “aleyhisselâm”: (Allahü teâlâ,
ikinize de yüzbinlerle rahmet etsin. ‹kinizi sevenlere de, yüzbinlerle rahmet etsin ve düflmanlar›n›za da, yüzbinlerle la’net olsun) buyurdu. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk dedi ki (Yâ Resûlallah! Ben,
Alî kardeflimin düflmanlar›na flefâ’at etmem). Hazret-i Alî dedi ki
(Yâ Resûlallah! Ben de, Ebû Bekr kardeflimin düflmanlar›na flefâ’at etmem ve bafl›n› k›l›nçla, bedeninden ay›r›r›m.) Ebû Bekr buyurdu ki (Ben senin düflmanlar›n›, s›rat üzerinden geçirmem).
19 — (Ehl-i sünnet Ehl-i beyte düflmand›r. Çünki, kurban bayram› günü, hatîb minberde, ‹smâ’îli kurban etme¤i okurken, âlim,
câhil, hepiniz feryadü figân ediyorsunuz, dö¤ünüyorsunuz da,
Muharremin onuncu âflûre günü, Hasen, Hüseynin flehîd oldu¤u
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için dö¤ünen flî’îlere, râf›zî diyorsunuz) diyor. (Hüsniyye) kitâb›n›n
böyle bozuk yaz›lar›na (Eshâb-› Kirâm) kitâb›m›z›n 83.cü ve sonraki sahîfelerinde uzun cevâblar vard›r.
Kurban bayram›n› ve onun hutbesini, Resûlullah emretdi¤i için
yap›yoruz. Hutbeyi sessiz dinlemek lâz›md›r. Burada kimse ba¤›rmaz ve dö¤ünmez. ‹slâmiyyetde, musîbetler için ba¤›rmak, dö¤ünmek, mâtem tutmak, Allahü teâlân›n kazâ ve kaderine karfl› gelmek
demekdir. Evet, sevdi¤i için a¤lamak câizdir. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” k›ymetli zevcesi Hadîcet-ül kübrâ “rad›yallahü anhâ” ve çok sevdi¤i ci¤erpâresi o¤lu ‹brâhîm vefât edince ve her zemân medh etdi¤i amcas› Hamzay› “rad›yallahü anh” Uhud gazâs›nda flehîd olmufl görünce, pekçok üzüldü, içi yand›. Eshâb›n›n önünde
çok a¤lad›. Fekat, hiç dö¤ünmedi. Hiçbir zemân, mâtem tutmad›.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›nda, Muharremin
onuncu gününe önem verilir, oruç tutulur, fazla ibâdet yap›l›rd›. Fekat, o gün ve baflka gün, dahâ büyük ac›lar çekdi¤i hâlde, mâtem tutulmazd›. Mâtem, h›ristiyanl›kda olur. Kâfirler yapar. Ehl-i sünnet,
‹smâ’îl “aleyhisselâm” için de, Hasen, Hüseyn efendilerimiz için de,
senede bir kerre de¤il, her zemân üzülür, a¤lar. Her Cum’a hutbede
Hasen, Hüseyn “rad›yallahü anhümâ” okununca, Ehl-i sünnetin ci¤erleri yanmakda, gözleri kan a¤lamakdad›r. Fekat, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mâtem tutma¤› yasak etdi¤i için, hiçbir zemân mâtem tutmazlar, taflk›nl›k yapmazlar.
Ehl-i sünnete, Ehl-i beytin düflman›d›r diyenlerin dili kurumal›d›r. Ehl-i sünnet âlimlerinden, Ferîdeddîn-i Attâr “rahime-hullahü teâlâ”, (Tezkiretül-evliyâ) kitâb›nda, imâm-› Ca’fer Sâd›k› “rad›yallahü teâlâ anh” flöyle anlat›yor:
‹mâm-› Ca’fer Sâd›k, millet-i islâm›n sultân›, nübüvvet senedinin burhân› idi. Her ifli sâd›k, her bilgide âlim idi. Evliyân›n kalblerinin meyvas›, Seyyid-i enbiyân›n ci¤erkûflesi idi. ‹mâm-› Alînin
“rad›yallahü anh” nâk›di, Resûl aleyhisselâm›n vârisi idi. Ârif-i
âfl›k imâm-› Ca’fer Sâd›k, Ehl-i beytden idi. Ehl-i beytin hepsi birdir. Birinin sözü, hepsinin sözü demekdir. Onun yolu, oniki imâm›n “rad›yallahü anhüm” yolu demekdir. Benim dilim ve kalemim onu medh edemez. Çünki, her ilmde ve iflâretlerde üstâd idi.
Bütün evliyân›n reîsi idi. Hepsi ona güvenmifldir. Baflka din sâhibleri de ona koflar. Ehl-i islâm, ona uyar idi. Zevk sâhibleri, onun
peflinde, âfl›klar onun yolunda idi. Âbidlerin mukaddemi, zâhidlerin mükerremi idi. Hakîkatleri yazan odur. Kur’ân-› kerîmin s›rlar›n› çözen odur. Ehl-i sünnet ve cemâ’at için, Ehl-i beyti “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” sevmezler diyen ba’z› kimseler var. Bu
câhillere flaflar›m. Çünki, Ehl-i sünnet demek, Ehl-i beyt demek– 134 –

dir. Ehl-i sünnet demek, Ehl-i beytin yolu demekdir. O kimseler ne
kadar yanl›fl hayâle saplanm›fllar? Muhammed aleyhisselâm› sevenler, onun evlâdlar›n› sevmez mi? Hattâ, Ehl-i sünnetin imâm›,
Muhammed bin ‹drîs fiâfi’înin, Ehl-i beyte olan afl›r› sevgisi dillerde dolafld›¤› için, bu büyük imâma flî’î diyenler oldu. Bu yüzden
kendisini habs etdiler. Bunun için, kendisi bir fli’r yazm›fld›r ki, bir
beytinin ma’nâs› (fiî’îlik, Muhammed aleyhisselâm›n evlâd›n› sevmek ise, bütün ins ve cin flâhid olsun, ben flî’îyim. Çünki, Ehl-i
beyt-i nebevîyi çok seviyorum).
Ehl-i beyti sevmek elbet çok iyidir. Fekat, Ehl-i beyti sevmek
için, Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” bir k›sm›na düflman olmak lâz›md›r demek, çok fenâd›r. Böyle söyliyenlerin Cehenneme gidecekleri, hadîs-i flerîfde bildirilmifldir.
(Ehl-i sünnet) demek, Ehl-i beyti ve Eshâb-› kirâm›n hepsini
“rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” seven, hepsinin izinde giden
müslimânlar demekdir. Çünki, Ehl-i beytin ve Eshâb-› kirâm›n yolu, ayn› bir yoldur ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” gösterdi¤i tek yoldur. Ba’z› kimseler, islâmiyyeti içerden y›kmak için
düflmanlar taraf›ndan uydurulmufl, bozuk yolda gidiyor. Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” ço¤una düflmanl›k ediyorlar. Yurdumuzdaki müslimânlar› aldatabilmek için, biz Ehl-i beytin
“rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” âfl›klar›y›z. Bizim yolumuz, Ehli beytin yoludur diyorlar. Böylece, kendi küfr ve z›nd›kl›klar›n›, o
din büyüklerine, Ehl-i sünnetin göz bebeklerine bulafld›r›yorlar. Allahü teâlâ, bunlar› do¤ru yola getirsin! Bütün müslimânlar›, bu felâket yoluna sapmakdan muhâfaza buyursun! Âmîn.
KERBELÂ VAK’ASI
Kerbelâ vak’as›n› târîhler baflka baflka yazmakdad›rlar. Hele
ba’z› kitâblar ac›kl› hikâyeler uydurarak, okuyanlar› flafl›rt›yorlar.
‹nançlar›n›, düflüncelerini kar›fld›r›yorlar. Yalan, uydurma yaz›lar›
ile okuyucular›n› kendilerinin bozuk i’tikâd›na sürükleme¤e çal›fl›yorlar. Bunun için, Kerbelâ vak’as› hakk›nda her zemân herkesin
düflüncesi baflka baflka olmufl, herkes kendi düflüncesinin do¤ru oldu¤una inanm›fld›r. Hindistân›n büyük târîh âlimi Muhammed Abdüflflekûr Mirzâpûrî “rahime-hullahü teâlâ”, bu konuyu senelerce
incelemifl, iflin do¤rusunu meydâna ç›kararak (fiehâdet-i Hüseyn)
isminde müstakil bir kitâb yazm›fld›r. Pâkistânda, Karaflide medrese-i islâmiyye talebesinden Gulâm Haydar Fârûkî “rahime-hullahü teâlâ”, bu kitâb› urdu dilinden fârisî diline terceme ederek, (Refâkat-i Hüseyn) ad›n› vermifl, kitâb 1395 (m. 1975) senesinde Karaflide bas›lm›fld›r. Kitâb›n önsözünde diyor ki:
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‹slâm dîninde ilk olarak ortaya ç›kar›lan ve bu dîne zarar› çok
büyük olan ve bugüne kadar milyonlarca müslimân›n dinden ç›kmas›na, sap›tmas›na sebeb olan fitne, hurâfeler, hayâller, uydurmalar ve husûsî maksadlar için kurulmufl, müslimânl›¤a hiç uymayan
fleylerdir. Bu fitneyi Ya’kûb-i Küleynînin o¤lu meydâna ç›karm›fld›r. Bu çocuk, Abdüllah bin Sebe’ ismindeki yehûdînin sap›k, bozuk sözlerine aldananlardan biridir. ‹slâm dînini içerden y›kmak,
müslimânlar› aldatmak için, çok fleyler uydurmufl, yalanlar› ile bir
kitâb meydâna getirmifldir. Bu kitâba (Kâfî) ismini vermifldir. Sonra ortaya ç›kan TÛSÎ, MECL‹SÎ ve baflka az›l› sap›klar, Kâfî kitâb›ndaki ilkeleri yayma¤a çal›flarak, müslimânlar aras›ndaki ayr›l›k
ve bozgunculuk ateflini körüklemifllerdir. Bunlar, (Tak›yye) dedikleri iki yüzlülü¤ü dinlerinin esâs› yapm›fllard›r. Bütün y›k›c›l›klar›n›, düflmanl›klar›n› Tak›yye perdesi alt›nda yürütmüfllerdir. Tak›yyelerinin en meflhûru (Ehl-i beyt)e muhabbet etdikleri sözüdür. Bu
sözleri ile milyonlarca müslimân›, do¤ru yoldan ç›karm›fllar, felâkete sürüklemifllerdir. Müslimânlar› bunlar›n tuza¤›na düflmekden
korumak için, herfleyden önce, (Muhabbet-i Ehl-i beyt) tak›yyesinin iç yüzünü ortaya koymak lâz›md›r.
Muhammed aleyhisselâm›n yoluna sar›lan ve Eshâb-› kirâm›n
izinde giden hakîkî müslimânlara (Ehl-i sünnet) denir. Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ” (Muhabbet-i Ehl-i beyt)
sözünün ma’nâs›na, yaln›z iyi demekle kalmam›fllar, Ehl-i beyti
sevmenin îmân›n bir parças› oldu¤unu bildirmifllerdir. Sap›klar,
inançlar›n›n temelinin, Ehl-i beyti sevmek oldu¤unu her zemân,
s›k s›k söylemekde iseler de, her iflleri, her hareketleri, kendilerinin, Ehl-i beyte düflman olduklar›n› göstermekdedir. Bu sözümüzü iyi anlamak için, hazret-i Hüseyni sünnîler mi flehîd etdi, yoksa
sap›klar m›? Bunu iyi incelemek lâz›md›r. Onlar›n kitâblar›n› okuyan akl› bafl›nda bir kimsenin, flehîd edenlerin sünnî olduklar›na inanmas› mümkin de¤ildir. Câhilleri aldatmak için, hazret-i Mu’âviyenin ve Yezîdin ismlerini ileri sürüyorlar. Hâlbuki, bu vak’ay›
anlatan kitâblar›n hiçbirinde bu iki halîfenin hazret-i Hüseynin
mubârek kan› ile buland›¤› aç›kça yaz›l› de¤ildir. Hazret-i Mu’âviyenin hazret-i Hüseynin flehîd edilmesine kar›fld›¤› hiç yaz›l› olmad›¤› gibi, böyle bir emr verdi¤i de yaz›l› de¤ildir. Hazret-i Hüseynin flehâdetinin hazret-i Mu’âviyenin zemân›nda olmad›¤›n› sözbirli¤i ile bildirmekdedirler. Yukar›da ismi geçen molla Bâk›r
Meclisî, hazret-i Mu’âviyenin vefât ederken, o¤lu Yezîde yapd›¤›
vas›yyeti flöyle yazmakdad›r:
(‹mâm-› Hüseynin “rad›yallahü anh” Resûlullaha olan yak›nl›¤›n› biliyorsun. Kendisi, O hazretin mubârek bedeninden bir par– 136 –

çad›r. O hazretin etinden ve kan›ndan hâs›l olmufldur. Ben anl›yorum ki, Irak ehâlîsi onu kendi yanlar›na ça¤›r›rlar. Fekat, yard›m
etmeyip, yaln›z b›rak›rlar. E¤er, senin eline düflerse, Onun k›ymetini bil! Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Ona olan yak›nl›¤›n› ve muhabbetini hât›rla! Onun yapd›klar›na karfl›l›kda bulunma! Onunla aram›zda kurmufl oldu¤um sa¤lam ba¤lar› sen koparma! Onu incitmekden, Onu üzmekden çok sak›n!) Hazret-i Mu’âviyenin Yezîde olan bu vas›yyeti (Cilâül’uyûn) kitâb›n›n 321. ci sahîfesinde yaz›l›d›r. Bu kitâb›, flî’î liderlerinden Muhammed Bâk›r
bin Murtadâ Feyzî Horasânî yazm›fld›r. Molla Muhsin ad› ile meflhûr olup, 1091 [m. 1679] senesinde ölmüfldür. fiî’î ahundlar›ndan
Muhammed Takî Hân›n yazm›fl oldu¤u fârisî (Nâsih-ut-tevârîh) kitâb›nda diyor ki, Mu’âviye, o¤lu Yezîde flu vas›yyeti de yapm›fld›r:
(O¤lum, nefsine, hevesine uyma! Kendini Hüseynin hakk›ndan
çok koru! Yar›n Hakk›n huzûruna ç›kaca¤›n zemân, Hüseyn bin
Alînin kan›n›n boynunda bulunmamas›na çok dikkat et! Yoksa, o
gün râhata, huzûra kavuflamazs›n. Sonsuz azâblara yakalan›rs›n!)
Bundan sonra kitâb›n›n 6. c› cildinin 111. ci sahîfesinde, Abdüllah
ibni Abbâs›n bildirdi¤i hadîs-i flerîfi flöyle yazm›fld›r. (Yâ Rabbî,
Hüseynin hurmetini ve flerefini gözetmekde gevflek davranana bereket verme!). Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh” hazret-i Hüseyne karfl› bütün sözlerinde, hep edebli ve hürmetli davrand›¤› gibi, yaz›lar›nda da, Ona karfl› hiç sayg›s›zl›kda bulunmam›fld›r. Hâlbuki, imâm-› Hüseyn, Ona karfl› yazd›¤› mektûblar›nda, sert kelimeler kullan›rd›. Hattâ, Yezîd ve Abdüllah böyle kelimeleri görünce, hazret-i Mu’âviyeye, (Sen de böyle sert cevâb ver!) dediklerinde, onlara karfl›, hazret-i Mu’âviye gülerek: (‹kiniz de yanl›fl konufluyorsunuz. Ben, Hüseyn bin Alîyi nas›l ayblayabilirim? Benim
gibi birinin, bir kimseyi ayblamas› ve herkesi buna inand›rma¤a çal›flmas›, akll› bir kimsenin yapaca¤› ifl de¤ildir. Hüseyni nas›l ayblayabilirim? Allaha yemîn ederim ki, Onun ayblanacak bir yeri yokdur. Ona mektûb yazar›m. Fekat; Onu korkutucu, üzücü fleyler
yazmam) dedi. fiî’î yazar, (Nâsih-ut-tevârîh) kitâb›n›n 6. c› cildi 78.
ci sahîfesinde, (Hulâsa, Hüseyni incitecek birfley yazmam›fld›r) demekdedir.
Hazret-i Mu’âviye, hazret-i Hüseyne karfl› hep edebli ve sayg›l› davrand›¤› gibi, Ona hizmet de ederdi. (Nâsih-ut-tevârîh) kitâb›nda, aç›k olarak diyor ki: (Hazret-i Hüseyne her sene binlerce
dirhem gümüfl gönderme¤i âdet edinmifldi. Bundan baflka, k›ymetli eflyâ ve hediyyeler de gönderirdi). Bu kadar edebine ve hizmetine karfl›, hazret-i Hüseynden hakâret, s›k›nt› gördü¤ü zemân, bunlara ehemmiyyet vermezdi.
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Mu’âviyeye “rad›yallahü teâlâ anh”, Yemenden harac mal›
göndermifllerdi. Bu kâfile, fiâma giderken, Medîneye u¤rad›. Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anh”, bunlar›n hepsini alarak, Ehl-i
beyte ve sevdiklerine taksîm etdi ve hazret-i Mu’âviyeye flöyle yazd›: (Üzerlerinde mal ve amber yüklü develeri Yemenden fiâma götürüyorlard›. Size götürdüklerini (Beyt-ül-mâl) hazînesine koyacaklar›n› anlad›m. Bana lâz›m oldu¤u için, hepsini ellerinden ald›m. Vesselâm!) Hazret-i Mu’âviye, hazret-i Hüseyne “rad›yallahü
anhümâ” flöyle cevâb yazd›: (O deve kâfilesine dokunmasayd›n,
bana getirdikleri zemân, senin nasîbini, senden esirgemezdim. Fekat, ey kardeflim, senin müdârâ edecek, tabasbus yapacak bir kimse olmad›¤›n› biliyorum. Benim zemân›mda, sana kimseden bir zarar gelmez. Çünki senin k›ymetini, yüksek dereceni biliyorum. Her
yapd›¤›n› hofl karfl›lar›m). Bu mektûblar (Nâsih-ut-tevârîh) kitâb›n›n 57. ci sahîfesinde yaz›l›d›r.
Emîr Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh”, fiâma gelip kendisine
sö¤enleri de hofl karfl›lard›. Onlara mal, para ihsân ederdi. Yukardaki flî’î kitâb›, bunu da flöyle anlat›yor: (Hazret-i Alînin yan›ndan
fiâma gelenler Mu’âviyeye kötü söylerler ve sö¤erlerdi. Onu incitirlerdi. Bunlara da Beytülmâldan ihsânlarda bulunurdu. Zarars›z,
s›k›nt›s›z dönüp giderlerdi.) (Sahîfe: 38). Bu yaz›lanlardan anlafl›l›yor ki, hazret-i Hüseyni flehîd etdirdi diyerek, hazret-i Mu’âviyeyi
kötülemek, çok çirkin iftirâ ve pek büyük yalan olmakdad›r.
Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh” için hazret-i Haseni “rad›yallahü teâlâ anh” zehrledi diyerek, kötüleme¤e kalk›flmak da, mümkin de¤ildir. Çünki flî’îlerin (Cilâ-ül’uyûn) kitâb›n›n 323.cü sahîfesinde de yazd›¤› gibi, hazret-i Hasen (Allaha yemîn ederim ki, bana karfl›, Mu’âviye, bunlardan dahâ iyidir. Bunlar flî’î olduklar›n›
söyliyorlar. Hâlbuki, beni öldürme¤e kalk›fld›lar ve mallar›m› çald›lar) demifldir.
fiî’î kitâblar›, Yezîdin de, bu cinâyetlere kar›flmad›¤›n› ve san›ld›¤› gibi, kötü olmad›¤›n› çeflidli flekllerde yazm›fllard›r. Babas›n›n
hazret-i Hüseyn hakk›ndaki vas›yyetini hiç unutmad›. Hazret-i
Hüseyni Kûfe flehrine ça¤›rmak için bir fley yazmad›. Onu öldürme¤e kalk›flmad›. fiehîd edilmesi için emr de vermedi. fiehîd edilince, sevinmedi. Hattâ çok üzüldü, a¤lad›. Onun için mâtem yap›lmas›n› emr etdi. fiehîd edenlere karfl› sert davrand›. Hazret-i Hüseynin Ehl-i beytine çok sayg› gösterdi. ‹mâm-› Hüseynin Ehl-i
beytinin fiâmdan Medîneye gitmek arzûlar›n› kabûl edip, izzet ve
ikrâm ile ve muhâfaza alt›nda gönderdi. Bunlar, flî’î kitâblar›nda
uzun yaz›l›d›r.
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Meflhûr flî’î ahundu Molla Bâk›r Meclisî (Cilâ-ül’uyûn) kitâb›n›n 424. cü sahîfesinde diyor ki: (Yezîd, Ehl-i beyte karfl› iyilikleri
ile tan›nan Velîd bin Ukbe bin Ebî Süfyân›, Medîneye vâlî yapd›.
‹mâm-› Hüseynin ve evlâdlar›n›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” düflman› olan Mervân bin Hakemi vazîfeden ald›). 432. ci
sahîfesinde diyor ki, (Yezîd, imâm-› Hüseynin düflman› olsayd›,
Onun düflman›n› vâlîlikden ay›r›p, yerine Onun dostunu getirmezdi.) 424.cü sahîfesinde diyor ki, (Velîd, bir gece, imâm-› Hüseyni
ça¤›rd› ve Yezîdin gönderdi¤i mektûbu kendisine gösterdi. Mektûbda hazret-i Mu’âviyenin vefât etdi¤i ve Yezîde bî’at olundu¤u
yaz›l›yd›. ‹mâm-› Hüseyn, bunu anlay›nca, ‹nnâ-lillah âyetini okudu). Bu yaz› da, hazret-i Hüseynin hazret-i Mu’âviyeye düflman
olmad›¤›n› ve onu hakîkî müslimân bildi¤ini göstermekdedir.
Böyle bilmeseydi, Onun vefât›n› iflitince, ‹nnâ-lillah âyetini okumazd›.
Zecir bin Kays imâm-› Hüseynin “rad›yallahü teâlâ anh” flehîd
edildi¤ini Yezîde bildirince, bafl›n› e¤ip, ses ç›karmad›. Sonra kald›r›p, (Hüseyni öldürmeyip, ona itâ’at etmenizi istiyordum. E¤er
orada olsayd›m, Hüseyni afv ederdim) dedi¤i (Nâsih-ut-tevârîh)in
269.cu sahîfesinde yaz›l›d›r. Îrânda bas›lm›fl olan, flî’îlerin (Nehcül-ahzân) kitâb›n›n 321.ci sahîfesinde diyor ki: (Biri gelerek, Yezîde, gözün ayd›n! Hüseynin bafl› geldi dedikde, ona karfl› gadaba
geldi ve senin gözün hiç ayd›n olmas›n dedi). (Nâsih-ut-tevârîh)
kitâb›n›n 229.cu sahîfesinde diyor ki: (fiimir-zil-cevflen, imâm-›
Hüseynin mubârek bafl›n› Yezîdin önüne koyup, övünerek, devemin heybelerini alt›n ve gümüflle doldur ki, anas› ve babas› cihetinden insanlar›n hepsinin en iyisi olan bir kimseyi öldürdüm deyince, benden hiçbir ihsân bekleme dedi. fiimir korku içinde ve
flaflk›n olarak geri döndü. Dünyâdan ve âhiretden nasîb alamad›.)
(Onu öldüreni Allah kahr etsin!) dedi¤i de, 272.ci sahîfesinde yaz›l›d›r.
fiî’î kitâblar› aç›kça bildiriyor ki, hazret-i Mu’âviye ve Yezîd,
hazret-i Hüseynin “rad›yallahü teâlâ anh” mubârek kan›na bulaflmad›klar› gibi, ‹bn-i Ziyâd ve ‹bn-i Sa’d ve hattâ fiimir de flehîd edenler aras›nda de¤ildir. (Refâkat-i Hüseyn) de yaz›l›, flî’î kitâblar›nda diyor ki:
1) ‹mâm-› Hüseyn ile harb edenler, fiâml›lar ve Hicâzl›lar de¤ildi. Hepsi Kûfe ehâlîsi idi. (Hulâsat-ül-mesâib, s. 201).
2) ‹mâm-› Hüseyni Irakl›lar flehîd etdi. Aralar›nda fiâml›lar
yokdu. Ehl-i beyte zulm edenler, Kûfelilerdi. (Mes’ûdî).
3) ‹mâm-› Hüseyni flehîd edenler aras›nda fiâml›lar›n bulun– 139 –

mad›¤› iyi anlafl›lm›fld›r. (s. 21)
4) Ebî Mahnef, ibn-i Ziyâd askerinin seksen bin suvârî oldu¤unu bildirdi. Bunlar›n hepsi Kûfeli idi dedi. (Nâsih-ut-tevârîh, c. 6.,
s. 173).
5) O zemân Kûfeden baflka yerlerde bulunan flî’îlerden hiçbiri
imâma yard›ma gelmedi. Hâlbuki imâm-› Hüseyn, Kûfelilerin
mektûblar›na cevâb yazarken, Basral›lara da mektûb gönderip,
kendisine yard›m etmelerini istemifldi. Basra flî’îleri de, yard›m edeceklerini yazm›fllard›. (Cilâ-ül’uyûn).
‹mâm-› Hüseyni Kerbelâda flehîd edenler, dahâ önce, imâm-›
Alîye ve imâm-› Hasene de h›yânet ve zulm etmifllerdi. Oniki bin
kifli, birleflerek, imâm-› Hüseyne mektûb yazd›lar. Kendisini Kûfeye da’vet etdiler. Yard›m edeceklerine söz verdiler. Fekat, imâm-›
Hüseynin gönderdi¤i, amcas› o¤lu Müslim bin Ukayli flehîd etdiler.
Sonra, imâm-› Hüseyn gelince, Yezîdin askeri flekline girerek, onu
da Kerbelâda flehîd etdiler. Müseyyib bin Nuhbe ismindeki flî’înin
Ömer bin Sa’d ibni Ebî Vakkâs ile birlikde Kerbelâya gitdi¤ini
(Mecâlis-ül-mü’minîn) flî’î kitâb› yazmakdad›r.
6) fiîs bin Rebî’î, Ömer bin Sa’d›n emri ile, dört bin flî’îye kumanda ederek imâma karfl› sald›rd›. (Cilâ-ül’uyûn).
7) ‹mâm›n mubârek bafl›n› kesmek için, at›ndan ilk inen habîs,
fiîs bin Rebî’î idi. (Hulâsat-ül-mesâib, s. 37).
8) ‹mâm-› Hüseyn, kendisine sald›ranlar aras›nda Mücâr bin
Haceri ve Yezîd bin Hârisi görünce, (bana yazd›¤›n›z da’vet mektûblar›n› unutdunuz mu?) dedi. (s. 138).
9) ‹mâm›n askerinin sol kol kumandan› olan Habîb bin Müzâhir, imâm flehîd olunca güldü ve (Aflûre günü, sevinç ve bayram zemân›d›r) dedi.
10) fiî’î âlimlerinin meflhûrlar›ndan kâdî Nûrullah fiüsterî de,
imâm-› Hüseyni flehîd edenlerin flî’î olduklar›n› bildirdi.
Tenbîh: Ehl-i sünnet âlimleri, mezhebsizlerin dalâletde olduklar›n› ve islâmiyyeti içerden y›kma¤a çal›fld›klar›n› bildirmek için,
çok kitâb yazd›lar. Bu k›ymetli kitâblardan otuzikisinin ismi ve yazarlar›n›n ismleri ikiyüzaltm›flüçüncü sahîfedeki 80. ci mektûbun
sonunda bildirilmifldir.

– 140 –

‹MÂM-I RABBÂNÎ AHMED FÂRÛKÎ SERHENDÎ
“Kuddise sirruh”
HAZRETLER‹N‹N HÂL TERCEMES‹
(971 — 1034) — [1563 — 1624]
Mektûbât kitâb› üç cild olup fârisîdir. ‹çinde birkaç da arabî
mektûb vard›r. 1392 [m. 1972] senesinde, Pâkistânda Karaçide Nâz›mâbâdda îtinâ ile bas›lm›fld›r. ‹stanbulda da ofset bask›s› yap›lm›fld›r. Bu fârisî bask›dan, bir aded, Birleflik Amerikada Kolombiya Üniversitesi kütübhânesinde mevcûddur. Mektûbât›, Muhammed Murâd-› Kazânî Mekkî “rahime-hullahü teâlâ”, arabîye terceme edip (Dürer-ül-meknûnât) ismini vermifldir ve 1317 [m. 1898]
senesinde Mekke-i mükerremede Mîriyye matbaas›nda iki cild
üzere bas›lm›fld›r. ‹stanbulda, Bâyezidde belediye kütübhânesinde
53 numarada mevcûddur. ‹stanbulda, 1383 [m. 1963] senesinde ofset usûlü ile yeniden bas›lm›fld›r. Birçok kitâblar› Pâkistânda Karaçide yeniden bas›lm›fld›r. Bunlardan, (‹sbât-› nübüvvet) kitâb›,
1394 [m. 1974] senesinde, ‹stanbulda ofset usûli ile bas›lm›fld›r. Bu
arabî kitâb›n hâfliyesine, ya’nî kenâr›na, imâm-› Rabbânînin “kuddise sirruh” hâl tercemesini de yazm›fld›r. Biz buradan bir k›sm›n›
afla¤›da bildirece¤iz. ‹mâm-› Rabbânîyi “kuddise sirruh” dahâ yak›ndan ve dahâ etrafl› tan›mak istiyenlerin, Hâce Muhammed Fadlullah›n fârisî (Umdet-ül-makâmât) kitâb›n› ve Muhammed Hâflim
Bedahflînin (Berekât) kitâb›n› okumalar› lâz›md›r. ‹hlâs›n artmas›na, îmân›n vicdânîleflmesine yard›m eden bu kitâb da fârisî olup,
‹stanbulda ofset bask›s› yap›lm›fld›r.
(Muhammed Murâd-› Kazânî, 1272 [m. 1855] de Rusyada Kazan vilâyetinin Ufo kasabas›nda do¤mufldur. Memleketinde medrese tahsîlini iyi bitirip, 1293 [m. 1876] de Buhârâya geldi. Buhârâ
ve Taflkendde yüksek din bilgilerini okudu. 1295 [m. 1878] de Hindistâna ve Hicâza geldi. Medîne-i münevverede de okudu. Tesavvufda da yetifldi. 1302 [m. 1884] de Reflehât kitâb›n› ve sonra Mektûbât› arabîye terceme etdi. ‹mâm-› Rabbânînin “rahime-hullahü
teâlâ” hâl tercemesini de arabî yazd›).
Muhammed Murâd-› Münzâvî “rahime-hullahü teâlâ” baflkad›r. Mektûbât› arabîye terceme etmemifldir.
Geçmifl insanlar›n hâllerini, ilmlerini, cehllerini, salâh ve dalâ– 141 –

letlerini anl›yabilmek için, çeflidli yollar vard›r. Bunlardan birisi:
Bir mezheb, bir rejim, bir yol sâhibi ise, kurdu¤u yolu incelemekdir. ‹kincisi: Eserlerini, kitâblar›n› okumakd›r. Üçüncüsü: Onun
hakk›nda insâf ile söyleyip, meziyyet ve kusûrlar›n› bildirenleri
dinlemekdir. ‹mâm-› Rabbânîyi “kuddise sirruh” bu üç bak›mdan
da tedkîk edelim:
1 — ‹mâm-› Rabbânî müceddid ve münevvir-i elf-i sânî Ahmed
ibni Abdil-Ehad›n yirmidokuzuncu babas›, Emîr’ül-mü’minîn
Ömer-ül-Fârûkdur “rad›yallahü anh”. Dedelerinin hepsi zemânlar›n›n büyük âlimi, sâlih, fâd›l kimseleri idi.
2 — Bir kimseyi dünyâya gelmeden evvel haber veren müjdeler, zan ile ve yaklafl›k olur. ‹sm ile, memleket ile bildirilmez. Mehdî hakk›nda haberler böyledir. Bunun içindir ki, zemân zemân
Mehdîlik iddi’âs›nda bulunanlar eksik olmam›fld›r. Din imâmlar›m›z için verilmifl olan müjdeler de böyledir. Meselâ (Din yer yüzünden kalk›p Süreyyâya [ya’nî Ülker denilen y›ld›z kümesine] gitse, Asyadan ç›kan bir genç onu yakalar getirir) ve (‹nsanlar s›k›fl›p
güçlüklerini çözecek âlim ararlar. Medîne-i münevveredeki âlimden dahâ üstününü bulamazlar) ve (Kureyfl kabîlesinden olanlara
dil uzatmay›n›z. Onlardan bir âlim, yer yüzünü ilm ile dolduracakd›r) hadîs-i flerîfleri de böyledir ki, birincisi imâm-› a’zam Ebû Hanîfeyi, ikincisi imâm-› Mâlik bin Enesi, üçüncüsü de imâm-› fiâfi’înin gelece¤ini müjdelemekdedir denildi “rad›yallahü anhüm ecma’în”. Bu haberlerin hepsi, ne kadar kuvvetli olsa da, zan olup,
ilm ve kat’iyyet bildirmez. Dostlar için ilm gibi olup, düflmanlar›n,
inâd ve inkâr edenlerin cehllerini artd›r›r. Çünki kabûl edenlerin
çoklu¤u ve büyüklü¤ü karfl›s›nda red ve inâd etmek yâ sefâhet ve
alçakl›k veyâ câhillikdir. ‹flte imâmlar›m›z hakk›ndaki yukar›daki
hadîs-i flerîfleri kabûl etmeyip inâd eden vehhâbîler böyledir. Mehdîyi inkâr edenler de böyle olup, birçok hadîs-i flerîflere inanmam›fl
oluyorlar. Bunun için Mehdî gelece¤ine inanm›yan kâfir olur, denildi. Bunun gibi, yehûdîler ve h›ristiyânlar, kendi kitâblar›nda
Muhammed aleyhisselâm›n gelece¤i müjdelendi¤i hâlde inanm›yorlar. Mü’minler ise, kat’î olarak inan›yoruz. ‹mâm-› Rabbânî “rad›yallahü anh” için de, böyle müjdeler vard›r ve dostlar› için kat’î
ve muhakkakd›r. Düflmanlar›n da, inkâr ve inâd› artmakdad›r. ‹nananlar›n fâidesi kendine, inanm›yanlar›n zarar› da kendinedir.
Mü’minin, tan›mad›¤› bir mü’mine bile iyi zanda bulunmas› lâz›md›r.
O hâlde haklar›nda cildlerle kitâb yaz›lm›fl olan ve eserleri
dünyây› doldurmufl bulunan ve onlar›n izinde gidenler zemânlar›n›n en k›ymetlisi, en sevileni olan, iyilikleri günefl gibi her yerde
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parl›yan Evliyâya iyi zan lâz›m olmaz m›?
3 — Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki
(Ümmetimden S›la isminde biri gelecekdir. Onun flefâ’at› ile Cennete çok kimseler girecekdir). Bu hadîs-i flerîfi, imâm-› Süyûtî “rahime-hullahü teâlâ”, Cem’ül-cevâmi’ kitâb›nda yaz›yor. ‹mâm-›
Rabbânî “kuddise sirruh” Evliyân›n (vahdet-i vücûd) üzerindeki
sözlerini genifl aç›klay›p, islâmiyyete uygun oldu¤unu isbât ederek,
ahkâm-› islâmiyye ile tesavvufu vasl etmifl, ya’nî (S›la) ismini hak
etmifldir. Bir mektûb sonunda (Beni iki deryâ aras›nda S›la yapan
Allahü teâlâya hamd olsun) diye düâ etmifldir. Eshâb› aras›nda bu
ism ile meflhûr olmufldur. Hadîs-i flerîfde müjdelenen S›la ismini
ondan evvel kimse almam›fld›r. Bu ismin, imâm-› Rabbânîye lây›k
oldu¤u, günefl gibi meydândad›r. Buna inanan, ona sevgili olur.
‹nanmakda yan›ld› ise, velîye, hâlis müslimâna, iyi zanda bulundu
diye, dünyâda ve âh›retde ayblanmaz.
‹mâm-› Alî “rad›yallahü anh” buyurdu ki, fli’r:
Tabîb ile tabî’iyyeci zan etdi ki insanlar,
ölüp çürüdükde, bir dahâ var olmazlar.
Sözünüz do¤ru ç›karsa, de¤ilim hiç zararda,
sözüm do¤ru oldu¤undan, kalacaks›n›z Cehennemde.
4 — Mevlânâ Câmî “kuddise sirruh” (Nefehât) kitâb›nda diyor
ki: fieyh-ül-islâm Ahmed Nâm›kî Câmî buyurdu ki: (Evliyân›n çekdi¤i riyâzetlerin, s›k›nt›lar›n hepsini yaln›z bafl›ma çekdim ve dahâ
çok da çekdim. Allahü teâlâ, Evliyâya verdi¤i hâllerin, ihsânlar›n
hepsini bana verdi. Her dörtyüz senede, Ahmed isminde bir kuluna böyle büyük ihsânlar yapar ve bunu herkes görür). Ahmed Câmîden, imâm-› Rabbânî “kuddise sirruh” zemân›na kadar dörtyüzotuzbefl sene olup, bu zemân içinde Evliyâ aras›nda bu büyüklükde, Ahmed isminde biri bulunmad›. Ahmed Câmînin haberi, büyük bir zan ile imâm-› Rabbânîye “rad›yallahü anhüm” âid olmakdad›r. fieyh-ül-islâm Ahmed Câmînin “kuddise sirruh” (Benden
sonra benim ismimde onyedi kifli gelir. Bunlar›n sonuncusu bin târîhinden sonra olup, en büyü¤ü ve en yükse¤i odur) sözü de, bu
zann› kuvvetlendirmekdedir.
5 — Halîl-ül-Bedahflî “kuddise sirruh” buyuruyor ki: Silsiletüz-zeheb büyüklerinden Hindistânda bir kâmil gelir ki, asr›nda onun gibi bulunmaz. Hindistânda bu silsileden, imâm-› Rabbânîden
“kuddise sirruh” baflka meydâna ç›kmam›fl oldu¤undan, bu haberin ona âid olmas› zarûrî lâz›md›r.
6 — ‹mâm-› Rabbânî Ahmed Fârûkî “kuddise sirruh”, dokuz– 143 –

yüzyetmiflbir hicrî senesinde Hindistânda Lâhor ile Delhî aras›ndaki cadde üzerinde bulunan Sihrind flehrinde dünyâya gelmifldir.
Sihrind, siyâh arslan demekdir. Çünki, bu flehrin yeri evvelce arslanlar orman› imifl. fiehri evvelâ sultân Fîrûz flâh kurmufldur. ‹mâm-› Rabbânî dünyâya gelince çocuklara mahsûs olan hastal›¤a
yakaland›¤›ndan, babas›, bunu üstâd› olan fiâh Kemâl kihtelî Kâdirîye göstermifl, üstâd›: Korkma! Bu çocuk çok yafl›yacak ve büyük bir zât olacak buyurmufl ve çocu¤u elinden tutup, a¤z›ndan öpmüfldür. O zemân Abdülkâdir-i Geylânînin “rad›yallahü anh” feyzi ve nûru, vücûd-i mubârekini kaplam›fld›r. ‹lk tahsilini babas›ndan okuyup, arabî ö¤renmifl, küçük yafl›nda Kur’ân-› kerîmi ezberlemifldir. Sesi güzel oldu¤undan bülbül gibi okur idi. Muhtelif ilmlere âid küçük kitâblar› ezberlemifl, sonra Siyâlkût flehrine gidip
oralarda Mevlânâ Kemâleddîn-i Kiflmirîden ulûm-i akliyyenin
ba’z›s›n› gâyet iyi okumufldur. Mevlânâ Kemâleddîn “kuddise sirruh”, meflhûr Abdülhakîm-i Siyâlkûtînin hocas› olup, zemân›n›n
en yüksek âlimi idi. Hadîs, tefsîr ve ba’z› usûl ilmlerinden, icâzeti,
âlim-i rabbânî Kâdî Behlûl-i Bedahflânîden alm›fld›r. Onyedi yafl›nda iken, tahsîli temâmlay›p, ma’kûl, menkûl, Fürû’ ve Usûl ilmlerinin hepsinden icâzet ald›. Tahsîli esnâs›nda Kâdirî ve Çefltî büyüklerinin kalblerindeki feyz ve lezzeti babas›ndan ald›. Babas›n›n
hayât›nda zâhir ve bât›n ilmlerini tâliblere ö¤retme¤e bafllad›. Bu
anlarda (Risâletüt-tehlîliyye) ve (Risâletür-reddir-revâfid) ve (Risâletü isbât›n-nübüvve) ve baflka birçok kitâblar yazm›fld›r. Edebiyyâta çok merakl› olup, fesâhat›, belâgat›, sür’at-i intikâli, zekâs›n›n fliddeti herkesi hayretde b›rak›yordu.
7 — Bu kadar ilmi ve herkesin üstünde kemâli ile birlikde kalbi Ahrâriyye büyüklerinin aflk› ile yan›yordu. Bu yolda yaz›lm›fl
kitâblar› okuyordu. Babas›n›n vefât›ndan bir sene sonra, hacca
gitmek üzere Sihrindden ç›kd›. Hindistân›n hükûmet merkezi
olan Dehli [ya’nî Delhi] flehrine gelince, orada Muhammed Bâkî
billâh› “kuddise sirruh” ziyâret etdi. Huzûruna girince, kalbinde
bir nûr parlad›. Miknât›s i¤neyi çeker gibi, çekildi. fiimdiye kadar
duymad›¤›, bilmedi¤i fleyler kalbine doldu. Hacdan sonra u¤ray›p
istifâde etme¤i niyyet etdi ise de, kalbindeki sevgi ve arzû, kendisini b›rakmay›p, ertesi gün huzûruna gelip Ahrâriyye feyzine kavuflmak flevkini bildirdi. Hizmetinde kald›. Edeble, can kula¤› ile
sözlerine ve hâllerine ba¤land›. Ya’nî Kâ’beye gitmekden vazgeçip, Kâ’be sâhibini taleb etdi. Yüksek kâbiliyyeti ve bütün varl›¤›
ile çal›fl›p, bütün kemâlât kendisinde hâs›l oldu. Üstâd›n›n da lutfü
ve himmeti ile iki ay içinde kimsede görülmiyen hâllere kavufldu.
Birkaç ay sonra üstâd›ndan Ahrâriyyenin kayds›z flarts›z tâm icâ– 144 –

zetini ald›. Memleketine dönmesi emr olundu. Üstâd›, talebesinden ço¤unun yetifldirilmesini ona b›rak›p, bunlar› da arkas›ndan
Sihrinde gönderdi. Memleketine gelince, zâhirî ve bât›nî ilm ve
nûrlar›n› dünyâya yayma¤a, tâlibleri yetifldirme¤e ve yükseltme¤e
bafllad›. fiöhreti âleme yay›l›p, her tarafdan gelen âfl›klar aras›nda,
kendi üstâd› da, onun nûrundan fâidelenme¤e geliyordu. Herkesin kalbini ilm ve nûr ile dolduruyor, Muhammed aleyhisselâm›n
dînini diriltiyor ve kuvvetlendiriyordu. Zemân›n›n pâdiflâhlar›n›,
vâlî, kumandan, âlim, hâkimlerini çok te’sîrli mektûblar ile dîne,
sünnet-i seniyyeye teflvîk ediyordu. Çok âlim ve evliyâ yetifldiriyordu.
8 — ‹lm-i bât›n› Muhammed Bâkîden “kuddise sirruh” ald›¤›
hâlde, Allahü teâlâ, ona dahâ fazlas›n› ihsân eyledi. Kendisine
mahsûs olan ilmleri de, cihâna yayd›. Üstâd› da, bu yeni ilmlere kavuflmak için huzûruna gelir, hurmetle otururdu. Hattâ birgün, geldi¤i zemân, kendisini kalbi ile meflgûl görüp, odaya girmedi, hizmetçiye de, haber verip râhats›z etme! dedi ve sessizce kap›da bekledi. Bir müddet sonra imâm-› Rabbânî “kuddise sirruh” kalk›p
kap›da kim var? deyince, üstâd›: Fakîr, Muhammed Bâkî “rahimehullahü teâlâ”, dedi. Bu ismi duyunca, kap›ya koflup edeb ve tevâzu’ ile karfl›lad›. Üstâd› kendisine çok müjdeler vermifl, ahbâb›na
medh etmifl ve ölece¤i zemân bütün talebesine, ona tâbi’ olmalar›n› emr etmifldi.
9 — Hâce Muhammed Bâkînin “kuddise sirruh” talebesinin en
büyüklerinden ve en yüksek âlimlerden olan Seyyid Muhammed
Nu’mân “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki: ‹mâm-› Rabbânîye tâbi’
olma¤› hocam bana söyleyince, buna lüzûm olmad›¤›n› anlatmak
için, (kalbimin aynas› ancak sizin parlak kalbinizin nûruna karfl›
duruyor) dedim. Hocam sert bir sesle: (Sen, Ahmedi ne san›yorsun? Onun, günefl olan nûru, bizler gibi binlerle y›ld›z› örtmekdedir) buyurdu.
10 — Hâce Muhammed Bâkî, zemân›n›n âlimlerinin büyüklerinden dahâ ba’z› ahbâb›na yazd›¤› mektûblardan birisinde buyuruyor ki: (Sihrind) flehrinden bir genç geldi. ‹lmi pek çok. Her hareketi ilmine uygun. Birkaç gün bu fakîrin yan›nda bulundu. Onda
çok fleyler gördüm. Dünyây›, nûrla dolduracak bir günefl olaca¤›n›
anl›yorum. Akrabâs› ve kardefllerinin hepsi de, p›rlanta gibi, k›ymetli ve âlim yi¤itler! Onlar›n da, az zemânda, ne cevherler olduklar›n› anlad›m. Hele Ahmedin o¤ullar› da var ki, herbiri, Allahü teâlân›n birer hazînesidir.
11 — Bir kerre de buyurdu ki, bu üç dört sene içinde, herkese
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do¤ru yolu, kurtulufl yolunu gösterece¤im diye u¤rafld›m. Elhamdülillah ki, bu gayretim bofla gitmedi. Çünki, onun gibi biri meydâna geldi.
12 — Hâce Muhammed Bâkî “kuddise sirruh”, bir kerre de buyurdu ki, kalblere devâ, rûhlara flifâ olan bu tohumu Semerkand ve
Buhârâdan getirip Hindistân›n bereketli topra¤›na ekdim. Tâliblerin yetiflip kemâle gelmesi için u¤rafld›m. O, her dereceyi afl›p üstünlüklerin sonuna var›nca, kendimi aradan çekip, talebeyi ona b›rakd›m.
13 — Hâce Muhammed Bâkî billâh “kuddise sirruh”, ‹mâm-›
Rabbânîye “kuddise sirruhumâ” yazd›¤› bir mektûbda buyuruyor
ki: Allahü teâlâ size, en yüksek dereceye yetiflmek ve herkesi de
yetifldirmek nasîb etsin! M›srâ’;
Kerîmlerin sofras›ndan topra¤a da nasîb vard›r!
Mübâla¤a de¤il, iflin do¤rusu flöyledir ki, fieyh-ül-islâm Abdüllah-i Ensârî “rahime-hullahü teâlâ” buyurmufl ki, (Beni, Ebül Hasen-i Harkânî “rahime-hullahü teâlâ” yetifldirdi. Fekat Harkânî
flimdi sa¤ olsayd›, hocam oldu¤unu düflünmez, gelip önüme diz çökerdi.) Bizim durmam›z, ihtiyâc›m›z olmad›¤›ndan veyâ ehemmiyyet vermedi¤imizden de¤il, belki kabûl iflâretini gözetmekdeyim.
‹flin do¤rusu budur. Allahü teâlâ, bizlere hidâyet ihsân eylesin!
Kendini be¤enmekden ve aldanmakdan korusun! Bu mektûbumu
size getiren Niflâpûrlu Seyyid Sâlih, kalbinin derdine çâre için bana geldi. Vaktim, hâlim buna elveriflli olmad›¤›ndan, vaktlerini yan›mda ziyân etmemesi için, size gönderiyorum. ‹nflâallah lutf ve
yüksek teveccühünüze kavuflarak isti’dâd› kadar bir fleyler al›r.
14 — Allahü teâlâ, ilm ve irfân fukarâs›n›, bir fleyden nasîbi olm›yanlar›, sevip seçdi¤i Evliyâs› “rahime-hümullahü teâlâ” hurmetine maksadlar›na kavufldursun! Evliyâ kayna¤› olan makâm›n›za
ihlâs ve sayg›lar›m› arz edemedim. Evet, hâlleri do¤ru olan bir huzûra, ancak bu kelimeyi yazmak mümkindir. Size talebem demek,
hayâs›zl›¤›n en afla¤›s› ve görünüflün söylenmesi olup, hakîkati örtmek olur. Bize lâz›m olan, haddimizi bilmek, yersiz konuflmamakd›r. Düâlar›n›z› istirhâm ederim efendim.
15 — Üstâd›ndan baflka, o zemân›n büyük âlimlerinden, kâmillerinden birço¤u, ona, lây›k olan medh-ü senâlarda bulunmufllar, ona karfl› edebsizce söyliyenlere cevâb vererek, hepsi onun
ma’rîfet ›fl›¤› etrâf›na pervâne gibi toplanm›fllard›r. Bunlardan parmakla gösterilen en büyükleri, meselâ, Fadlullah-i Burhânpûrî,
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nâ Cemâleddîn-i Tâluvî, Mevlânâ Ya’kûb S›rfî, Mevlânâ Hasenül
Kubâdânî, Mevlânâ Mîrekflâh, Mevlânâ Mîr Mü’min, Mevlânâ
Can Muhammed Lâhurî ve Mevlânâ Abdüsselâm Diyukîdir. Muhaddis Abdülhak-› Dehlevî, ömrünün ço¤unu ona karfl› gelmekle
geçirip, son zemânlar›nda kalb aynas› nefsinin pas ve tozlar›ndan
kurtulup, o güneflin nûrlar› kalbini parlat›nca, onun medhine ve inâdc›lar›n iftirâlar›n› red etme¤e bafllam›fld›r.
16 — Meselâ Fadl Burhânpûrî onun güzel evsâf›n›, do¤ru hâllerini dinlemekden hofllan›r, k›ymetli ma’rifetlerini iflitmekle
zevklenirdi. Onun, kutbül-aktâb, ya’nî zemân›n›n imâm› oldu¤unu ve hakîkat s›rlar›ndan verdi¤i haberlerin hep do¤ru ve çok k›ymetli oldu¤unu ve sözlerinin do¤rulu¤una ve hâllerinin yüksekli¤ine alâmet, islâm dîninin bütün inceliklerine tâbi’ olmas› ve herkesin onu sevmesi oldu¤unu söylerdi. ‹mâm “kuddise sirruh” habs
oldu¤u zemân, kurtulmas› için befl vakt nemâzda çok düâ ederdi.
Kendisine Sihrind taraflar›ndan talebe gelince (Siz imâm-› Rabbânîye yak›n olup da, ilmi, ma’rifeti baflka yerlerde ar›yorsunuz. Günefli b›rak›p, y›ld›zlar›n ›fl›¤›na kofluyorsunuz. Sizlere flafl›yorum)
derdi.
17 — Hasenül Gavsî, onu çok medh ederdi. (Menâk›bül-evliyâ)
kitâb›nda, ‹mâm için (Mahbûbiyyet makâm›n›n sâhibi ve vahdâniyyet meclisi kürsîsinin zîneti ve ferdiyyet makâm›n›n ehli, kutbiyyet mertebesinin reîsi) yazmakdad›r.
18 — Mevlânâ Abdülhakîm-i Siyâlkûtî, ‹mâma “rahime-hümallahü teâlâ” çok ta’zîm ve hurmet ederdi. ‹nkâr edenlerle mücâdele ederdi. Ona (Müceddid-i elf-i sânî) diye hitâb ederdi. Ona bu
ismi evvel söyliyen budur dediler. ‹nkâr edenlere karfl› (Büyüklerin sözlerine, maksadlar›n› anlamadan i’tirâz etmek câhillikdir.
Böylelerin sonu felâketdir. ‹lm ve feyz kayna¤›, irfân menba’› üstâd Ahmedin sözlerini red etmek, bilmemezlik ve anlamamazl›kdand›r) yazm›fld›r.
19 — Belh flehrinde bulunan mîr Muhammed Mü’min Kübrevî, talebesinden birini, inâbet ve tevbe ve sülûk için imâm-› Rabbânînin “kuddise sirruh” huzûruna gönderdi. Gelince, üstâd›ndan ve
Seyyid Mîrekflâhdan ve Hasen-i Kubâdânî ve Kâd›l Kudât Tulekden selâm getirdi ve dedi ki, üstâd›m mîr Muhammed Mü’min buyurdu ki, ihtiyârl›¤›m mâni’ olmasayd› ve yerim yak›n olsayd›, gidip dersinden istifâde eder, ölünciye kadar ona hizmetçilik ederdim. Kimseye nasîb olm›yan nûrlar› ile kalbimi ayd›nlatma¤a çal›fl›rd›m. Bedenim uzakda, gönlüm ise, onunla oradad›r. Bu fakîri,
huzûrunda bulunan temiz talebesi gibi kabûl buyurmas›n› ve mu– 147 –

kaddes nûrlar›ndan rûhuma ›fl›k salmas›n› yalvar›r›m ve benim için
de mubârek elini öp! dedi, deyip ‹mâm›n “kuddise sirruh” bir dahâ elini öpdü. Vedâ’ edip ayr›l›rken de dedi ki: Belh flehrindeki
azîzler, kendilerine, yüksek hakîkatleri bildiren mektûblar›n›zdan
göndermenizi istirhâm etdiler. ‹mâm-› Rabbânî “kaddesallahü sirre-hül-azîz” doksandokuzuncu mektûbu yaz›p, di¤er birkaç mektûbla berâber verdi. Bir zemân sonra, Belhden Hindistâna gelen
ba’z› sâd›klar dedi ki, ‹mâm›n “kuddise sirruh” mektûbu, mîr Muhammed Mü’mine gelince, okurken zevkinden yerinde duram›yordu ve sultânülârifîn Bâyezîd ve Seyyidüt-tâife Cüneyd ve bunlar
gibi büyükler flimdi sa¤ olsalard›, imâm-› Rabbânînin “kuddise sirruh” önünde diz çökerler, hizmetinden ayr›lmazlard›, demifldi.
20 — O zemân›n âriflerinden biri diyor ki, âlimlerin, imâm-›
Rabbânînin “kuddise sirruh” yaz›lar›ndan nasîbleri, câhillerin hakîmlerden duyduklar› hikmetleri anlamalar› gibidir.
21 — O zemân›n, ilmi ile amel eden dindâr âlimlerinden biri
buyuruyor ki: Kalb ve rûh ilmlerinin mütehass›slar›, yâ kitâb tasnîf ederler veyâ te’lîf ederler. Tasnîf demek, bir ârifin kendine bildirilen ilmleri, esrâr›, dereceleri yazmas›d›r. Te’lîf ise baflkalar›n›n
sözlerini kendine mahsûs bir s›ra ile toplay›p yazmas›d›r. Tasnîf
çok zemândan beri dünyâdan kalkd›. Yaln›z te’lîf kald›. Fekat,
imâm-› Rabbânînin “kuddise sirruh” yaz›lar›, do¤rusu, tasnîfdir.
Te’lîf de¤ildir. Ben, onun talebesi de¤ilim. Fekat insâf ile söylemek lâz›m gelirse, onun yaz›lar›na çok dikkat ediyorum. Baflkalar›n›n sözlerini bulam›yorum. Hepsi kendi keflfleri, kalbine gelen
ilmleridir. Hepsi de, yüksek, makbûl ve güzel ve islâm dînine uygundur.
22 — O zemân›n en büyük kâdîs›na, ‹mâm-› Rabbânînin “kuddise sirruh” hâlleri soruldukda, dedi ki: Kalb ve rûh âlimlerinin
sözlerine ve hâllerine bizim akl›m›z ermiyor ve alm›yor. Fekat
imâm-› Rabbânînin “kuddise sirruh” hâllerini görünce, geçmifl
Evliyân›n hâllerini ve sözlerini anlad›m ve bildim. Bundan evvel,
geçmifl Evliyân›n acâyip hâllerini, garîb ibâdetlerini okuyunca, talebenin bunlar›, büyülterek yazm›fl olmalar› hât›r›ma gelirdi. Onun hâllerini, vaziyetlerini görünce, bu düflünce ve tereddütlerim
kalmad›.
23 — Hadîs âlimi, Abdülhak-› Dehlevî, ilk zemânlar, imâm-›
Rabbânî “kuddise sirruh” hazretlerinin yaz›lar›n› be¤enmez, i’tirâzlar yazard›. Fekat, son zemânlar›nda, Allahü teâlân›n inâyetine
kavuflarak, yapd›klar›na piflmân oldu. Tevbe etdi. Hâce Muhammed Bâkînin me’zûnlar›ndan, Mevlânâ Hüsâmeddîn Ahmede, bu
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tevbesini flöyle yazd›: Allahü teâlâ, Ahmed-i Fârûkîye selâmetler
ihsân etsin! Bu fakîrin kalbi, flimdi ona karfl› çok hâlis oldu. Befleriyyet perdeleri kalkd›. Nefsin lekeleri temizlendi. Yol birli¤ini bir
tarafa b›rakal›m, böyle bir din büyü¤üne karfl› durmamak, akl îcâb› idi. Ne insâfs›zl›k, ne câhillik etmiflim. fiimdi kalbimde, vicdân›mda duydu¤um mahcûbiyyeti, ona karfl› küçüklü¤ümü anlatamam. Kalbleri çevirmek, hâlleri de¤ifldirmek, Allahü teâlâya mahsûsdur. Abdülhak-› Dehlevî “rahime-hullahü teâlâ” kendi çocuklar›na da mektûb yazarak (Ahmed-i Fârûkînin “sellemehullahü teâlâ” sözlerine karfl› i’tirâzlar›m›n müsveddelerini y›rt›n›z! Kalbimde ona karfl› hiçbir bulan›kl›k kalmam›fld›r. Kalbim ona karfl› hâlis
olmufldur) dedi. Görülüyor ki, evvelki i’tirâzlar› insanl›k îcâb› imifl.
‹flte inkâr edenlerin hepsi de böyledir. Cenâb-› Hak, diledi¤ine,
merhamet ederek, inkâr Cehenneminden kurtar›p, tasdîk Cennetine kavufldurur. Tevbesinin sebebi iyi bilinmiyor. Ba’z›lar› diyor
ki: Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” rü’yâda gördü ve inkâr›ndan dolay› kendisini azarlad›. Ba’z›lar› da diyor ki, imâm hakk›nda Kur’ân-› kerîmden kur’a çekdi (yalanc› ise, zarar› onad›r.
Do¤ru söylüyorsa, Allahü teâlâ va’d etdiklerinden ba’z›s›n› bafl›n›za getirir!) meâlindeki âyet-i kerîme ç›kd›. Bir kerre de (Onlar Allahü teâlân›n sevgili kullar›d›r. Al›fl veriflde bile Allahü teâlây›
kalblerinden ç›karmazlar) âyet-i kerîmesi ç›kd›. Ba’z›lar› da diyor
ki, ona karfl› i’tirâzlar›, düflmanlar›n gönderdi¤i uydurma bir mektûb sebebi ile idi. ‹flin do¤rusunu anlay›nca, piflmân olup tevbe etdi.
Tenbîh: Çocuklar› babalar›ndan mektûb al›nca, müsveddeleri
yok etdiler. Fekat ba’z›lar› baflkalar›nda kald›. Birkaç fârisî kitâbda bunlar›n yaz›ld›¤› görülmüfl ve gâyet güzel cevâblar verilmifldir.
‹mâm-› Rabbânîyi “kuddise sirruh” görüp medh eden âlimlerin
hepsi yaz›lsa ayr›ca bir kitâb olur.
24 — BEfi‹NC‹ MANZARA: Fadl ve kemâlin flöhret bulmas›,
hased edicilerin ço¤almas›na sebeb olur. Âdem aleyhisselâmdan
beri böyle olmufldur. Câhillerin hasedi, hased olunanda ni’metlerin çoklu¤unu gösterir. Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve
sellem” buyuruyor ki: (‹nsanlar içinde belâlar›n ço¤u peygamberlere “aleyhimüssalâtü vesselâm”, sonra âlimlere ve dahâ sonra da,
sâlihlere gelir). ‹mâm-› Rabbânîye de “kuddise sirruh” belâlardan
çok nasîb düfldü. Nas›l düflmez ki, müceddid-i elf-i sânî idi. Ya’nî
Allahü teâlâ onu, Peygamber efendimizden “sallallahü aleyhi ve
sellem” bin sene sonra, dîn-i islâm› yenilemek ve kuvvetlendirmek için göndermifldi. Yenilemek, de¤ifliklik yapmadan kolayca
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y›ld›¤›, bilhâssa vahdet-i vücûd taklîdcilerinin din âlimi tan›nd›¤›
bir zemânda, islâm dînini kuvvetlendirmek, bunlar› temizlemek
kolay m›d›r?
25 — fiâh Ahmed Veliyyullah-› Dehlevînin 1176 [m. 1762] o¤lu
Mevlânâ flâh Abdül’azîz 1239 [m. 1824] “rahime-hümullahü teâlâ”
diyor ki: (Vahdet-i vücûd, müslimânlar aras›nda çeflidli flekllere sokuldu. Câhiller, büyüklerin sözlerinin ma’nâlar›n› anlam›yarak zemânla dinden ç›kd›. Bu yüksek ve k›ymetli bilgi, dînin y›k›lmas›na
yol açd›. Tekke fleyhleri, bu yüzden, z›nd›kl›¤a sapd›. Tutduklar›
yol, câhil halk aras›nda yay›ld›. [Bu hâl islâm düflmanlar›n›n ekmeklerine ya¤ sürdü. Dinsizleri ve ahlâks›zlar› tesavvuf flâiri diye
tan›tma¤a, bunlar›n küfr dolu sözlerini, edebiyyât kitâblar›nda
gençlere okutma¤a bafllad›lar.] Allahü teâlâ, kullar›na ac›yarak,
‹mâm-› Rabbânî “rad›yallahü anh” gibi bir müceddid yaratd›. Ona
derin ilmler ihsân eyledi. Bununla, kullar›n›n zihnlerini temizledi.
Hakk› bât›ldan ay›r›p, bât›l› çok kalblerden kald›rd›.
‹flte, bunun için ba’z› kimselerin cefâs›na, oklar›na ve iftirâlar›na u¤rad›. Birçok âlimlerin, fâd›llar›n, kâmillerin kendi yollar›ndan ayr›l›p, rehberlerini b›rak›p, ‹mâm›n etrâf›na ve hizmetine kofluflmalar› da, hasedcileri artd›rd›. ‹mâm› tehlükeye düflürmek için,
hîlelere bafllad›lar. Meselâ, Cüneyd, Bâyezîd gibi büyük meflâyihi
afla¤› görüyor, diyerek, câhil tabakay› aldatd›lar. Yüksek meflâyihin bildirdi¤i vahdet-i vücûdü inkâr ediyor, diyerek, görüflleri k›sa
olanlar›, ‹mâmdan so¤utma¤a bafllad›lar. Onu sevenlere de, meflâyih-i izâm› inkâr ediyor, Allahü teâlân›n ma’rifetine vâs›tas›z olarak kavufldum diyor, dediler. Nihâyet, hükûmeti tan›m›yor, kanûnlara uymuyor diye siyâsî leke sürme¤e u¤rafld›lar. Bir müslimân›n
söyliyemiyece¤i iftirâlar› söylediler.
26 — Meflâyih-i kirâm› afla¤› görüyor sözü, temâmen iftirâ idi.
Mektûbâtda onlara nas›l hurmet ve ta’zîm etdi¤ini ve her asrda,
düflmanlar›n ele ald›klar› sözlerine ne güzel ma’nâlar verdi¤ini, iyi
ma’nâya çeviremediklerine de, bafllang›cda hatâ ile söylenmifl olup, sonra yüksek derecelere yetiflerek bunlar› düzeltmifllerdir, dedi¤ini okuyanlar, hemen anlar. Keflfdeki hatâlar›n, ictihâd hatâlar›
gibi afv olundu¤unu, belki sevâb verildi¤ini bildirmekdedir. Vahdet-i vücûdü de inkâr de¤il, ne güzel îzâh etdi¤ini ve bu mes’elede
hem islâm dîninin nâmûsunu korudu¤unu ve hem büyüklerin hurmetlerini gözetdi¤ini, Mektûbât› okuyanlar bilir.
27 — O zemân›n sultân› olan Selîm cihângir hân›n devlet
adamlar›, hattâ büyük vezîri ve bafl müftîsi ve hattâ haremi Ehl-i
sünnet de¤ildi. Hâlbuki imâm›n birçok mektûblar› ve bilhâssa ay– 150 –

r›ca yazd›¤› (Redd-i revâf›d) risâlesi, mezhebsizleri red etmekde,
câhil, ahmak ve alçak olduklar›n› anlatmakdad›r. ‹mâm-› Rabbânî
bu risâlesini Buhârâda bulunan en büyük Özbek hân› Abdüllah-›
Cengizî hâna yollam›fld›. (Bunu Îrânda flâh Abbâs-› Safevîye gösterin! Kabûl ederse ne iyi, etmezse onunla harb câiz olur) demifldi.
Kabûl etmedi. Harb oldu. Abdüllah hân, Hirât› ve Horasandaki
flehrleri ald›. Buralar›n› yüz sene evvel Safevîler alm›fld›. ‹flte bundan sonra, Hindistândaki mezhebsizler elele verdiler, ‹mâm›n, üstâd›na yazm›fl oldu¤u, birinci cildin onbirinci mektûbunu sultâna
göndererek (O kendini herkesden, hattâ Ebû Bekrden “rad›yallahü anh” dahâ yüksek biliyor ve iddi’â ediyor) dediler. Selîm Cihângir fiâh, o¤lu fiâh Cihân› gönderip, ‹mâm› ve evlâd›n› ve yetifldirdi¤i büyükleri da’vet etdi. Hepsini öldürme¤e karar verdi. fiâh Cihân, bir müftî ile ‹mâm-› Rabbânîye gitdi. Sultâna secde câiz oldu¤unu gösteren bir fetvây› da götürdü. ‹mâm-› Rabbânînin hâlis oldu¤unu biliyordu. Babama secde edersen, seni kurtarabilirim, dedi. ‹mâm, bu fetvân›n, zarûret zemân›nda izn oldu¤unu, azîmet ve
din bütünlü¤ünün secde etmemek oldu¤unu, ecel gelince, ölümden hiçbir fleyin kurtaramayaca¤›n› söyledi. Evlâd›n› ve eshâb›n›
b›rak›p yaln›z geldi. Sultân, onbirinci mektûbu gösterip ma’nâs›n›
sordu. O kadar güzel ve doyurucu cevâb verdi ki, Sultân, yüksek
hakîkatleri ve esrâr› anl›yabilecek birisi olmad›¤› hâlde, nefl’elendi
ve serbest b›rak›p afv diledi. Hasedciler, sultân›n hofl, kendi u¤raflmalar›n›n bofl oldu¤unu görünce, sultâna, bunun adamlar› çokdur.
Sözleri bütün memleketde yürürlükdedir. Bunu serbest b›rak›rsak
bir kar›fl›kl›k ç›kabilir. Ne kadar kendini be¤enmifl ki, sizi bile küçük görüp, secde ile sayg› göstermedi. Hattâ, selâm bile vermedi,
dediler. ‹mâm, içeri girince, sultân›, serhofl, k›zg›n, azg›n, ya’nî hurmet ve de¤erden kendini s›y›rm›fl görerek, selâm vermemifldi.
Meclisde uzun konuflmadan sonra, Güvalyar kal’as›nda hapsini
emr etdi. Bu kal’a, memleketin en sa¤lam ve korkunç kal’as› idi.
Bülbüllerin, afla¤› insanlar›n kafesine sokulmas› gibi, ‹mâm›n “rad›yallahü anh” mubârek günefl yüzü, müslimânlar›n nazar›ndan
perdelendi. Ay›n ondördü, siyâh bulutla örtüldü. Hindin meflhûr
edîbi, Âzâd ismi ile an›lan seyyid gulâm Alî, o gecenin karar›fl›n›,
gâyet güzel fli’rleri ile hât›rlatmakdad›r.
28 — ‹mâm-› Rabbânî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” dahâ
önceleri, (Yetifldi¤im derecelerin üstünde, çok dahâ makâmlar
var. Oralara yükselmek, Celâl ile, sert terbiye edilmekle olabilir.
fiimdiye kadar Cemâl ile, okflanarak terbiye edildim) buyurmufldu. Eshâb›ndan ba’z›s›na, (Elli ile altm›fl aras›nda üzerime derdler, belâlar ya¤acak) demifldi. ‹flte dedi¤i gibi oldu. O makâmlara
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da yükselmek nasîb oldu.
29 — Kal’ada mahbûs bulunan binlerce kâfir, ‹mâm›n “kuddise sirruh” bereketi ile îmân ve islâm ile flereflendi. Birçok günâhkâr, tevbe etdi. Hattâ, ba’z›lar› yüksek âlim oldu. Hattâ, sultâna
onbirinci mektûbu anlat›rken, orada bulunan, atefle tap›c› Hindûlar›n büyük bir kumandan›, ‹mâm›n dinde olan kuvvetini, sözlerini, lezzet ve k›ymetini görerek, müslimân oldu¤u meflhûrdur. Sultân›n vezîri, zindanda ‹mâm›n bafl›na kardeflini ta’yîn etmifl ve çok
fliddetli davranmas›n› söylemifldi. Bu ise, ‹mâmdan çeflidli kerâmetler, üzülmek yerine, heybet, sabr ve hattâ nefl’e görerek tevbe
eylemifl, sap›kl›k yular›n› ç›kararak, Ehl-i sünnet gerdanl›¤› ile zînetlenmifl ve ‹mâm›n “kuddise sirruh” hâlis talebesinden olmufldu.
30 — ‹mâm “rad›yallahü anh” mahbûs iken sultândan râz› idi.
Yapd›¤› bu iflinden memnûn idi. Ona hep hayr düâ ediyordu. Hattâ, ‹mâm›n “kuddise sirruh” eshâb›ndan ba’z›s›, sultâna kasd etmek istedi. Bunu yapabilecek kudretde idiler. Fekat ‹mâm onlar›,
rü’yâlar›nda ve uyan›k iken men’ etdi. Sultâna hayr düâ etmelerini emr etdi. (Sultân› incitmek, bütün insanlara zarar verir) buyururdu. Zindandan evlâd›na yazd›¤› mektûblar›, Mektûbâtdan okuyanlar, bunlar› iyi anlar.
31 — Sultân Selîm Cihângir hân›n o¤lu flâh Cihân “rahimehullahü teâlâ” babas›na karfl› geldi. Askeri çok ve babas› taraf›ndaki kumandanlar›n ço¤u kalbden kendisine ba¤l› oldu¤u hâlde,
zafer kazanamad›. O zemân›n evliyâs›ndan birine hâlini anlat›p
düâ istedi. Velî dedi ki: Senin zafer kazanman için, vaktin dört
kutbunun sana düâ etmesi lâz›md›r. Bunlardan üçü seninle berâber ise de, en büyükleri olan dördüncüsü bu ifle râz› de¤ildir. O
da, ‹mâm-› Rabbânî müceddid-i elf-i sânî “kuddise sirruh” hazretleridir. fiâh Cihân, ‹mâm›n huzûruna gelip, düâ etmesi için yalvard›. ‹mâm “kuddise sirruh”, babas›na karfl› gelmesine mâni’ olup
nasîhat etdi. (Babana git, elini öp, gönlünü al! Yak›nda vefât edecek, saltanat sana kalacakd›r) diye müjde de verdi. fiâh Cihân,
emrlerini dinledi. Arzûsundan vaz geçdi. Az zemân sonra 1037
[m. 1627] de, babas› vefât edince, saltanata kavufldu. Hasedcilerin
‹mâm için, sultân› dinlemiyor, kanûnlara karfl› geliyor, sözlerine
hiç inan›l›r m›?
32 — ‹mâm “kuddise sirruh” kal’ada iki veyâ üç sene kald›ktan sonra, sultân yapd›¤›na piflmân oldu. Habsden ç›kar›p ikrâm
ve ihsân eyledi. Hattâ hâlis talebesinden ve sâd›k dostlar›ndan oldu. Bir müddet, asker aras›nda kalmas›n› emr etdi. Sonra serbest
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b›rak›p ihtiramla vatan›na gönderdi. ‹mâm-› Rabbânî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, evvelce bulunduklar› hâllerin ve makâmlar›n binlerce üstünde derecelere yükselmifl olarak avdet buyurdu. Bundan
sonra yazd›klar› mektûblardaki hakîkatleri, ma’rifetleri, esrâr› ve
incelikleri ancak evlâd-› izâm› ve yetifldirdi¤i hülefâ-i kibâr› anl›yabilir. Bu k›ymetli mektûblar› ile Mektûbât›n üç cildi temâm olmufldur.
33 — Evliyân›n büyükleri, hattâ, Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”, böyle belâlara, musîbetlere yakalanm›fllar ki,
zemân›m›z›n evliyâs› ve sâlihleri tesellî bulsun ve câhiller de zemân›n evliyâs›n› derd ve belâda görerek, onlar› fenâ bilmesin. Bu inceli¤i anl›yam›yan târîhciler, Evliyân›n iyi günlerini yaz›p, befleriyyet îcâb› olan hâllerini yazm›yor, bunlar› okuyan ehâlî de onlar›
melek gibi sanarak seviyorlar ve kendi zemânlar›nda sâlih, müttekî ve evliyâ gibi diye iflitdikleri bir kimsede insanl›k îcâb› bir hâl
görünce, onu kötü bilip, ondan istifâdeden mahrûm kal›yorlar.
Hattâ onu çekifldirip, çok büyük günâha giriyorlar. Bilmiyorlar ki,
Allahü teâlâ, sevdiklerini insanl›¤a lâz›m olan hâllerin içinde saklamakdad›r. Nitekim (Sevdiklerimi saklar›m. Onlar› herkes tan›yamaz) buyurmakdad›r. Bu husûsda ‹mâm-› Rabbânî “kaddesallahü
teâlâ sirrehül’azîz” Mektûbâtda çok fleyler bildirdi¤i gibi, Muhyiddîn-i Arabî “kuddise sirruh” da, (Fütühât) kitâb›nda diyor ki: Kalbi k›ran, nefsi terbiye eden bir kusûr, nefsi azd›ran, kalbe gurûr getiren ibâdetden fâidelidir.
34 — ‹mâm-› Rabbânî, müceddid-i elf-i sânî, Ahmed Fârûkî
“kuddise sirruh”, arzûlar›na kavuflup, Allahü teâlân›n ihsân etdi¤i
derecelere var›p, takdîr-i ilâhî yerini bulunca, Azrâîl aleyhisselâm›n da’vetini kabûl edip, hicrî binotuzdört 1034 [m. 1624] senesi,
Safer ay›n›n yirmidokuzuncu sal› günü, Refîk-i a’lâya kavufldu.
Sihrind kabristân›na defn edildi. Allahü teâlâ, rûhunu râhat ve
kabrini nûr ile dolu etsin! Bizleri, k›ymetli nefeslerinin bereketi ve
yüksek sevgisi ile fâidelendirsin! fiefâ’atine kavufldursun ve k›yâmet gününde kendisini sevenler ile berâber, bayra¤› alt›nda toplas›n! Âmîn.
35 — ‹nsanlar›n huylar› ve arzûlar› ve düflünceleri, baflka baflka oldu¤undan, hayât›nda, ona karfl› iki k›sma ayr›ld›klar› gibi, vefât›ndan sonra da, bir k›sm› medh etdi. Bir k›sm› da kötüledi. ‹mâm›n ma’rifetleri cihâna yay›lm›fl oldu¤undan, düflmanlar› ne kadar
inkâr etdi ise de, örtemediler. Belki, dahâ yay›lmas›na sebeb oldular. Çünki, inkâr edenler bir i’tirâz zehri saç›nca, dostlar› çeflidli
cevâblarla devâ saçd›. Böylece ‹mâm›n medhi için yetmiflden ziyâde kitâb meydâna geldi. Bunlar aras›nda en büyü¤ü, Muhammed
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Özbekî Mekkînin (At›yyetül vehhâb fâs›latü beynel hatâ vessavâb) risâlesi olup, düflmanlar› rezîl etmifl, bafllar›n› bir dahâ kald›ram›yacak hâle getirmifldir. ‹mâm› “kuddise sirruh” vefât›ndan
sonra, birçok memleketlerde, birçok âlimler medh etmifl, çok fâideli ve ehemmiyyetli kitâblar yazm›fllard›r. Bunlardan biri, Mekke-i mükerreme müftîsi, fleyhülislâm, ‹mâm-ül-allâme Mevlânâ
Abdüllah ‹tâkî zâdedir “rahime-hullahü teâlâ”. Kitâb›n›n birkaç
sahîfesi arabî risâlede varsa da terceme etmedik.
36 — ‹mâm› “rahime-hullahü teâlâ” vefât›ndan sonra medh
edenlerden, âriflerin reîsi, hakîkatin rehberi, vâs›llar›n senedi,
maddî, ma’nevî kemâllerin sâhibi, ilm deryâs›, Ziyâeddîn mevlânâ
Hâlid Osmâniyyi Ba¤dâdî “kuddise sirruh” olup, ince rûhunun terennümleri ile dolu olan fârisî dîvân›n›n doksandördüncü sahîfesindeki beytlerinde buyuruyor ki:
(Yâ Rabbî! O nihâyetsiz yolun yolcusu, ilm sâhiblerinin reîsi,
bu göz ile görülemiyen, akl ile var›lam›yan gizli s›rlar›n menba’›;
insanlar›n anl›yamad›¤›, ancak senin bildi¤in büyüklü¤ün sâhibi;
köpüren, dalgalanan ma’nâlar deryâs›; maddesizlik, mekâns›zl›k
âleminin reîsi; nûrlar› ile Hindistân› ayd›nlatan, Sihrind flehrini,
Mûsâ aleyhisselâma Allahü teâlân›n kelâm› geldi¤i flerefli vâdî yapan, Muhammed aleyhisselâm›n dîninin büyüklü¤ünün vesîkas›,
keskin görüfllüler meclisinin ›fl›¤›, dîni bütün olanlar ordusunun kumandan›, düflünülemiyen yüksekliklere eriflen, izinde gidenleri de
oraya çeken Ahmed-i Fârûkînin “kuddise sirruh” gözlerinin nûru
hurmetine beni afv et! Yüzümün karas›na bakma! Kendime çok
zulm etdim. Say›s›z kabâhatler yapd›m. Verdi¤im sözü hiç tutmad›msa da, senin afv ve merhamet denizinin sonsuzlu¤unu düflünerek, râhat ediyorum. Yaln›z senin ihsân›na güveniyorum. Çünki
(Ben afv ediciyim) buyuruyorsun!)
37 — Onu medh edenlerden birisi de, mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdînin “kuddise sirruh” yetifldirdi¤i ulemâ ve Evliyân›n en üstünü,
âlim, fâd›l, veliyyi kâmil, say›s›z kerâmetler sâhibi, seyyid Tâhâ-i
Hakkârî “kuddise sirruh” hazretleridir.
38 — ‹mâm-› Rabbânîyi “kuddise sirruh” medh eden büyüklerden birisi de, Ulemân›n zîneti, Evliyân›n ekmeli, seyyid Abdülhakîm Efendidir “rahmetullahi aleyh”. Sâlihlerden birine yazd›¤› bir
mektûbda buyuruyor ki: (Zikr ve zikrin te’sîri, derin bir denizdir.
Onun derinliklerine kimse varamam›fld›r. Bir dalgal› deryâd›r ki,
bütün dünyâ onun bir dalgas›n› bilmiyor. Dünyây› kuflatan öyle bir
bahr-› muhîtdir ki, onu kavrama¤a bütün âlemin gücü yetmez.
Zikr, zikr edenlerin kalblerinde hâs›l olan bir hâldir. Söylemesi,
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yazmas›, bildirmesi imkâns›zd›r.
Hak teâlây›, bilen kimsenin dili söylemez olur. Kelime bulamaz ki, anlatabilsin. fiaflar kal›r. Dünyâdan ve insanlardan haberi
olmaz. Zikr olunan, Allahü teâlâ oldu¤u gibi, zikr eden de ancak
Odur. Kendisini yine ancak kendisi zikr edebilir. Mahlûklar›n, Onu zikr etmek haddine mi düflmüfldür? Ancak s›fât-› ilâhiyyesi ile
s›fatlanmas› için, yaratm›fl oldu¤u insana kendisini zikr etmesini
emr etmifldir. Herkes, yarat›l›fl›ndaki kâbiliyyeti kadar, o nihâyetsiz ve dalgal› denizden birfley ile tesellî bulur. Veysel Karânî, o
deryân›n bir damlas› ile tesellî bulmufldur. Cüneyd-i Ba¤dâdî, o
denizden bir avuç mikdâr› ile doymufl, kanm›fld›r. Abdülkâdir-i
Geylânî, ancak o denizin kenâr›na varm›fld›r. Muhyiddîn-i Arabî
ise, bunun dibinden ç›kar›lm›fl bir cevher ile övünmekdedir. ‹mâm-› Rabbânî, ondan büyük pay alm›fld›r “rahime-hümullahü
teâlâ”.
(Allah) kelime-i celîlesini teflkîle hizmet eden elif, lâm ve he
harfleri, bu mu’azzam kelimenin iflâret etdi¤i, hiçbirfleye benzemiyen zât› anlatma¤a, âlet ve vâs›tad›rlar. Bunlar› söylemek zikr de¤ildir. Zikr, bu kelimenin netîcesi, semeresi olan bir hâl ve keyfiyyetdir. Bu kelimeye zikr denmesi mecâzd›r. Hakîkî ma’nâ ile de¤ildir.
Bunun gibi kelime-i tevhîd de zikr de¤ildir. Ancak söylemek ve
ma’nâs› bak›m›ndan zikre âletdir. Zikr, bu kelimenin ve bu ibârenin kalb ile tekrâr›ndan hâs›l olan bir hâldir. Bu hâlin husûle gelmesi, bu kelime ve ibâreye ba¤l›d›r.)
Çok uzun olan bu mektûbun yukarda yaz›l› k›sm›nda, imâm-›
Rabbânînin “kaddesallahü teâlâ sirrehul’azîz” medh-u senâs› ne
kadar vecîz, k›sa, fekat genifl ve câmi’dir.
Seyyid Abdülhakîm efendi “kuddise sirruh” mektûblar›nda ve
derslerinde: (Ba’de kitâbillah ve ba’de kitâb-› Resûlillah, efdal-i
kütüb, Mektûbâtest) buyururlard›. Ya’nî, Allahü teâlân›n kitâb›
olan Kur’ân-› kerîmden sonra ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” hadîs-i flerîflerinin toplanmas› ile meydâna gelmifl olan Buhârî kitâb›ndan sonra, dîn-i islâmda yaz›lm›fl kitâblar›n en üstünü
Mektûbâtd›r. [Evliyâ-y› kirâm›n vilâyetlerinin kemâlât›n›n ma’rifetlerini bildiren kitâblar›n en k›ymetlisi, Celâleddîn-i Rûmînin
(Mesnevî)si oldu¤u gibi, hem vilâyet kemâlât›n›n ma’rifetlerini
hem de nübüvvet kemâlât›n›n ma’rifetlerini ve inceliklerini bildiren kitâblar›n en k›ymetlisi ve en üstünü, ‹mâm-› Rabbânî Ahmed
Fârûkînin (Mektûbât) kitâb›d›r.]
Bir mektûbunda, (Din ve dünyâya en ziyâde yar›yan ve dîn-i
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islâmda misli yaz›lmam›fl olan Mektûbât kitâb›n› okuyup ba’z›s›n›
anl›yan...) yazm›fllard›r. Buyururlard› ki, fârisîyi az bilen bir kimse,
Mektûbât›n fârisîsini dahâ kolay anlar. Çünki, Müstekîmzâde Süleymân Sa’deddîn efendinin yapm›fl oldu¤u türkçe tercemesi, hem
kar›fl›k, hem de hatâl›d›r. Müstekîmzâde Süleymân efendi, Muhammed Emîn Tokâdînin talebesinden olup, 1202 [m. 1788] de vefât etdi. Zeyrekde, Üstâd›n›n yan›ndad›r. (Mektûbât) kitâb› çeflidli târîhlerde, çeflidli yerlerde bas›lm›fld›r. 1392 [m. 1972] senesinde
Pâkistânda Karaflide yap›lan bask›s› çok güzeldir. ‹ki cild hâlinde
olup, birinci cildde yaln›z birinci k›sm, ikinci cildde ise ikinci ve
üçüncü k›smlar mevcûddur. Bu iki cild ‹stanbulda ofset yolu ile birinci hamur ve en iyi kâ¤›da, gâyet nefîs olarak basd›r›lm›fld›r.
‹mâm-› Rabbânînin mubârek o¤lu Muhammed Ma’sûm-i Serhendînin yetifldirdi¤i yüzlerce Evliyân›n meflhûrlar›ndan olan Muhammed Bâk›r Lâhôrî, 1080 [m. 1668] de Mektûbât› fârisî olarak
hulâsa ederek, (Kenz-ül-hidâyât) ismini vermifldir. Yüzyirmi sahîfe olup, içinde yirmi hidâyet [Bafll›k] vard›r. 1376 [m. 1957] de Lâhôrda bas›lm›fld›r. Ayr›ca, fârisî (Urvet-ül-vüskâ) kitâb›n› yazm›fld›r.
Resûlullah›n vârisi, müceddid-i elf-i sânî,
‹lm-i zâhirde müctehid, tesavvufda Veysel Karânî.
Dîni yayd› yeryüzüne, nûrlar saçd› her mü’mine,
Uyand›rd› gâfilleri, yüce imâm-› Rabbânî.
‹yi bildi ilm-i hâli, fler’a uygundu her hâli,
Küfr sarm›flken cihân›, oldu Ebû Bekr misâli.
Sohbetinden feyz ald›lar, hem kumandan, hem de vâlî,
Ömer Fârûk soyundand›r, buna flâhid oldu adlî.
______________________

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. Allahümmagfirlî ve li-âbâî ve ümmehâtî
ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li âbâ ve ümmehât-i zevcetî ve liebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-üstâdî Abdülhakîm Arvâsî!
“Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în.”
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SEYY‹D ABDÜLHAKÎM EFEND‹N‹N HAYÂTI
1281 [m. 1865] — 1362 [m. 1943]
‹flbu (Eshâb-› kirâm) aleyhimürr›dvân kitâb›n›, büyük âlim Ahmed Fârûk-i Serhendî “rahmetullahi aleyh” hâz›rlam›fl ve Seyyid
Abdülhakîm-i Arvâsî hazretleri flerh etmifldir.
Birkaç maddî bilgi çerçevesine s›k›flm›fl kalm›fl olup, büyük
âlimlerden ve bunlar›n eserlerinden ve bilhâssa, dîn-i islâm›n, Benî
‹srâîl Peygamberlerine “salevâtullahi teâlâ aleyhim ecma’în” benzetilen, çok mikdârda ve çok yüksek âlimlerinden, velîlerinden haberi olm›yan ve din bilgisi olarak, ana, babam›zdan duydu¤umuz,
fekat etrâf›m›zda esen f›rt›nalar›n yavafl yavafl uçurdu¤u az bir sermâyeden baflka hiçbir fleyi bulunm›yan bizlere, her biri, k›ymetler,
meziyyetler hazînesi ve se’âdet-i ebediyye kap›s›n›n anahtar› olan
say›s›z islâm kitâblar›n›n ismlerini iflitdiren ve bunlar›n, rûh hastalar›na devâ yaz›lar›n› okumak ve anlamak bahtiyarl›¤›na kavuflduran ve Allahü teâlân›n Türk milletine büyük ihsân›, kâfirlerin ve
mürtedlerin yalan ve yald›zl› sözlerine aldanarak ebedî felâkete sürüklenen ma’sûmlar›n kurtar›c›s› ve Allahü teâlân›n varl›¤›n›, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” üstünlü¤ünü, îmân›n ve
islâm›n hakîkatini, fikr hastalar›na içirerek, gençli¤e flifâ sunan rûh
mütehass›s› ve kalbleri karartan, ecdâd›m›z›n mukaddes yolunu örten, küfr ve irtidad bulutlar›n›n da¤›t›c›s› serin sabâh rüzgâr› ve
îmân kaynaklar›n› temâmen örten, dinsizlik karanl›¤›n› ufuklardan
s›y›r›p da¤›tan, ilm ve ma’rifet günefli, dört mezhebin inceliklerine,
evliyâl›¤›n yüksekliklerine vâk›f, seyyid Abdülhakîm Efendinin
“kuddise sirruh”, kitâblar›n› okumak nasîb olan tâli’lilere, bu dünyâ ve âh›ret se’âdetinin rehberinin hâl tercemesini k›saca takdîm etmek ve hât›ras›n› yâdigâr b›rakmak uygun görüldü.
Seyyid Abdülhakîm bin Mustafâ “kaddesallahü teâlâ esrârehümâ”, sôfiyye-i aliyye büyüklerinden ve ilmi ile âmil ulemân›n kâmillerinden olup, tervîc-i din ve neflr-i ilm ve sehây› tâb›’ ve fler’i
flerîf-i Ahmedînin “sallallahü aleyhi ve sellem” icrâs›nda bezl-i vücûd ve sarf-› mal ederek, akran ve emsâlinin üstünde bir zât-› kerîmül-hisâl idi.
Van vilâyetinin Baflkal’a kazâs›nda, 1281 [m. 1865] de tevellüd
etdi. Binüçyüz sene-i hicriyyesi ibtidâs›nda icâzet [ya’nî diploma]
ald›. ‹lm-i sarf, nahv, mant›k, münâzara, vad›’, beyân, me’ânî, bedî, kelâm, usûl-i f›kh, tefsîr, tesavvuf, nush-i lil-müslimîn, iftâ-i a– 157 –

lel-mezhebîn, ulûm-i hikemiyye, ya’nî hikmet-i tabî’iyye [fizik, biyoloji], hikmet-i ilâhiyye, riyâziyye, ya’nî hesâb ve hendese ve
hey’et [astronomi] gibi ulûm-i zâhiriyyeyi, allâme seyyid Fehîmden
“kuddise sirruh” me’zûn oldu¤u gibi, yine onlardan tesavvufun
Müceddidî, Kâdirî, Kübrevî, Sühreverdî, Çefltî k›smlar›ndan dahî
me’zûn olmufldur. Babas›n›n babas›, seyyid Muhyiddîndir. Bunun
babas›, seyyid Muhammeddir. Bunun babas› olan seyyid Abdürrahmân, seyyid Fehîmin babas›n›n babas›d›r “rahmetullahi aleyhim ecma’în”. Dedelerinin oniki imâmdan, Alî R›zâ bin Mûsâ Kâz›ma “rahime-hümullahü teâlâ” dayand›¤›, Irakdaki mahkeme-i
fler’›yye kaydlar›nda yaz›l› oldu¤u gibi, seyyid Abdülkâdir-i Geylânînin “rad›yallahü anh” torunu seyyid Abdürrezzâk›n “kuddise
sirruh” mubârek eli ile de tasdîklidir.
Binüçyüzotuziki 1332 [m. 1914] senesi Receb-i flerîfi birinci günü, Rus askeri Baflkal’aya bir sâat mesâfeye yaklafld›kda bafll›yan
ermenilerin yapd›¤› zulm ve katl-i âmdan halâs bulup, kad›n, çocuk yetmifl kiflilik yak›nlar› ile, hicret ederek, Revand›z, Erbil, Mûsul, Adana, Eskiflehir ve nihâyet binüçyüzotuzyedi 1337 [m. 1919]
senesinin flevvâli ibtidâlar›nda ‹stanbulda Eyyûb Sultân nâhiyesine geldiler. Önce çarfl› içindeki (Yaz›l› medrese) ye yerlefldirildiler. Sonra, Gümüflsuyunda ‹dris köflkü civâr›ndaki Mürtezâ efendi
mescidinin imâml›¤›na ta’yîn olundu. Bu hicretinden evvel iki
def’a hac etmifldir. Risâle büyüklü¤ünde müteaddid mektûblar›
vard›r. Mevlid okunmas›n›n ve tesbîh kullanman›n bafllang›c› ve
meflrû’iyyeti ve (Râb›tay› flerîfe) risâlesi ve islâm halîfelerinin sonuncusu olan sultân Vahîdeddîn hân zemân›nda (Medrese-i mütehass›sîn) denilen islâm üniversitesinde tesavvuf müderrisi [profesörü] iken yazd›klar› (Erriyâz-ut-tesavvufiyye) kitâb› ve (Sahâbe-i
kirâm) ve (Ecdâd-› Peygamberî) risâleleri ve islâm hukûku ismli
eserleri, Arabî, Fârisî ve Türkçe fli’rleri pek k›ymetlidir. Siyâsete
hiç kar›flmam›fl, siyâsî f›rkalara ba¤lanmam›fld›r. Bölücülü¤e, tarîkatç›l›¤a karfl› idi. Tekkelerin la¤v› kanûnu ç›kd›kdan sonra, fleyhlik, mürîdlik üzerinde konufldu¤u iflitilmemifldir. Kanûnlara uymakda çok titiz davran›r, konuflmalar›nda da bunu tavsiye ederdi.
Dîni dünyâ ç›karlar›na âlet eden yobazlara karfl› Eyyûb Sultân,
Fâtih, Bâyezîd, Bak›rköy, Kad›köy, Beyo¤lunda A¤a câmi’i flerîfleri kürsîlerindeki konuflmalar›, bunlar›n iftirâlar›na sebeb oldu. Bunlar›n tahrîki ile [1362] Ramezân›n›n onsekizinci ve [1943]
Eylülünün onsekizinci Cumartesi günü ‹stanbuldan ‹zmire götürüldü. Meserret otelinde, sonra bir evde kald›. Zilka’denin onuncu Pazartesi günü Ankaraya hareket ederek, Sal› günü Ankarada, Hâc› Bayram-› Velî civâr›nda, birâder zâdeleri seyyid Fârûk
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Ifl›k›n evine geldi. Fârûkun evinde onsekiz gün hasta yatd›. 1362
Zilka’desi yirmidokuzuncu ve 1943 teflrîn-i sânîsi (Kas›m ay›) yirmiyedinci Cumartesi günü, günefl do¤madan onsekiz dakîka evvel,
ezânî sâat onikide ve zevâlî sâat alt› buçukda nâil-i vuslet-serây-i
ebedî oldu. O gece hafîf bir zelzele olmufldu. O gün Keçiören nâhiyesinde dâmâd› ‹brâhîmin evine nakl ve orada, gasl, techîz ve
tekfîn ve nemâz› edâ edilip, Ankara flehri flimâlinde ve flehre yirmidört kilometre kadar mesâfede Ba¤lum nâhiyesine gurûb-i flems ile
berâber defn edildiler. Nemâz›nda bulunmak, telkîn vermek ve
kabr-i flerîfine girmek vazîfeleri Hüseyn Hilmi Ifl›ka nasîb olmufldur. Kabristân, nâhiyenin garb cihetinde, hafîf meylli ve elli metre
kadar mesâfede olup, kabrleri, kabristân›n flimâl-i flarkîsindedir.
Ba¤lum mescidinin kap›s› yan›nda, seyyid Burhâneddîn Mûflî hazretlerinin kabri vard›r. Allahü teâlâ derecesini yüksek eylesin! Hepimizi flefâ’atine kavufldursun! Kitâblar›n› okuyup, gösterdi¤i yolda ilerlemek ve rûh-i mukaddesinden her an istifâde etmek nasîb
eylesin! Âmîn. 288.ci sahîfede 7.ci maddeye bak›n›z!
A¤las›n, kan a¤las›n her müslimân!
Çünki, seyyid Abdülhakîm terk etdi cân,
Âlim-ü âmil, veliyy-i kâmil idi,
Zât›na mevdu’ idi s›rr-› nihân.
Kald›lar birden yetîm-ü bî nevâ,
Hem islâmiyyet, hem hakîkat bîgümân.
Gördü amma ki, inanmaz gözlerim,
Oldu mu cidden, ol hazret kün fekân?
fievk ile raks eyledi yer, bir gece,
Ertesi gün, etdi derâgufl hemân.
Hayf kim, Hurflîdimiz etdi gurûb
Bir ferîd-i asr idi ol, bî gümân!
Olmufl idi, son zemânda çok elîm,
Derd ile âlâma, bir seng-i niflân.
Âlem-i islâm için, bu cidden mühim,
Bir musîbetdir, ey gönül kan a¤la, kan!
Rûh-i bâkisinden istimdâd edip,
Söyledim târîhini nâ gehân,
“Hayl” ç›kd›, kald› bi ser-i râhdan.
Mâtem-i islâma a¤lar âsumân.
Mehmed Timüro¤lu
– 159 –

MÜSL‹MÂNLARIN ‹K‹ GÖZBEBE⁄‹
ÖNSÖZ
Allahü teâlâ, dünyâda bütün insanlara ac›yor. Fâideli fleyleri
herkese gönderiyor. Zararlardan korunmak, se’âdete kavuflmak
için yol gösteriyor. Âh›retde, Cehenneme girmesi gereken suçlu
mü’minlerden diledi¤ini afv ederek, ihsân yapacakd›r. Her canl›y›
yaratan, her var› her ân varl›kda durduran, hepsini korku ve dehfletden koruyan yaln›z Odur. Böyle bir Allah›n flerefli ismine s›¤›narak, bu kitâb› yazma¤a bafll›yoruz.
Allahü teâlâya hamd ederiz. Herhangi bir kimse, herhangi bir
zemânda, herhangi bir yerde, herhangi bir kimseye, herhangi birfleyden dolay›, herhangi bir sûretle hamd ederse, bu hamdlerin,
flükrlerin hepsi Allahü teâlâya olur. Çünki herfleyi yaratan, terbiye
eden, yetifldiren, her iyili¤i yapd›ran, gönderen, hep Odur. Kuvvet,
kudret sâhibi yaln›z Odur. O hât›rlatmazsa, iyilik ve kötülük yapmay› kimse irâde, arzû edemez. Kulun irâdesinden sonra, O da istemedikce, kuvvet ve f›rsat vermedikçe, kimse kimseye iyilik ve
kötülük yapamaz. Merhamet etdi¤i kullar›, kötülük yapmak irâde
edince, O irâde etmez ve yaratmaz. Böyle kullardan hep iyilik
meydâna gelir. Gadab etdi¤i düflmanlar›n›n kötü irâdelerinin yarat›lmas›n› O da irâde eder ve yarat›r. Bu kötü kullar, nefslerine uyduklar› için, iyilik yapmak istemezler. Bunlardan hep fenâl›k hâs›l
olur.
Allahü teâlân›n çok sevdi¤i Peygamberi Muhammed aleyhisselâma salât ve selâm ederiz. O yüce Peygamberin Ehl-i beytine,
Eshâb›n›n herbirine “rad›yallahü teâlâ anhüm” hayrl› düâlar ederiz.
Allahü teâlâ müslimânlara, Kur’ân-› kerîme sar›lmalar›n›,
Kur’ân-› kerîm etrâf›nda birleflmelerini emr ediyor. Eshâb-› kirâm, her emre tâm uyduklar› için, birlefldiler, sevifldiler, kardefl oldular. Onlar›n bu seviflmelerini, Allahü teâlâ, (Feth) sûresinde haber veriyor ve övüyor. Birleflmekden kuvvet hâs›l olur. Ayr›l›k, felâkete sebeb olur. Biz de Eshâb-› kirâm gibi olal›m. Onlar›n güzel
ahlâk› ile ahlâklanal›m. Seviflelim. Kur’ân-› kerîmin gösterdi¤i
do¤ru yolda birleflelim. Bu yoldan sapanlar›n, bölücülerin yalanlar›na aldanm›yal›m. Herkese iyilik edelim. Herkese tatl› dilli, güler
yüzlü olarak, müslimânl›¤›n flerefini bütün dünyâya tan›tal›m. Hükûmete, kanûnlara karfl› gelmemek her müslimân›n vazîfesidir.
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Fitne, kar›fl›kl›k ç›karmak büyük günâhd›r. Mezheb ayr›l›klar› dö¤üflme¤e sebeb olmamal›d›r. Bizi parçalamak istiyen yabanc›lar,
her dilde kitâb basd›r›yorlar. Hadîs-i flerîfleri de¤ifldirerek, âyet-i
kerîmelere yanl›fl, bozuk ma’nâlar vererek ve ac›kl› hikâyeler uydurarak, temiz gençleri aldat›yorlar.
‹slâmiyyeti içerden y›kmak istiyenleri bildirmek ve yalanlar›n›,
iftirâlar›n› cevâbland›rmak için, ‹slâm âlimleri bin senedenberi
binlerce kitâb yazm›fllar, müslimânlar› bu belâya sürüklenmekden
korumufllard›r. Bu fâideli kitâblardan biri, Hindistân›n büyük
âlimlerinden fiâh Veliyyullah Ahmed Sâhibin “rahmetullahi teâlâ
aleyh” fârisî olarak yazd›¤› (Kurret-ül-ayneyn) kitâb›d›r. fiâh Veliyyullah hazretleri 1114 [m. 1702] de Delhîde tevellüd ve 1176 [m.
1762] da orada vefât etmifldir.
Bu kitâbdaki yaz›lar›n hepsinin senedleri, vesîkalar›, (Tuhfe-i
isnâ afleriyye) kitâb›nda uzun yaz›l›d›r. Meselâ, yedinci bâbda,
hazret-i Alînin birinci halîfe olaca¤›n› isbât için, ba’z› kimselerin
befl âyet-i kerîmeye ve oniki hadîs-i flerîfe verdikleri ma’nâlar›n
yanl›fl oldu¤unu bildirdikden sonra diyor ki, (Ehl-i sünnete göre,
Kur’ân-› kerîmden sonra, en k›ymetli kitâb (Buhârî-yi flerîf)dir.
Bu kitâbda Peygamberimizin hadîs-i flerîfleri yaz›l›d›r. Ba’z› kimselere göre, Kur’ân-› kerîmden sonra, en k›ymetli kitâb, (Nehc-ülbelâga)d›r. Bu kitâbda, Radî ismindeki kimse, hazret-i Alînin hutbelerini yazm›fld›r. Bu hutbeleri yazarken, hazret-i Alînin fieyhayn› öven sözlerini ç›karm›fl, baflka eklemeler, de¤ifldirmeler yapm›fld›r. Hazret-i Alînin hutbeleri o kadar de¤iflmifl, o kadar bozulmufl ki, (Nehc-ül-belâga)y› flerh eden flî’î âlimleri birçok yerlerine
ma’nâ verememifller, oldu¤u gibi yazmak zorunda kalm›fllard›r).
(Tuhfe-i isnâ afleriyye) kitâb› fârisîdir. Arabîye terceme edilmifldir. Mahmûd fiükri Âlûsî, bu arabî tercemeyi k›saltm›fl ve (Muhtasar-› Tuhfe) demifldir. Zâhirî ilmlerdeki ve tesavvuf bilgilerindeki yüksek derecesi ile tan›nm›fl olan büyük velî seyyid Abdüllâh-i
Dehlevî hazretleri, fârisî (Mektûbât) kitâb›n›n altm›flbirinci mektûbunda, (Nehc-ül-belâga) kitâb›ndaki hutbeler sahîh de¤ildir buyurmakdad›r. Ba’z› kimseler bu bozuk kitâb› (‹stinâd-› Nehc-ülbelâga) ad› ile basd›r›p, her memlekete paras›z gönderiyorlar.
Muhammed bin Hüseyn Mûsevî Radî, Mürtedâ ismindeki yehûdînin kardeflidir. Alî bin Hüseyn Mûsevî Mürtedâ da, (Hüsniyye) kitâb›nda, çok çirkin, i¤renç kelimelerle Ehl-i sünnet âlimlerine sald›rmakdad›r. Her ikisi de acem seyyididir. Muhammed Radî 406
[m. 1016] ve Mürtedâ 436 [m. 1044] senesinde Ba¤dâdda ölmüfllerdir. (Tuhfe-i isnâ afleriyye) kitâb›n›n yazar›, hâf›z Gulâm Halîm
Abdül’azîz bin Kutb-üddîn flâh Veliyyullah Ahmed Sâhib Dehlevî
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1239 [m. 1824] da vefât etmifldir.
Her müslimân›n Ehl-i sünnet âlimlerinin yazd›¤› (‹lm-i hâl) kitâblar›ndan birini okuyup ö¤renmesi ve çocuklar›na ö¤retmesi lâz›md›r. Hepimizin nefs-i emmâresi kâfirdir. Îmân›m›z›n gitmesini,
do¤ru yoldan sapmam›z› istiyor. Dinsizlerin, sap›klar›n bozuk, zararl› kitâblar›n›, dergilerini okumam›z, yabanc›lar›n radyolar›n›,
televizyonlar›n› dinlememiz için bizi sürüklüyor. Harâm olan fleyleri yapmak, sap›klar›n yalanlar›na inanmak ve kâfirlerin âdetlerine, modalar›na uymak, nefslerimize tatl› geliyor. ‹bâdet yapmak
ona güç geliyor. ‹flte bunun için, kâfirlik ve sap›kl›k her yere kolayca yay›l›yor. Allahü teâlâ, hadîs-i kudsîde buyuruyor ki, (Nefsinizi
düflman biliniz! Nefsleriniz bana düflmand›r). Nefsin sevdiklerini
yapmamak büyük cihâdd›r. Çok sevâbd›r.
Nefs-i emmâremizin ve sap›klar›n, mezhebsizlerin ve kâfirlerin
tuzaklar›na düflmemek için biricik ilâc, ‹lmihâl kitâblar›n› okumak, îmân› ve ibâdetleri do¤ru olarak bu kitâblardan ö¤renmekdir. Müslimânlar, çocuklar›n›, Kur’ân hocas›na göndermeli,
Kur’ân-› kerîm okumas›n›, nemâz k›lmas›n›, îmân›n, islâm›n flartlar›n›, onlara muhakkak ö¤retmelidir. Nefs-i emmâre, burada da
karfl›m›za ç›kar. (Önce ekmek paras› kazanmas›n› ö¤rensin. Onlar› sonra da ö¤renir) diyerek aldat›r. Çocu¤unun müslimân olmas›n› istiyen, dünyâda ve âh›retde se’âdete kavuflmas›n› dileyen ana
ve baba, nefsin ve insan fleytânlar›n›n yalanlar›na aldanmamal›,
çocuklar›n›, elbette Kur’ân-› kerîm hocas›na göndermelidir. Mektebe bafllad›kdan sonra göndermek çok güç, hattâ imkâns›z olur.
A¤aç yafl iken bükülür. Kartlafl›nca bükme¤e kalk›l›rsa, k›r›l›r, zararl› olur. ‹slâm bilgileri verilmiyen çocuk, sap›k veyâ kâfir olur.
Anan›n, baban›n, sonra âh etmeleri, dizlerini dövmeleri, kendilerini ve çocuklar›n› Cehennemden kurtarmaz. Sevgili Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, bu pek ac› hakîkati anlatmak
için, (Helekel-müsevvifûn!) buyurdu. Bunun ma’nâs›, (Hayrl› ifllerinizi hemen yap›n›z. Yar›na b›rakmay›n›z) demekdir. Hayrl› ifllerin birincisi, en mühimmi, çoluk-çocu¤una islâmiyyeti ö¤retmekdir. Her müslimân›n bu birinci vazîfeyi hemen yapmas›, yar›na b›rakmamas› lâz›md›r.
Kimseye bâkî de¤ildir, mülk-i dünyâ sîmü zer,
bir harâb olmufl kalbi ta’mîr etmekdir hüner.
Buna fânî dünyâ derler, durmay›p dâim döner.
Âdem o¤lu bir fenerdir, âk›bet bir gün söner!
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MÜSL‹MÂNLARIN ‹K‹ GÖZBEBE⁄‹
(Hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömer)
Afla¤›daki yaz›, büyük islâm âlimi flâh Veliyyullah-› Dehlevînin
“rahmetullahi teâlâ aleyh” (Kurret-ül ayneyn fî-tafdîl-ifl-fleyhayn)
ismindeki fârisî kitâb›ndan terceme edilmifldir. Bu kitâb, ikiyüzyetmifl sahîfe olup, 1310 [m. 1892] de Piflâverde bas›lm›fld›r.
(Kurret-ül-ayneyn) kitâb›nda bir Mukaddime ile iki fasl vard›r.
Mukaddimede, fieyhayn›n üstünlükleri, nakle ve akla dayan›larak
bildirilmekdedir. Birinci faslda, flî’î âlimlerinden Nasîreddîn-i Tûsînin (Tecrîd) kitâb›ndaki yaz›lar›na cevâb verilmekdedir. Muhammed Nasîreddîn-i Tûsî, 597 [m. 1201] de Tus flehrinde tevellüd
ve 676 [m. 1274] da Ba¤dâdda vefât etdi. ‹kinci faslda, hased edenler ve z›nd›klar taraf›ndan fieyhayne yap›lan iftirâlara, yalanlara
cevâb verilmekdedir.
fieyhayn, ya’nî hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömer “rad›yallahü anhümâ”, Eshâb-› kirâm›n en üstünleridir. Zemân›m›zda bid’at
sâhibleri, ya’nî sap›klar ço¤ald›¤› için, bu üstünlükde flübheler hâs›l olma¤a bafllad›. Hattâ, Selef-i sâlihînin do¤ru inan›fllar› unutuluyor. Hâlbuki, fieyhayn›n üstünlü¤ü, hem akl ile, hem de nakl yolu ile meydânda olan bir gerçekdir. Nakl, üç yoldan gelmekdedir.
Allahü teâlâ, sevgili Peygamberine mü’min ve sâlih halîfeler verece¤ini, dînini bunlarla kuvvetlendirece¤ini, Nûr sûresinin ellibeflinci âyetinde va’d buyurdu. Resûlullah›n gördü¤ü ve Eshâb-› kirâm›n görüp Resûlullah›n aç›klam›fl oldu¤u rü’yâlar da bunu bildirmifldir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, kendinden
sonra, fieyhayn›n halîfe olacaklar›n›, hem aç›k olarak, hem de iflâret ederek, çok bildirmifldir. Hak halîfe olduklar›n› bildiren bu vesîkalar, tevâtür yolu ile bizlere gelmifldir. O hâlde fieyhayn, müslimânlar›n en üstünleridir. Tirmüzînin ve Hâkimin bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Benden sonra, Ebû Bekre ve Ömere iktidâ ediniz!)
buyuruldu. Bu hadîs-i flerîfi, Huzeyfe ve ‹bni Mes’ûd haber verdiler. Hâkimin kitâb›nda, Enes bin Mâlik diyor ki, Benî Mustalak
kabîlesi, beni, Resûlullaha gönderdi. Senden sonra, zekâtlar›m›z›
kime verece¤imizi sor dediler. Gelip sordum. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Ebû Bekre veriniz!) buyurdu. Tekrâr gönderdiler. Gelip, Ebû Bekrden sonra kime verelim dediklerini söyledim. (Ömere!) buyurdu. Bir dahâ gelip, Ömerden sonra kime
verelim dediklerini söyledim. (Osmâna!) buyurdu. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, son hastal›¤›nda kendi yerine haz– 163 –

ret-i Ebû Bekri “rad›yallahü teâlâ anh” imâm yapd›. Baflkas›n›n
imâm olmas›n› aç›kca red eyledi. Eshâb›n büyüklerinden hazret-i
Ömer ve hazret-i Alî, hazret-i Ebû Bekrin halîfe olaca¤›n› buradan
da anlad›lar. Eshâb-› kirâmdan hiçbiri, buna karfl› olmad›. Buhârîde diyor ki, Resûlullah›n emri ile, Ebû Bekr-i S›ddîk, Eshâb-› kirâma sabâh nemâz› k›ld›r›yordu. Resûlullah, ans›z›n oda kap›s›n›n
perdesini aralay›p, Eshâb›n› nemâzda görünce tebessüm eyledi.
Ebû Bekr-i S›ddîk Resûlullah› nemâz k›ld›rma¤a geliyor sanarak
geri çekildi. Eshâb-› kirâm da, anl›yarak sevindiler. Mubârek eli ile
iflâret ederek, (Nemâz›n›z› temâmlay›n›z!) buyurdu. Perdeyi indirdi. O gün vefât etdi. Hadîs âlimleri, sözbirli¤i ile bildiriyorlar ki, bir
kad›n, Resûlullahdan birfley sordu. (Sonra gel, sor!) buyurdu. Yâ
Resûlallah! Gelince, seni bulamazsam ne yapar›m deyince, (Gelince beni bulamazsan, Ebû Bekre sor!) buyurdu.
Süâl: Hazret-i Ömer ve hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anhümâ”, Resûlullah, kendinden sonra, kimin halîfe olaca¤›n› bildirmedi dediler. Buna ne dersiniz?
Cevâb: Bu iki imâm, Resûlullah, Eshâb›n› topl›yarak, kendinden sonra Ebû Bekre bî’at edilmesini emr buyurmad› dediler.
Çünki, her ikisi de, nemâz k›ld›rmas› için emr olunmas›, halîfe olaca¤›n› göstermekdedir demifllerdir. Ebû Vâîl diyor ki, hazret-i Alî
yaralan›p yat›nca, kimi halîfe yapacaks›n dediler. Allahü teâlâ, size iyilik irâde buyurdu ise, en iyinizi bafl›n›za seçersiniz buyurdu.
Hazret-i Alînin bu sözü de, hazret-i Ebû Bekrin en üstün oldu¤unu bildirmekdedir. Hâkimin kitâb›nda, hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, Ebû Bekre
çok rahmet eylesin! Bana k›z›n› verdi. Hicretde beni Medîneye götürdü) buyuruldu. Nizâl bin Sebre “rad›yallahü anh” diyor ki, hazret-i Alîye “rad›yallahü anh”, nefl’eli bir zemân›nda, kimleri arkadafl edindin dedim. (Resûlullah›n Eshâb›n›n hepsi benim arkadafllar›md›r), buyurdu. Ebû Bekr için ne dersin dedim. (O, öyle bir insand›r ki, Allahü teâlâ, Cebrâîl aleyhisselâm vâs›tas› ile ve Peygamberi Muhammed aleyhisselâm vâs›tas› ile ona (S›ddîk) ismini
vermifldir) dedi. Sa’îd bin Müseyyeb “rahime-hullahü teâlâ” diyor
ki, (Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” Resûlullah›n vezîri
idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bütün ifllerinde onun
ile meflveret ederdi. ‹slâmda Resûlullah›n ikincisi idi. Ma¤arada
Resûlullah›n ikincisi idi. Bedr gazâs›nda çardak alt›nda Resûlullah›n ikincisi idi. Kabrde de Resûlullah›n ikincisi oldu. Resûlullah,
hiçkimseyi onun önüne geçirmez idi). Abdürrahmân bin Ganemin
bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”,
hazret-i Ebû Bekre ve hazret-i Ömere dedi ki, (‹kinizin söz birli¤i
etdi¤iniz hiçbir iflde sizden ayr›lmam.)
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Allahü teâlâ, ‹slâm dînini hazret-i Ömer ile kuvvetlendirdi.
Tirmüzînin ve Ebû Dâvüdün ve Hâkimin bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, hakk› Ömerin diline ve kalbine yerlefldirmifldir) buyurdu. Buhârînin ve Müslimin bildirdikleri hadîs-i flerîfde,
(fieytân Ömerin gölgesinden kaçar) buyuruldu. Buhârînin ve
Müslimin bildirdikleri hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” (Mi’râcda, Ömere verilecek olan köflkü gördüm) buyurdu. Makâm-› ‹brâhîm için ve kad›nlar›n örtünmesi için ve Bedr
gazâs›nda al›nan esîrler için, Allahü teâlâ hazret-i Ömerin sözüne
uygun âyet-i kerîme göndermifldir. Hâkimin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ k›yâmet günü evvelâ Ömere selâm verecekdir)
buyuruldu. Ebû Sa’îd-i Hudrînin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Cennetde ümmetim aras›nda derecesi en yüksek olan budur) buyurarak, Ömeri gösterdi. Hazret-i Ömer, ömre yapmak için Resûlullahdan izn istedikde, izn verdi ve (Ey kardeflim, düâ ederken bizi
unutma!) buyurdu. Abdüllah ibni Abbâs›n bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Ömer îmân etdi¤i gün, Cebrâîl aleyhisselâm geldi ve melekler
birbirlerine Ömerin müslimân oldu¤unu müjdelediler) buyurdu.
Tirmüzîde yaz›l› Akabe bin Âmirin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Benden sonra Peygamber gelseydi, Ömer bin Hattâb Peygamber olurdu) buyuruldu. Tirmüzîde yaz›l› hadîs-i flerîfde, imâm-› Zeynel
Âbidîn Alî, babas› hazret-i Hüseynden, o da babas› hazret-i Alîden haber veriyor: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile birlikde oturuyordum. Ebû Bekr ile Ömer geldiler. (Bu ikisi, Peygamberlerden baflka, Cennetde olanlar›n en üstünleridir) buyurdu. ‹bn-i Mâcede, Enes bin Mâlik diyor ki, en çok kimi seviyorsun
yâ Resûlallah denildikde, (Âifleyi) buyurdu. Erkeklerden kimi denildikde, (Âiflenin babas›n›) buyurdu. Tirmüzîde yaz›l›, Huzeyfenin ve Abdüllah ibni Mes’ûdun bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Benden sonra Ebû Bekre ve Ömere iktidâ ediniz!) buyuruldu. Tirmüzîde Enes bin Mâlik diyor ki, Eshâb-› kirâm otururlarken, Resûlullah da gelip aralar›nda otururdu. Aya¤a kalkmalar›na izn vermezdi. Hiçbiri Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yüzüne
bakamazd›. Yaln›z Ebû Bekr ve Ömer bakarlard›. Resûlullah da
onlara bakar, karfl›l›kl› gülüflürlerdi. Hâkimin kitâb›nda yaz›l› Huzeyfe-i Yemânînin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde (Eshâb›m› her memlekete gönderip sünnetlerin ve farzlar›n heryerde ö¤retilmesini istiyorum. Îsâ aleyhisselâm da Havârîlerini bunun için göndermifldir) buyurdu. Ebû Bekri ve Ömeri de gönderirmisin denildikde,
(Bu ikisini yan›mdan ay›rmam. Bunlar benim kula¤›m ve gözüm
gibidirler) buyurdu. Abdüllah ibni Ömerin bildirdi¤i ve Tirmüzî ile Hâkimde yaz›l› hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mescide girdi. Sa¤›nda Ebû Bekr, solunda Ömer
– 165 –

vard›. Ellerinden tutmufldu. (K›yâmet günü kabrden böyle kalkar›z) buyurdu. Hâkimin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, Ebî Ervâ diyor ki,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile oturuyorduk. Ebû
Bekr ile Ömer geldiler. (Allahü teâlâya hamd olsun ki, beni bu ikisi ile kuvvetlendirdi) buyurdu. Tirmüzîde ve ibni Mâcede yaz›l›,
Ebû Sa’îd-i Hudrînin haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Cennetde yüksek derecelerde olanlar, afla¤›dan, gökdeki y›ld›zlar gibi görünürler. Ebû Bekr ve Ömer onlardand›r) buyuruldu.
Hadîs âlimleri söz birli¤i ile bildiriyorlar ki, Ebû Mûsel-Efl’arî
“rad›yallahü anh” dedi ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
ile bir ba¤çede oturuyorduk. Birisi kap›ya vurdu. Resûlullah (Kap›y› aç ve gelene Cennetlik oldu¤unu müjdele!) buyurdu. Kap›y›
açd›m. Ebû Bekr içeri girdi. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” müjdesini kendisine söyledim. Kap› yine vuruldu. (Kap›y› aç ve gelene Cennetlik oldu¤unu müjdele!) buyurdu. Kap›y›
açd›m. Ömer içeri geldi. Ona da müjdeyi söyledim. Kap› yine vuruldu. (Kap›y› aç! Gelene Cennetlik oldu¤unu müjdele ve bafl›na
belâlar gelece¤ini de söyle!) buyurdu. Kap›y› açd›m. Osmân içeri
girdi. Müjdeyi ve Allahü teâlân›n kaderini kendisine söyledim. Allahü teâlâya hamd olsun. Kazâlarda, belâlarda ancak Allahü teâlâya s›¤›n›l›r dedi.
Hâkimde ve ‹mâm-› Ahmedin Müsnedinde yaz›l›, hazret-i Alînin haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Bafl›n›za Ebû Bekr geldi¤i zemân, onu dünyâda zâhid ve âh›rete râg›b bulursunuz. Bafl›n›za Ömer geldi¤i zemân, onu kuvvetli, emîn ve Allah yolunda kimseden
çekinmez görürsünüz. Bafl›n›za Alî geldi¤i zemân, hâdi ve mühdî
olur. Sizi do¤ru yola götürür bulursunuz) buyuruldu.
Tirmüzîde ve ibni Mâcede yaz›l›, Sa’îd bin Zeydin “rad›yallahü
teâlâ anh” haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (On kifli Cennetdedir: Ebû Bekr ve Ömer ve Osmân ve Talha ve Zübeyr ve Abdürrahmân
bin Avf ve Alî bin Ebî Tâlib ve Sa’d bin Ebî Vakkâs ve Ebû Ubeyde bin Cerrâh). Sa’îd bin Zeyd dokuz sahâbinin ismlerini sayd›.
Onuncusunun ismini söylemedi. Bunu sordular. Ebül A’ver diyerek kendisi oldu¤unu iflâret eyledi.
‹bni Mâcede ve Tirmüzîde yaz›l›d›r ki, ‹rbât bin Sâriye diyor ki,
Eshâb-› kirâm toplanm›fld›k. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Allahü teâlâdan korkunuz. Bafl›n›zdaki emîr,
Habefl köle olsa bile, itâ’at ediniz! Benden sonra müslimânlar aras›nda ayr›l›klar olacakd›r. O kar›fl›kl›k zemânlar›nda benim sünnetime ve Hulefâ-i Râflidînin sünnetlerine sar›l›n›z. Benim halîfelerim do¤ru yolu gösterirler. Onlar›n gösterdi¤i yolda olunuz! Sonradan ç›kar›lan fleylerden sak›n›n›z! Bid’atlerin hepsi dalâletdir,
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sap›kl›kd›r). Resûlullaha senelerce hizmet etmifl olan Sefîne hazretleri diyor ki, Resûlullahdan iflitdim: (Benden sonra halîfelerim
otuz sene benim yolumu yaflat›rlar. Ondan sonra, ümmetimin bafl›na melikler gelir) buyurdu. Ebû Bekrin hilâfeti iki sene, Ömerin
hilâfeti on sene, Osmân›n hilâfeti oniki sene ve Alînin hilâfeti alt›
sene oldu dedi “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”.
Ebû Bekrin ve Ömerin “rad›yallahü teâlâ anhümâ” üstünlüklerini ve Cennetlik olduklar›n› bildiren bunlar gibi dahâ nice hadîs-i
flerîfler vard›r. Eshâb-› kirâm›n ve Muhâcirlerin ve Bedr, Uhud,
Bî’atür-r›dvân ve di¤er gazâlarda bulunanlar›n üstünlüklerini bildiren yüzlerce hadîs-i flerîf, bu iki halîfeyi de, medh ve senâ etmekdedir.
Bu ümmetin en üstünü Ebû Bekr ve ondan sonra Ömer oldu¤unu, Eshâb-› kirâm ve Tâbi’în-i izâm sözbirli¤i ile bildirmifllerdir.
Hazret-i Ebû Bekr halîfe seçildikden sonra, Eshâb-› kirâmdan hiçbiri buna karfl› birfley söylemedi. Hazret-i Ebû Bekr, kendisinden
sonra hazret-i Ömerin halîfe olmas›n› vas›yyet etdi¤i zemân, Eshâb-› kirâmdan hiçbiri buna karfl› birfley söylemedi. Abdürrahmân
bin Avf, hazret-i Osmân› halîfe seçerken, fieyhayn›n yolunda bulunmas›n› flart eyledi. Hâz›r olanlar›n hiçbiri buna karfl› birfley söylemedi. Alî, Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anhümâ” kendinden dahâ
üstün olmas›na karfl› oldu ise de, bu flarta karfl› olmad›.
Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” halîfe iken çeflidli yerlerde,
fieyhayn›n kendinden üstün olduklar›n› çok söylerdi. Bu sözüne
karfl› flübheye düflenleri azarlard›. Eshâb-› kirâm›n büyükleri bunu
iflitirlerdi. Hiçbiri karfl› gelmezdi. Buhârîde diyor ki, Enes bin Mâlik (Ebû Bekr, Resûlullah›n en yak›n›d›r. Birçok yerde Resûlullah›n ikincisi olmufldur. Bafl›m›za onun gelmesi lâz›md›r. Kalk›n›z
ona bî’at ediniz!) dedi. Yine Buhârîde Enes bin Mâlik diyor ki, bir
kimse, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” k›yâmet alâmetlerini sordu. (K›yâmet için ne hâz›rlad›n?) buyurdu. Hiçbirfley yapamad›m. Yaln›z, Allahü teâlây› ve Onun Resûlünü “sallallahü aleyhi ve sellem” çok seviyorum dedi. (K›yâmetde, sevdiklerinin yan›nda olursun!) buyurdu. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bu sözünü iflitince çok sevindim. Ben de Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Ebû Bekri ve Ömeri çok seviyorum. Onlar gibi olamad› isem de, bu sevgimin, beni onlar›n yan›nda bulundurmas›n› istiyorum dedim.
Hazret-i Alî, (Allahü teâlâ Ebû Bekre rahmet eylesin. Kur’ân-›
kerîmi o toplad›. Resûlullah hicret ederken, o hizmet eyledi. Ömer
mescidlerimizi ayd›nlatd›¤› gibi, Allahü teâlâ, Ömerin kabrini nûr
ile ayd›nlats›n) diye düâ etdi. Sâlim bin Ebil-Ca’d diyor ki, Necrân– 167 –

da k›rkbin kifli bar›n›yordu. Hazret-i Ömer onlar› vatanlar›ndan ç›kard›. Hazret-i Alîye gelip, flefâ’at etmesini yalvard›lar. Bunlar›
kovdu. (Ömerin her ifli do¤rudur) dedi. Hazret-i Alî, hazret-i Ömeri kötüleyici olsayd›, Necrânl›lara karfl›l›k olarak söylerdi. Hâlbuki
söylemedi. Onu övdü. Ebû Ya’lân›n haber verdi¤i rü’yâ ta’bîrinde,
hazret-i Hasen, hazret-i Ömeri medh etmifldir. Hâkim, kitâb›nda
diyor ki, Abdüllah bin Ca’fer-i Tayyâr, (Ebû Bekr bize vâlî oldu¤u
zemân, onu insanlar›n en iyisi ve en merhametlisi bulduk) derdi.
Zeyd-i fiehîd, savafla giderken, (Babalar›m, fieyhayn› çok severlerdi) demifldir. Hâkimin kitâb›nda, Abdüllah ibni Abbâs›n hazret-i
Ömeri öven sözleri uzun yaz›l›d›r. ‹mâm-› Ahmedin Müsnedinde,
Hasen bin Zeyd diyor ki, babam Zeyd, babas› Hasenden ifliterek
dedi ki, babam hazret-i Alîden iflitdim. Dedi ki, Resûlullah ile oturuyordum. Ebû Bekr ile Ömer geldiler “rad›yallahü teâlâ anhümâ”.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Yâ Alî! Bu ikisi, Cennetde bulunanlar›n en üstünleridir. Peygamberlerden baflka, bunlardan üstün kimse yokdur!) buyurdu.
Bir kimsenin baflkas›ndan efdal olmas› demek, birçok iyiliklerde ortak olup, birincisinde baflka iyiliklerin de bulunmas› demekdir. Bütün kemâlât›n kayna¤›, Resûlullah›n sohbetidir. Eshâb-› kirâm›n hepsi, bu sohbetde bulunmakla flereflendiler. Böylece, bütün ümmetden üstün oldular “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”.
Ebû Bekr-i S›ddîk, sohbetde hepsinden çok bulundu. Hepsinden
üstün oldu. fieyhaynde ayr›ca, hakk› anlamak ve bildirmek üstünlü¤ü de herkesden çok idi. Abdüllah bin Mes’ûd diyor ki, Arabistân halk›n›n bilgileri terâzînin bir kefesine, Ömerin ilmi de öteki
kefesine konsa, Ömerin bilgisi a¤›r gelir. Bugün bilinen hadîs-i flerîflerin hemen hepsinde fieyhayn›n rivâyetleri vard›r. fieyhayn›n
bildirdi¤i hadîsleri, yaln›z râvîleri aras›nda fieyhayn›n ismleri bulunan hadîsler sanmamal›d›r. Kitâblarda bulunan Merfû’ hadîslerin hepsini fieyhayn rivâyet etmifl olup, bunlar› baflka Sahâbîler irsâl eylemifldir. fieyhayn “rad›yallahü anhümâ”, Eshâb-› kirâm›,
feth olunan memleketlere gönderdiler. Hadîs-i flerîfleri yaymalar›n› emr eylediler. Hâkimin kitâb›nda, Mûsâ bin Alî bin Rebâh
haber veriyor: Hazret-i Ömer, hutbede dedi ki, (Kur’ân-› kerîmde
müflkili olan, Ubeyy bin Kâ’ba sorsun. Halâl› harâm› Mu’âzdan,
Ferâiz bilgisini Zeyd bin Sâbitden, mal kazanmak yollar›n› da
benden sorup ö¤reniniz!). (‹stî’âb) kitâb›nda diyor ki: Filistine ilk
ta’yîn edilen kâdî [ya’nî hâkim] Ubâde bin Sâmitdir. Filistin vâlîsi
olan Mu’âviye, kâdînin bir hükmünü be¤enmedi. Be¤enece¤i gibi
hükm etmesi için, s›k›fld›rd›. Ubâde, böyle yerde adâlet yap›lamaz
diyerek, Medîneye geldi. Halîfe Ömer, isti’fâs›n› kabûl etmeyip,
geri gönderdi. (Senin ve senin gibi emîn hâkimlerin bulunmad›¤›
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yerde adâlet olamaz) buyurdu. Mu’âviyeye emr yaz›p, (Ubâdenin
ifline kar›flma!) dedi. ‹stî’âb kitâb›nda, Hasen diyor ki, (Halîfe
Ömerin, f›kh ö¤retmek için, bizim memlekete gönderdi¤i on âlimden biri, Abdüllah bin Magfel idi). Dârimînin kitâb›nda, Ömer bin
Eflca’ diyor ki, (Halîfe Ömer buyurdu ki, bir zemân gelir, Kur’ân-›
kerîme yanl›fl, bozuk ma’nâ verenler görülür. Do¤rusunu, hadîs
âlimlerinden ö¤reniniz! Çünki, Kur’ân-› kerîmi en iyi hadîs âlimleri bilir). Dârimînin kitâb›nda, Meymûn bin Mehrân diyor ki, (Hazret-i Ebû Bekre da’vâc› gelince, Kur’ân-› kerîme göre hükm ederdi. Kur’ân-› kerîmde bulamazsa, hadîs-i flerîfe göre hükm ederdi.
Hadîs-i flerîflerde de bulamazsa, Eshâb-› kirâma anlat›r, Resûlullah›n böyle da’vâya cevâb verdi¤ini bilen varm› derdi. Sözbirli¤i ile
cevâb verilirse, hamd edip, öylece hükm ederdi. Haber verilmezse,
Eshâb›n büyüklerini toplar. Onlara anlat›r. Sözbirli¤ine var›rlarsa,
öylece hükm ederdi). Hazret-i Ömer de, kâdî fiüreyhe, böyle yapmas›n›, hiç cevâb bulamazsa, kendi ictihâd› ile hükm etmesini emr
eylemifldi. Yine Dârimîde Abdüllah ibni Yezîd bildiriyor ki, (Abdüllah ibni Abbâsa birfley sorulunca, Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i
flerîflerde bulamazsa, hazret-i Ebû Bekrin ve Ömerin sözlerine
uyarak cevâb verirdi. Onlar›n sözlerinde de bulamazsa, kendi ictihâd› ile söylerdi). Dârimîde, Huzeyfe buyurdu ki, fetvâ verecek
kimsenin, mensûh ve nâsih olan âyetleri bilmesi lâz›md›r. Bunlar›
bilen kim vard›r dediklerinde, Ömer-übnül-Hattâb onlardand›r
dedi. Dârimîde, Ziyâd bin Cedîr diyor ki, hazret-i Ömerle konufluyordum. ‹slâmiyyeti y›kan fley nedir dedi. Siz söyleyiniz dedim.
(Din adamlar›n›n yanl›fl söylemesi ve münâf›klar›n bozuk fikrlerini âyet ile ve hadîs ile isbâta kalk›flarak müslimânlar› aldatmalar›
ve sap›klar›n hükm sâhibi olmalar›, ‹slâmiyyeti y›kar) buyurdu.
Yine Dârimîde, Amr bin Meymûn, hazret-i Ömer ölünce ilmin üçde ikisi gitdi dedi. Bunu ‹brâhîme söylediklerinde, Ömer ilmin onda dokuzunu götürdü dedi. Dârimîde, Amr bin Ebû Süfyân dedi
ki, hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” (Bildiklerinizi yazarak,
unutulmakdan koruyunuz!) buyurdu. Hadîs ilminin temeli, hazret-i Ömerin bu sözüdür.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›nda ve hazret-i
Ebû Bekr zemân›nda aç›klanmam›fl olan çok mes’ele vard›. Hazret-i Ömer, bunlar›n hepsini icmâ’a ba¤lad›. Bunlarda flübhe b›rakmad›. Hazret-i Ömerin bildirmedi¤i mes’elelerde k›yâmete kadar
sözbirli¤i olmaz. Hazret-i Ömerin gayreti olmasayd›, ‹slâm âlimleri k›yâmete kadar güç durumda kal›rlard›. ‹slâmiyyetin bayra¤›n›
ellerinde yürüten Ehl-i sünnetin temeli, hazret-i Ömer Fârûkûn
sözbirli¤i yapd›¤› mes’elelerdir.
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‹mâm-› Ahmedin (Müsned) kitâb›nda, Abdürrezzâk diyor ki,
‹bni Cüreyhden dahâ iyi nemâz k›lan görmedim. ‹bni Cüreyh,
böyle k›lma¤› Atâdan, o da Abdüllah bin Zübeyrden, bu da Ebû
Bekr-i S›ddîkdan, Ebû Bekr de Resûlullahdan görerek ö¤rendiler. Hazret-i Ebû Bekrin ve hazret-i Ömerin, f›kh›n bütün kollar›ndaki sözlerini, fiâh Veliyyullah-› Dehlevî sahîfeler dolusu nakl
ediyor. Bunlar› okuyan insâfl› kimse, her iki halîfenin islâm memleketlerini geniflletmekdeki hizmetleri gibi, islâm ilmlerini yaymakda da, büyük gayretleri ve hizmetleri oldu¤unu iyi anlar. Bunun içindir ki, hazret-i Alî, (Ömerin bulufllar› hep do¤rudur) buyurdu. Bir kerre de, (Ömerin kamç›s›, bizim k›l›nc›m›zdan dahâ
fâidelidir) dedi. Hadîs-i flerîfde, (Zemânlar›n en hayrl›s›, benim
zemân›md›r. Sonra, bundan sonraki asrd›r) buyuruldu. Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân”, kendilerinden sonra gelenler ile Resûlullah›n aras›nda vâs›ta olduklar› için, onlardan üstün oldular. Her
asr›n müslimânlar›, sonraki asrlardakilere ‹slâmiyyeti bildirmekle,
onlar›n üstâdlar› olmufllar. Onlardan dahâ hayrl›, dahâ üstün olmufllard›r. Ayn› asrda yafl›yanlar aras›nda da, ö¤retici olanlar, ö¤retdiklerinden dahâ üstündür. fieyhayn›n fadl-› küllîsi buradan
gelmekdedir. ‹mâm-› Ahmedin kitâb›nda hazret-i Alî buyuruyor
ki, birisinden hadîs iflitdi¤im zemân yemîn etdirirdim. Yemîn
edince kabûl ederdim. Yaln›z Ebû Bekri hemen tasdîk ederdim.
Ebû Bekr dedi ki, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” iflitdim. Buyurdu ki, (Günâh ifllemifl kimse, abdest al›r. Sonra iki
rek’at nemâz k›lar. Sonra istigfâr ederse, günâh› afv olur).[1] Hazret-i Ömeri yaralad›klar› zemân, Abdüllah bin Abbâs ziyâretine
gelip, (Yâ Emîrel-mü’minîn! Sana Cenneti müjdelerim. Herkesin
inanmad›¤› zemân, müslimân oldun. Herkes Resûlullaha düflmanl›k ederken, sen Onunla berâber cihâd etdin. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, senden râz› olarak vefât etdi. Senin halîfe olmana kimse karfl› ç›kmad›. fiehîd olarak can veriyorsun) dedi.
Resûlullaha ilk îmân eden adam, Ebû Bekr-i S›ddîkd›r. Hazret-i Alî îmân ederken çocuk idi. Resûlullah›n evinde ve himâyesinde idi. Hazret-i Ebû Bekrin hazret-i Alîden de önce îmân etdi¤ini bildirenler vard›r. Îmân etdi¤ini ilk önce herkese duyuran ve
baflkalar›n›n da îmân etmesine sebeb olan, Ebû Bekrdir. Ebû Amrin (‹stî’âb) kitâb›nda, Afîrenin kölesi Ömer diyor ki, (Hazret-i
Alî îmân etdi¤ini babas› Ebû Tâlibden bile saklad›. Ebû Bekr ise,
îmân etdi¤ini arkadafllar›na bildirip, onlar› da îmân etme¤e ça¤›rd›). fia’bî diyor ki, önce kimin îmân etdi¤i, Abdüllah ibni Abbâsa
[1] ‹stigfâr›n nas›l yap›laca¤› (Hak Sözün Vesîkalar›) kitâb›m›z›n 344.cü
sahîfesinde yaz›l›d›r.
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soruldu. Hassân bin Sâbitin fli’rini iflitmedin mi dedi. Bu fli’rde,
(Resûlullah› tasdîkde insanlar›n birincisi Ebû Bekrdir) denilmekdedir. Bu kasîde, Eshâb-› kirâm aras›nda yay›lm›fld›. Bunu hazret-i
Alî de okurdu. Cerîr, Ebû Nadradan haber veriyor. Ebû Nadra dedi ki, hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Alîye (Ben senden önce îmân etdim) dedi. Hazret-i Alî bunu red etmedi. Hazret-i Ebû Bekr îmân
etdi¤i zemân k›rkbin dirhem gümüfl paras› vard›. Bunlar›n hepsini
Resûlullaha ve îmân edenlere sarf etdi. Îmân etdikleri için iflkence
yap›lan yedi köleyi bu paradan sat›n al›p âzâd etdi. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, Mekkede kald›¤› onüç sene içinde,
hergün sabâh ve akflam Ebû Bekrin evine gelirdi. Bunu Buhârî haber veriyor. Hazret-i Hadîce vefât edince, Resûlullah çok üzüldü.
Hazret-i Ebû Bekr, k›z› Âifleyi elinden tutup, (Yâ Resûlallah! K›z›m› zevceli¤e kabûl buyur. Sana hizmet ederek hüznünü azalts›n)
dedi. Resûlullah, hazret-i Âifleyi Medînede kabûl buyurdu. Mi’râc› ilk tasdîk eden, Ebû Bekr-i S›ddîkd›r. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” Mekkeden Medîneye hicret ederken, hazret-i
Ebû Bekr berâber gidip, gece gündüz hizmet etdi. Bedr gazâs›nda
Resûlullah›n yan›ndan ayr›lmad›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”, zafer için çok düâ etdi. Ebû Bekr, düân›n kabûl oldu¤unu
anlay›nca, (Yâ Resûlallah! Art›k üzülme! Allahü teâlâ bize yetiflir)
dedi. Çok yerde, Vahy gelmeden önce, Eshâb-› kirâma, böyle ilhâm olmufldur. Ezân için Abdüllah bin Zeydin rü’yâs› ve hazret-i
Ömerin k›yâs› da Vahyden önce olmufldu.
Uhud gazâs›nda, hazret-i Ebû Bekr, Resûlullah› korumak için,
son gayretle çal›fld›. Hendek gazâs›nda hende¤in bir k›sm›n› korumak vazîfesi hazret-i Ebû Bekre verildi. fiimdi (Mescid-i S›ddîk), o
k›smda bulunmakdad›r. Hayber gazâs›nda birkaç kal’an›n al›nmas› için Ebû Bekr savafld›. Hâkimin kitâb›nda, Berîde-i Eslemî diyor
ki, Resûlullahda flakîka denilen bafla¤r›s› oldu¤u zemân, bir iki gün
d›flar› ç›kmazd›. Haybere gelince, flakîka bafllad›. Çad›r›ndan ç›kmad›. Bayra¤› Ebû Bekr al›p fliddetli savafl yapd›. Resûlullah Mekkeyi al›p, Mescide girince, Ebû Bekr, babas›n› ba¤l› olarak Resûlullaha getirdi. Îmân etmesini söyledi. Resûlullah, (Yâ Ebâ Bekr!
Bu ihtiyâr› buraya yormasayd›n iyi olurdu. Biz onun evine giderdik) buyurdu. Ebû Bekr de, Yâ Resûlallah, onun senin aya¤›na
gelmesi lâz›md›r dedi. Resûlullah, Ebû Bekrin babas›n›, mubârek
dizleri önüne oturtup, gö¤sünü s›vad› ve (Müslimân ol!) buyurdu.
O da, hemen îmân etdi. Babas›n›n ve o¤ullar›n›n îmân etmeleri,
Eshâb-› kirâm aras›nda Ebû Bekrden baflkas›na nasîb olmad› “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”.
Hicretin dokuzuncu senesinde, Resûlullah hazret-i Ebû Bekri
hac için emîr yapd›. Hazret-i Alînin o¤lu Muhammed bin Hane– 171 –

fiyye diyor ki, (Ebû Bekr hacca gitdikden sonra, (Berâet) sûresi indi. Hazret-i Alîye okuyup, bunu Nahr günü Minâda hâc›lara oku
buyurdu. Hazret-i Ebû Bekr, Mekkede hazret-i Alîyi görünce,
Emîr olarak m›, yoksa me’mûr olarak m› geldin dedi. Hazret-i Alî
de, me’mûr olarak geldim dedi. Hazret-i Ebû Bekr, herkese hac
vazîfelerini yapd›rd›. Nahr günü gelince, hazret-i Alî hâc›lara ezân
okuyup, Berâet sûresini ve Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” emrlerini okudu).
Vedâ’ hacc›nda, Resûlullah›n eflyâs› ile Ebû Bekrin eflyâs› bir
devede idi. Resûlullah hasta olunca, mescide geldi. Uzun hutbe
okudu. Önce, Uhud flehîdleri için düâ ve istigfâr etdi. Sonra, (Allahü teâlâ, bir kulunu dünyâda kalmak ile âh›rete gitmek aras›nda
serbest b›rakd›. O da, Allahü teâlân›n ni’metlerine kavuflma¤› istedi) buyurdu. Bu sözlerin, Resûlullah›n yak›nda vefât edece¤ini
gösterdi¤ini yaln›z Ebû Bekr anlay›p a¤lad› ve (Yâ Resûlallah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sen ölme! Senin yerine biz ölelim.
Çocuklar›m›z ölsünler!) dedi.
Hazret-i Ömer, Resûlullahdan önce, yirmi Sahâbî ile birlikde,
Medîneye hicret etdi. Hazret-i Ebû Bekrin müflâviri ve kâdîsi idi.
‹lk islâm hâkimi hazret-i Ömerdir. Resûlullah›n iki ifli vard›. Biri
Kitâb› ve Sünneti ö¤retmek idi. ‹kincisi, tedbîr-i menzil ve siyâseti medîne idi. Ya’nî islâmiyyeti yürütmek, yapd›rmak idi. Hazret-i
Ömer halîfe olunca, bu iki vazîfeyi tam yapd›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, rü’yâs›nda, bir kadeh sütden içdi. Artan›n›
hazret-i Ömere verdi. Bunu ilm ile ta’bîr buyurdu. Hazret-i Ömerin, zemân›n›n en âlimi oldu¤unu, Eshâb-› kirâm sözbirli¤i ile bildirdiler. Onun halîfe olmas›, Allahü teâlân›n müslimânlara büyük
rahmeti oldu. Hicretin onbeflinci senesinde Hums flehri al›n›nca,
rum kayseri Heraklius buradan Kostantiniyyeye [ya’nî ‹stanbula]
kaçd›. Kadsiye muhârebesinde yedibin müslimân, altm›flbin mecûsî aceme gâlib geldi. Onalt›nc› senede Haleb ve Antakya sulh ile
al›nd›. Bu senede Ebû Ubeyde, Kûfe flehrini yapd›. Hazret-i Ömer,
Beyt-ül-mukaddese geldi. Yirmibirinci senede, M›sr al›nd› ve Nehâvend zaferi kazan›ld›. Yirmiikinci senede, Mugîre bin fiu’be,
Azerbaycân› ve Amr ibni Âs, Trablusgarb› ald›. (Ravdat-ül-ahbâb) da diyor ki, hazret-i Ömer zemân›nda binotuzalt› büyük flehr
al›nd›. Dörtbin câmi’ yap›ld›. Dörtbin kilise harâb oldu. Cum’a nemâz› için bindokuzyüz minber yap›ld›. ‹lk islâm ordusunu kuran,
asker ta’lîm ve terbiye eden, hazret-i Ömerdir “rad›yallahü teâlâ
anh”.
Peygamberler “aleyhimüsselâm”, bütün insanlara rahmet olarak gönderilmifllerdir. Cehâleti ve zulmü kald›rm›fllard›r. Bu hayr
ve rahmet, fieyhayn zemân›nda da tam hâs›l oldu. Halîfelik de bu
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demekdir. Târîh gösteriyor ki, fieyhaynden sonra, hiç kimse bu dereceye ç›kamad›. Ayr›l›klar, kan dökülmesi bafllad›. fieyhayn, islâmiyyeti en za’îf hâlden, en kuvvetli hâle yükseltdiler. Bu hizmet,
baflkalar›na nasîb olmad›. fieyhayn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” zemân›nda icmâ’ yap›lan bilgilerin hiçbirinde dört mezheb aras›nda
ayr›l›k yokdur. Onlar›n bildirmediklerinde ihtilâflar hâs›l olmufldur. Bu sözümüzü, üsûl âlimleri anlar. Câhil din adamlar› anlamaz.
Her müslimân düflünmeli! Kâfirden, mecûsîlerden kendisini ay›ran fleref nedir? Bu flereflerin birincisi, Kur’ân yoludur. Kur’ân-›
kerîmi topl›yan, fieyhaynd›r. Akâ’id ve f›kh bilgilerini topl›yan, icmâ’ bilgilerini ortaya koyan, gizli kalm›fl bilgileri aç›kl›yan ve Eshâb-› kirâm› toplay›p K›yâs yapan, hazret-i Ömerdir. Her flehre
Kur’ân hâf›z› ve hadîs âlimi ta’yîn etdi. Bugün bilinen ‹slâm ilmlerinin hepsini, fieyhayn ortaya koydu. Arab›, acemi hidâyete getiren, fieyhaynd›r “rad›yallahü teâlâ anhümâ”. Arab ve acem de, bütün insanlar›n hidâyete kavuflmas›na, medeniyyete ermelerine vâs›ta oldu. Bunu kimse inkâr edemez. fieyhayna bütün insanlar minnetdârd›r. Bunu anl›yamamak, günefli görememe¤e benzer.
Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ”, fieyhayn›n üstün oldu¤unu, iki dâmâd› da sevmek lâz›m oldu¤unu bildirdi. Çünki müslimân›n birinci vazîfesi, Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere
uyma¤› istemekdir. ‹kinci vazîfe, bunlar› ö¤renmekdir. Bunlar› ö¤renmezse, islâmiyyete uyamaz. Mülhid olur. Bu bilgileri topl›yan,
ortaya koyan, fieyhaynd›r.
Dört mezhebden birinde bulunan kimse, kendi mezhebi imâm›n›n dahâ üstün oldu¤unu bildirme¤e çal›fl›r. Böyle bilmezse, o
mezhebe uymas› sahîh olmaz. Bunun gibi, Kur’ân-› kerîmi ve hadîs-i flerîfleri ortaya koyanlar›n ve her ikisinin ma’nâlar›n› bildirenlerin üstün olduklar›na inanm›yan kimse, onlar›n bildirdi¤i dîne uymufl olamaz. fiî’îlere göre halîfenin bütün ümmetden efdal
olmas› ve ma’sûm olmas› ve Allahü teâlâ ve Resûlullah taraf›ndan
seçilmifl olmas› lâz›md›r. Bu sözleri hem do¤ru, hem de yanl›fl
ma’nâya çekilebilir. Bütün ümmetden üstün olmak, Peygamber
vekîli olan halîfeler için sahîhdir. Çünki, bunlar, âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i flerîflerden ma’nâ ç›kar›r ve islâmiyyeti bildirirler.
‹slâmiyyeti heryere yayarlar. Bunlar bütün ümmetden üstün olmazsa, yapd›klar›na güvenilmez. Ma’sûm yerine mahfûz demek
lâz›md›r. Ya’nî Allahü teâlâ onlar› korur ve kuvvetlendirir. Allah
ve Resûlü taraf›ndan seçilmek yerine de, nass ile iflâret olunmak
demek lâz›md›r. Ehl-i sünnet vel-cemâ’at böyle söylemifldir. Böylece fieyhayn›n, hattâ dört halîfenin hak halîfe olduklar›n› bildirmifllerdir. ‹slâmiyyetin bafllang›c›nda halîfelerin böyle olmas› lâ– 173 –

z›md›r. Çünki, islâmiyyeti kurdular ve heryere yayd›lar. Dört halîfeden sonra gelenler ise, (Melik-i adûd) idi. Devlet ve hükûmet reîsi idiler. ‹lm baflka ellerde idi. Müftîler de böyledir. ‹lk zemânlarda, müftîlerin âlim olmas› lâz›m idi. fiimdi ise müftî olmak için, eskilerin kitâblar›n› okuyup anl›yabilmek kâfîdir. Ma’sûm olmak da,
âdet olarak yap›lan ifllerde ma’sûmlukdur. Çünki, flimdi insanlar›n
mu’âmeleleri, kazanmalar›, geçimleri âdete göredir. Akla dayanan
temel bilgilere göre de¤ildir.
Hazret-i Osmân da, hakîkî halîfedir. Resûlullah›n halas› olan
Bîda, hazret-i Osmân›n anas›n›n anas›d›r. Câhiliyyet zemân›nda zinâ ve içki ile hiç kirlenmedi. ‹lk îmâna gelenlerdendir. Dinden ç›karmak için amcas›n›n yapd›¤› iflkencelere dayand›. Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” iki k›z› ile evlenmek flerefine kavufldu. Allah yolunda evini, bark›n›, mal›n›, mülkünü ve ticâretini b›rak›p Habeflistâna hicret etdi. Sonra Medîneye de hicret etdi.
Kur’ân-› kerîmi topl›yan Muhâcirlerden birisidir. Vazîfe ile baflka
yere gönderildi¤i için, Bedr, Uhud gazâlar›nda ve Hudeybiyye
bî’atinde bulunmad›. Di¤er bütün gazâlarda bulundu. Bedr zemân›nda Medînede Resûlullah›n sevgili k›z›n›n tedâvîsine çal›flmas›
emr olunmufldu. Bedrde bulunanlar›n sevâb›na ve ganîmetine kavuflaca¤› bildirilmifldi. Uhudda bulunm›yanlar›n afv olduklar›, âyet-i kerîme ile bildirilmifldir. Hudeybiyyede Osmân›n Allah iflinde ve Resûlullah iflinde oldu¤u hadîs-i flerîfde bildirildi. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” kendi mubârek eline, Osmân›n elidir
diyerek öteki eli ile müsâfeha etdi. Eshâb-› kirâm› susuzlukdan kurtarmak için bir kuyu sat›n ald›. Tebük gazâs›nda dokuzyüzelli deve
ve elli at ve say›s›z para vererek yard›m yapd›. (Osmâna bugünden
sonra yapacaklar› hiç zarar vermez) hadîs-i flerîfi ile flereflendi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Mescidimizi geniflletene,
Cennetde dahâ iyisi vard›r) buyurunca, etrâf›ndaki alt› arsay› sat›n
al›p mescide ekledi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Ebû
Bekr ve Ömer ve Osmân ile (Sübeyr) da¤›n›n üstünde iken zelzele olunca, (Ey Sübeyr! Sallanma! Üzerinde Nebî, S›ddîk ve fiehîd
var!) buyurdu. Böylece Ömer ve Osmân›n flehîd olacaklar›n› müjdeledi. Bir hadîs-i flerîfde, halîfe olaca¤› bildirilerek, (Allahü teâlâ
sana bir gömlek giydirir. Onu ç›kartmak isterlerse, ç›karma!) buyuruldu. Kur’ân-› kerîmi toplamak ve yer yüzüne yaymak flerefi
ona nasîb oldu. Kâbile kadar Asya ve ‹stanbula kadar Anadolu,
onun zemân›nda müslimân oldu. Resûlullah, hazret-i Osmân›n
boynuna sar›larak, (Sen benim dünyâda ve âh›retde sevgilimsin!)
buyurdu. Talhaya karfl› da, (Ey Talha! Her peygambere ümmetinden biri arkadafl olacakd›r. Benim Cennetde arkadafl›m Osmând›r)
buyurdu.
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Dinleri, îmânlar› za’îf olan birçok kimse, M›srdan Medîneye
geldi. Bunlar Eshâbdan ve Tâbi’înden de¤ildi. Eshâb-› kirâma
karfl› kin besliyorlard›. Üç fleyden birini kabûl etmesi için hazret-i
Osmân› s›k›fld›rd›lar. Hilâfetden çekil veyâ âmirlerin, vâlîlerin
ta’yîn ve azl edilmelerini bize b›rak. Yâhud seni öldürürüz dediler.
Hazret-i Osmân, Resûlullah›n vas›yyetine uyarak, halîfelikden çekilmedi. Ta’yînleri onlara b›rakmak da, hilâfet vazîfesini b›rakmak olaca¤›ndan, buna da râz› olmad›. M›srl›lar halîfenin evini
sard›lar. Medînede bulunan Eshâb-› kirâm›n bir k›sm›, iflin ölüme
varaca¤›n› zan etmedi. M›srl›lar› geri gidecek sand›lar. Bir k›sm›
da, azg›nlara karfl› koyacak güçde de¤ildi. Osmân “rad›yallahü
anh” Âdem aleyhisselâm›n iki o¤lundan hayrl›s›n›n yolunu tutdu.
S›k›nt›lara katland›kdan sonra flehîd edildi. Bu habere Eshâb-› kirâm çok üzüldü. Baflka felâketler de bafllamas›n diye harekete
geçdiler. M›srl›lar korkarak, kurtuluflu hazret-i Alîyi halîfe yapmakda buldular. Eshâb-› kirâm da, buna karfl› gelmedi¤i için, hazret-i Alî halîfe seçildi. Eshâb-› kirâmdan hazret-i Âifle, Talha, Zübeyr ve Benî Ümeyyeden birço¤u, kâtilleri yakalamak için, arkalar›ndan Basraya gitdi. Halîfe seçimi, kâtillerin öncülü¤ü ile yap›ld›¤› için fitneli seçim dediler. Halîfe de arkalar›ndan gitdi. M›srl›lar halîfenin etrâf›nda idi. Anlaflma olamad›. Halîfe Kûfeye gitdi.
Asker toplay›p, Basraya yürüdü. Cemel vak’as› oldu. Bunun üzerine fiâm vâlîsi Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh” ifle kar›fld›. S›ffîn
harbi bafllad› ise de, iki taraf›n hakemleri hazret-i Mu’âviyeyi halîfe yapd›. Eshâb-› kirâm›n ço¤u ve müslimânlar›n ço¤u buna uydu. Niyyeti bozuk olan fitneciler (Harûrâ) denilen yerde topland›.
Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” bunlar›n üzerine yürüyüp, bu
(Hâricî)leri öldürdü. Kurtulanlar›ndan [Abdürrahmân ibni Mülcem isminde] biri, hazret-i Alîyi, sabâh nemâz›na giderken flehîd
eyledi.
‹slâm âlimlerine göre, hazret-i Osmân›n flehîd edilmesinde,
hazret-i Alînin bir ilifli¤i yokdur. Bunu kendisi de çeflidli hutbelerinde söylemifldir. ‹mâm-› Nevevî buyuruyor ki, (Hazret-i Osmân,
hak halîfe idi. Zulm olunarak flehîd edildi. Fâs›klar taraf›ndan flehîd edildi. Bu zulme hiçbir Sahâbî kar›flmam›fld›r. Alçaklar, M›srdan geldi. Medînedeki Sahâbîler bunlara karfl› koyamad›. Hazret-i
Alînin hilâfeti de, sözbirli¤i ile sahîhdir. O hayâtda iken baflka bir
halîfe yokdur. Hazret-i Mu’âviye de âdildir, üstündür. Eshâb-› kirâmdand›r. Aradaki savafllar, flübhe üzerine oldu. Taraflardan herbiri, kendinin hak yolda oldu¤unu bilmifldi. Bu harbler, hiçbirinin
adâletden düflmesine sebeb olmam›fld›r. ‹ctihâdda ayr›ld›lar. Bunlar›n hâli, mezheb imâmlar›n›n ayr›lmalar› gibidir. Bu ayr›l›klar›,
hiçbirini sevmeme¤e sebeb olmam›fld›r). Bu muhârebeler zemâ– 175 –

n›nda, Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” ictihâdlar› üç dürlü oldu: Birinci k›sm, hazret-i Alînin hilâfetini hakl› gördü. Karfl› taraf› bâ¤î bildi. Bunlara, bâ¤îlerle harb etmek vâcib oldu. ‹kinci k›sm, karfl› taraf› hakl› gördü. Hazret-i Alîyi bütün müslimânlar seçmedi. Medîne ehâlîsi de zor ile, korku ile kabûl etdi.
Kûfeliler ise, ictihâd ile de¤il, kötü maksad ile kat›ld› dediler.
Üçüncü k›sm, bir taraf› tercîh edemedi. Bunlar›n harbe kar›flmamalar› vâcib oldu. Çünki, bâ¤î olm›yan müslimân ile harb etmek
halâl de¤ildir.
Abdülkâdir-i Geylânî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” (Gunye) kitâb›nda diyor ki, (‹mâm-› Ahmed bin Hanbel, hazret-i Talhan›n ve Zübeyrin ve hazret-i Âiflenin ve hazret-i Mu’âviyenin “rad›yallahü anhüm” muhârebelerini konuflmamal›d›r. Çünki, Allahü
teâlâ, k›yâmet günü Eshâb-› kirâm aras›nda hiçbir geçimsizlik bulunmayaca¤›n›, Cennetde karfl›l›kl› oturup sohbet edeceklerini bildirmekdedir dedi. Hazret-i Alî, bu muhârebelerde hak üzere idi.
Çünki, kendinin sahîh halîfe seçildi¤ine inan›yordu. Kendine karfl›
olanlara bâ¤î diyordu. Onlarla harb etmesi câiz oldu. Hazret-i Alî
ile harb eden hazret-i Mu’âviye ve Talha ve Zübeyr “rad›yallahü
anhüm” ise, flehîd edilen halîfenin kâtillerine k›sâs yap›lmas›n› istiyorlard›. Kâtillerin hepsi, hazret-i Alînin askeri içinde idi. Müslimânlar›n, bu büyüklerin ifline kar›flmamalar›, iflin çözülmesini Allahü teâlâya b›rakmalar› lâz›md›r).
Hadîs-i flerîfde (Ammâr bin Yâseri bâ¤îler flehîd edecekdir.
Onlar› Cennete ça¤›r›r. Onlar ise, onu Cehenneme ça¤›rmakdad›r)
buyuruldu. Hadîs-i flerîfden bu fakîr [ya’nî fiâh Veliyyullah Ahmed
Sâhib Dehlevî] flöyle anl›yorum ki, (Hazret-i Alî “rad›yallahü
anh”, zemân›n›n en üstünü idi. En üstün olan halîfe seçilirse, islâmiyyet dahâ iyi yürütülür. Baflkas› halîfe olursa, islâmiyyetin yürütülmesinde gevfleklik olur. Birincisinde millet Cennete, ikincisinde
Cehenneme sürüklenir. Ammâr bin Yâser birincisini istiyordu.
Hadîs-i flerîfi böyle anlamak, hazret-i Alînin flerefini artd›rmakda,
karfl› tarafdakileri de ma’zûr göstermekdedir). Peygamberimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem” (Müctehid ba’zan do¤ruyu bulur.
Ba’zan da yan›l›r) buyurdu. Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden Sa’d
bin Ebî Vakkâs ve Abdüllah bin Ömer ve Üsâme bin Zeyd ve Ebû
Mûsel Efl’arî ve Ebû Mes’ûd ve dahâ birçok Sahâbî “rad›yallahü
teâlâ anhüm ecma’în” bu muhârebelere kat›lmad›. Bunlar, (Fitne
zemân›nda oturunuz!), ya’nî fitneye kar›flmay›n›z hadîs-i flerîfine
uydular. Fekat bunlar›n hepsi, hazret-i Alîyi çok sever ve çok överlerdi ve hilâfete lây›k oldu¤unu söylerlerdi. Ba’z›s›n›n sözleri, onun
hilâfete hakk› olmad›¤›n› de¤il, halîfe seçilmesinde uygunsuzluk
bulundu¤unu göstermekdedir.
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Tenbîh: Çok kimseler san›yor ki, Eshâb-› kirâmdan bu muhârebeye kat›lm›yanlar “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”, (Müslimânlarla harb etmeyiniz!) emrine uymufllard›r. Hâlbuki bu emr,
hükûmete karfl› harb etmeyiniz demekdir. Harbe kar›flanlara gelince, bunlara göre, hükûmete yard›m etmemek, fitne, fesâd ç›kmas›na sebeb olur. Fesâd› önlememiz emr olundu dediler. Bu fakîrin anlad›¤›na göre, fesâd› önlemek, cana k›ymadan ve kar›fl›kl›k
ç›karmadan yap›lamaz. Bunun için flartlar›na uygun olmadan seçilmifl olan halîfe ile birlikde harb etmemeli ve böyle halîfeye karfl›
gelmemelidir.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, firâset nûru ile anlad›
ki, bu fesâd durm›yacakd›r. Bunun için, (Benden sonra fitneler
olacakd›r. O zemân oturanlar, fitneye kar›flanlardan iyidir) buyurdu.
Allahü teâlân›n âdeti flöyledir ki, sevdi¤i kullar›ndan herbirini
bir üstünlükle, ötekilerinden ay›rm›fld›r. Hazret-i Ebû Bekrin merhameti, hazret-i Ömerin fliddeti, sertli¤i fazlad›r. Dâvüd ve Süleymân “aleyhimesselâm” devlet reîsi idiler. Îsâ ve Yûnüs ve Yahyâ
“aleyhimüsselâm” ise, yaln›zl›¤› severlerdi. Hassân bin Sâbit, fli’r
ile Resûlullah› överdi. Bu yoldan Cennet ile müjdelendi. Ubeyy
bin Kâ’b Kur’ân-› kerîmi ezberlemekde, Abdüllah bin Mes’ûd,
f›kh bilgilerinde, Hâlid bin Velîd savaflmakda meflhûr oldu. Sevgi
ve ihlâs ile sohbetde en çok bulunmak ve kendini Resûlullah›n r›zâs› için her an fedâ etmek ve Resûlullah için ve ‹slâmiyyeti yaymak için can›n›, mal›n› ve makâm›n› fedâ etmek üstünlü¤ü de en
çok hazret-i Ebû Bekre ihsân edildi. ‹slâmiyyeti yaymak, hazret-i
Ömere nasîb oldu. Her s›k›nt›da mal ile imdâda yetiflmekde ve hayâda ve gadab›n› yenmekde ve tahâret, k›râet ve fakîrlere yard›mda, hazret-i Osmân cümleden ileri idi. Resûlullah›n kan›ndan olmak, Onun elinde büyüyüp, terbiyesi ile yetiflmek, cesâret, zühd,
vera’ ve zekâ ve fesâhatda hazret-i Alî, hepsinden ileri idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Eshâb›n›n bu üstünlüklerini
bildirmifl ve herbirini övmüfldür “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, tercümân-› gayb idi.
‹lerde olacak fleyleri haber verirdi. Eshâb›n›n yapacaklar› üstün vazîfeleri bildirirdi. Hepsi, dedi¤i gibi oldu. Olm›yacak fleyi haber verdi¤i hiç görülmedi. (Hilâfet, Alînin ve çocuklar›n›n hakk›d›r) demek
do¤ru de¤ildir. Böyle bir hak bildirilmifl olsayd› meydâna gelirdi.
Hilâfeti onlar al›r, ellerinden kimse kapamazd›. Halîfe olmamalar›,
Resûlullah›n haber vermemifl oldu¤unu gösteriyor. fiî’îlerin haber
diye söylediklerinin hep yalan oldu¤unu isbât ediyor.
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Eshâb-› Kirâm - F:12

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, herkesin hakk›n› gözetmekde, herkesden ileride idi. Bunun için, hazret-i Abbâs› (Amca, baba gibidir) diyerek övdü. Hazret-i Fât›ma için (Onu üzen, beni üzmüfl olur) buyurdu. Hazret-i Ebû Bekr için, (Niçin arkadafl›m› inciterek, benim hât›r›m› saym›yorsunuz?) buyurdu. Hazret-i
Alî için, (O bendendir. Ben de ondan›m) ve (Ben kimin mevlâs›
isem, Alî de onun mevlâs›d›r) buyurdu. Akl› ve insâf› olan kimse,
akrabâl›k bak›m›ndan olan övmek ile, dinde üstünlük ve hilâfete
liyâkat bak›m›ndan olan övme¤i birbirine kar›fld›rmaz. (Ben ondan›m. O da bendendir) sözü akrabâl›k bak›m›ndand›r. Akrabâl›k
hakk›n› yerine getirmekdir. (Fadl-i küllî)yi, ya’nî her bak›mdan üstün olma¤› bildirmez. Çünki, bu sözler, hazret-i Alî ve hazret-i Fât›ma için söylenildi¤i gibi, hazret-i Abbâs için de söylendi. Hattâ,
Ebû Lehebin k›z› olan Dürre için de söylendi. ‹mâm-› Ahmed bin
Hanbelin kitâb›nda Dürre diyor ki, (Âiflenin odas›nda idim. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” geldi. (Abdest alaca¤›m su getirin!) buyurdu. Âifle ile le¤en ve ibrik getirdik. Abdest ald›. Bana
dönüp, (Sen bendensin. Ben de sendenim!) buyurdu). Bu sözün,
akrabâl›k hakk› için oldu¤u, üstünlü¤ü göstermek için olmad›¤›,
buradan pekiyi anlafl›lmakdad›r.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, çok kimse için (seviyorum) buyurdu. Hâle, vakte ve o kimseye göre, bu söze baflka baflka ma’nâlar verilmifldir. Zâten sevmek çeflid çeflid olur. Zevceyi,
evlâd›, arkadafl›, üstâd› sevmek birbirine benzemez. ‹nsan birini sever. Baflka bak›mdan, di¤er birini dahâ çok sevebilir. Bunun içindir ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Âifleyi çok seviyorum) buyurdu. Baflka bir yerde (Üsâmeyi çok seviyorum) dedi.
Üçüncü bir yerde (Ebû Bekri çok seviyorum) dedi. Dördüncü bir
yerde de (Alîyi çok seviyorum) buyurdu. Bu sevgilerin baflka bak›mlardan olduklar› meydândad›r.
Bir kimsenin baflkas›ndan dahâ üstün olmas›, ayn› üstünlü¤ün
onda dahâ çok bulunmas› demekdir. Bu çokluk, bir üstün s›fat›n
bütününde olaca¤› gibi, parçalar›nda da olabilir. Birinde bir parças›, ötekinde baflka parças› bulunabilir. Meselâ cesâretin bir k›sm›,
pehlivân›n, [sporcunun] cesâretidir. Bir k›sm› da, hükûmet reîsinin
cesâretidir. Melikin cesâreti, pehlivân›n cesâretinden elbet dahâ
k›ymetlidir. ‹lm s›fat›n›n kollar› çokdur. Süâli iyi anlamak, bunu
baflka mes’ele ile kar›fld›rmamak bunlardan bir parçad›r. Zühd de
iki k›smd›r: Evliyân›n zühdü, harâmlardan sak›nmakd›r. Peygamberlerin “salevâtullahi teâlâ aleyhim ecma’în” zühdü ise, islâmiyyeti yaymakdan baflka birfley düflünmemekdir.
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‹slâmiyyetin yay›lmas›, Kur’ân-› kerîmi ve hadîs-i flerîfleri yaymakla olur. Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bunun için, Eshâb-› kirâm aras›nda ba’z›lar›n›n Kur’ân hâf›z› ve ilmi
çok oldu¤unu bildirerek, bunlardan ö¤renilmesini diledi. Bu övmeler, onlar için diploma gibi oldu. Bunlar› sözlerinden tan›yam›yanlar, bu sûretle tan›d›lar. Eshâb-› kirâm›n âlimlerinden hepsi, bu
üstünlükde ortakd›rlar.
Mekkenin fethinden önce, Allah yolunda mal verenlerin ve cihâd edenlerin dahâ üstün olduklar›n› Kur’ân-› kerîm bildiriyor.
Eshâb-› kirâm, bu âyet-i kerîmenin Ebû Bekr-i S›ddîk için geldi¤ini bildiriyor. Çünki, herkesden önce mal veren ve cihâd eden o idi. Bu vazîfeyi bütün ömrünce yaparak, sonra bafll›yanlardan veyâ
önce bafllad› ise de, flehîd olarak uzun zemân yapmak nasîb olm›yanlardan dahâ üstün oldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Benden sonra Ebû Bekre ve Ömere uyunuz!) buyuruldu. Uyulacak kimsenin âlim olmas› lâz›md›r. Hazret-i Ömer, bir süâl sorulunca, Eshâb-› kirâm›n âlimlerini toplar.
Sözbirli¤i sa¤lard›. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” zemân›nda böyle olmad›. O “rad›yallahü anh”, keskin zekâs›, derin bilgisi
ile hemen cevâb verirdi. Hatîb ve edîb oldu¤u için, sözlerini yanl›fl anl›yanlar da olurdu. Hattâ, hazret-i Osmân›n flehâdeti ile ilifli¤i oldu¤unu anlayanlar da oldu. F›khda, Müt’a nikâh›n›n harâm
olmas›n› ve ayaklar› y›kaman›n farz oldu¤unu ve birçok mes’eleleri bildiren ince sözlerini yanl›fl anl›yanlar çok oldu. Âlimler aras›nda ayr›l›klara sebeb oldu. Hazret-i Ömerin, sözbirli¤i yaparak
verdi¤i cevâblar ise, iyi anlafl›ld›. Dört mezheb bilgilerine esâs oldu. Meselâ, (Kur’a çekmek), haklar› müsâvî kimseler aras›ndan
birini seçmek için yap›l›r. Birisini hakl› göstermek için yap›lmaz
sözünü Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” söylemifldir.
‹mâm-› Alînin sözlerini (Ehl-i sünnet) ve (‹mâmiyye) ve (Zeydiyye) f›rkalar› incelemifldir. Herbiri baflka dürlü anlam›fld›r. Zeydiyye ile ‹mâmiyye, evliyâl›¤› inkâr etdi. fieyhayn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” zemân›nda, müslimânlar aras›nda ayr›l›k olmad›.
Hep birlikde kâfirlerle cihâd etdiler. Alî “rad›yallahü teâlâ anh”
zemân›nda ayr›l›klar olunca, kâfirlerle dö¤üflme¤i b›rak›p birbirlerini k›rma¤a bafllad›lar. Hazret-i Alî, fitneyi önliyemedi. Hattâ, hilâfeti de elinden kaç›rd›.
Süâl: ‹lk iki halîfe zemân›nda Eshâb-› kirâm çokdu. Halîfeye
yard›mc› oldular. Hazret-i Alî zemân›nda, Eshâb-› kirâm azald›.
Çeflidli memleketlerde yeni îmân eden câhiller, sap›k kimseler fitne ç›kard›. Bu fitneleri ilk iki halîfe de önliyemezdi. Bu bak›mdan
üstünlüklerini söylemek do¤ru olur mu?
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Cevâb: Allahü teâlân›n feyzleri, ni’metleri, fark gözetmeksizin
herkese gelmekdedir. Fekat, Allahü teâlân›n âdeti flöyledir ki,
feyzlerini, ni’metlerini bir sebeble, bir kimse ile gönderir. Bu sebebin, o ni’mete vâs›ta olabilmesi lâz›md›r. ‹yili¤e sebeb olan›n iyi oldu¤u, felâkete, azâba sebeb olan›n iyi olmad›¤› anlafl›laca¤› gibi,
iyiler aras›ndaki üstünlük dereceleri de, buradan anlafl›l›r. ‹lk halîfe zemân›nda, câhil ve sap›k, bozuk kimseler yokdur demek do¤ru
de¤ildir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât eder etmez,
Arabistân halk›n›n ço¤u irtidâd etdi. Eshâb-› kirâmdan “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” kendilerine vazîfe ile gelmifl olanlar› flehîd etdiler. ‹ki halîfenin tedbîr ve gayretleri, büyük bir felâketi önledi. Akl› olan kimse, bu hâdiselere tesâdüf diyemez. Takdîr-i ilâhî böyle imifl diyerek, hizmetleri inkâra kalk›flmak da, Emr-i
ma’rûfü ve Nehy-i münkeri inkâr etmek olur. Hazret-i Alînin üstünlü¤ünü inkâr etme¤e de yol açar.
Süâl: Hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” müslimânlarla
harb etmesi, hakk› savunmak idi. Bât›l› yok etmek için idi. Bunun
için, bu harbleri de cihâd say›lmaz m›?
Cevâb: Hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” hak için, iyilik
için u¤rafld›¤› ortadad›r. Bunun için ona bir leke sürülemez. Fekat,
bu savafllar› Resûlullah›n emri ile yapd› demek do¤ru de¤ildir.
Çünki, onun fitneleri basd›rmas› takdîr edilmifl olsayd›, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” ona emr ederdi. O da, bu hayrl› ifle sebeb olurdu.
Bilindi¤i gibi, fiâm›n ve Irâk›n feth olunaca¤›n› haber vermifldi.
Bunun için, iki halîfenin bu çal›flmalar› meyveli oldu. Bu fesâdlar
ise, kald›r›lamad›. Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” söndürmek için
ald›¤› tedbîrler, fitneyi dahâ da körükledi. Allahü teâlâdan Resûlüne va’d edilmifl olmad›¤› anlafl›lmakdad›r. Hazret-i Alînin hâricîlerle harb etmesi, öyle de¤ildir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”, bu muhârebesini bildirmifl ve zafer kazanaca¤›n› müjdelemifldi.
fieyhayn zemân›nda “rad›yallahü teâlâ anhümâ” f›kh bilgilerine uymakda ve ihsân ve tarîkat denilen ma’rifetleri almakda müslimânlar birlik hâlinde idi. Kusûru olanlar› halîfe cezâland›r›rd›.
Hâlbuki, kendileri gibi, onlar›n ço¤u da, Resûlullah›n “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” sohbetinde bulunmufllard›. Sa’d ibni Ebî
Vakkâs “rad›yallahü teâlâ anh” evinin kap›s›n› acemler gibi yapd›r›nca, hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” y›kd›rd›. Hâlid bin
Velid gibi ünlü bir kumandan› azl eyledi. M›sr vâlîsi Amr ibni Âs›
paylad›. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” zemân›nda, halîfeyi
kabûl etmekde bile ayr›l›klar oldu. Hazret-i Osmân›n “rad›yallahü
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teâlâ anh” kâtillerine k›sâs yapmakdaki ve halîfelik için hazret-i
Mu’âviyenin “rad›yallahü teâlâ anh” hakem talebini kabûl etmesindeki fikrlerini müslimânlar›n ço¤una kabûl etdiremedi. fieyhayn›n “rad›yallahü teâlâ anhümâ” sohbetinde bulunanlar, Sahâbî olmasalar bile, islâmiyyete uyar, kalblerini temizlerlerdi. Hazret-i
Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” yan›nda bulunanlar›n ço¤u ise, asker idi. Kalbleri bozukdu. Kendisini bile sevmiyenler vard›. Halîfe
minberde bunlardan flikâyet ederdi. Hazret-i Hasene “rad›yallahü
teâlâ anh” cefâ edenler ve hazret-i Hüseyni “rad›yallahü teâlâ
anh” vahflîce flehîd edenler, hep Kûfe ehâlîsinden oldu. Halîfeyi sevenlerin ço¤u da, bu sevgide taflk›nl›k yapd›. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”, bunlardan da flikâyet ederdi.
Süâl: Hazret-i Alînin rûhâniyyeti çokdu. Melek gibi idi. Onun
için insanlarla anlaflamad›. fieyhayn ise, herkes gibi insand›. Benzerleri ile kolay anlafld›lar. Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” akrabâlar› bile inanmad›. Bu kusûr, Resûlullaha de¤il, inanm›yanlara âid oldu?
Cevâb: Ehl-i sünnet âlimlerine göre “rahime-hümullahü teâlâ”
hazret-i Alî “rad›yallahü anh” için hiçbir kusûr söylemek câiz de¤ildir. Biz bu kitâbda, Ehl-i sünnete uyarak, kusûr de¤il, üstünlük
farklar›n› belirtmek istiyoruz. Allahü teâlâ, Habîbine “sallallahü
aleyhi ve sellem” münâf›klarla müdârât etmesini, câhillere ince
mes’eleleri anlatmamas›n›, herkesin hâline uygun davranmas›n›
emr eyledi. Böylece, onlar› terbiye etmek, feyz vermek kolay oldu.
Allahü teâlâ, zâten bunun için, Peygamberleri “aleyhimüsselâm”
insan olarak gönderdi. Melek olarak göndermedi. Halîfeler içinde
de böyle olan, elbet dahâ üstün olur. ‹slâmiyyeti yaymas› ve insanlar› terbiye etmesi baflar›l› olur. Her ne fleklde olursa olsun, böyle
yapma¤a mâni’ olan fleyler, hattâ fliddet, vera’, edebiyyât, halkdan
uzaklaflmak gibi k›ymetli fleyler bile, halîfenin derecesini azalt›r.
Hayr ve hasenât yapanlar›n kazand›¤› sevâblar, bunlar›n üstâdlar›na da ve sebeb olanlara da verilir. Bu bak›mdan da fieyhayn›n “rad›yallahü teâlâ anhümâ”, Alîden “rad›yallahü teâlâ anh” üstün olmas› lâz›m gelmekdedir.
Hicretden evvel kâfirler Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” ve müslimânlara akla gelmedik eziyyet ve iflkence yapd›lar. Hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” onlara karfl› ç›kd›. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” o zemân çocukdu. Hicretden sonra hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” düflmanla dövüflmekde, fieyhayn da “rad›yallahü teâlâ anhümâ” Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ile meflveret etmekde dahâ ileri oldular. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve
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sellem” vefât›ndan sonra, fieyhayn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” zemân›nda, ‹slâmiyyetin yay›lmas›, memleketlerin al›nmas›, o kadar
çok ve o kadar çabuk oldu ki, hiçbir zemân ve hiçbir yerde böyle
te’sîrli ve devâml› baflar› görülmemifldir. Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” zemân›nda ise, hiçbir flehr al›nmad›. Hattâ cihâd temâmen
durdu.
Hazret-i Alîden “rad›yallahü teâlâ anh” hadîs rivâyet edenlerin
ço¤u, öteden beriden toplanan askerlerdi. Kimlikleri belli de¤ildi.
Onlar›n bildirdikleri sa¤lam de¤ildir. Medînedeki ve fiâmdaki
âlimlerden, hazret-i Alîden “rad›yallahü teâlâ anh” hadîs bildiren
pek azd›r.
Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden sonra islâm›n temel
bilgisi (F›kh)d›r. F›khdan ana bilgiler, hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” sözbirli¤i yaparak ortaya koyduklar›d›r. Müslimânlar›n ço¤u Hanefî, Mâlikî ve fiâfi’îdir. Mâlikî mezhebinin kayna¤›
(Muvattâ) kitâb›d›r. Muvatta kitâb›nda, hazret-i Alîden “rad›yallahü teâlâ anh” gelme ancak birkaç mes’ele bulunmakdad›r. Hanefî
mezhebinin kayna¤› olan imâm-› Ebû Hanîfenin “rahime-hullahü
teâlâ” Müsnedi ve imâm-› Muhammedin “rahime-hullahü teâlâ”
eserleri de böyledir. ‹mâm-› fiâfi’înin “rahime-hullahü teâlâ” Müsnedinde ise, onlardakilerden dahâ az vard›r. F›khdan sonra (Siyer)
bilgileri gelir. Burada da, hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”, öteki Sahâbîler gibidir. Tesavvufa gelince, (Sülûk) ve kalbi temizleme
olan bu ilmde, hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” sözleri, meselâ Abdüllah bin Mes’ûdun veyâ Abdüllah bin Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” sözlerinden dahâ çok de¤ildir.
Süâl: Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”, Kur’ân-› kerîmi ve
hadîs-i flerîfleri herkesden iyi biliyordu. Ondan iflitenlerin çürük olmalar›, Mezheb imâmlar›na do¤ru olarak iletememeleri, bu yüce
imâma kusûr olur mu?
Cevâb: Onlar›n kusûrlar›, ‹mâm hazretlerinin yüksekli¤ini elbet sarsamaz. Onun halîfe olmak hakk›n› elbet gidermez. Fekat,
halîfenin hâkim, gâlib olmas› lâz›md›r. Halîfe olma¤a hakk› olanlar aras›ndan, Allahü teâlâ, bilinmiyen sebeblerle, birini bu makâma seçince, onun için elbet, ayr› bir üstünlük olur. Kendinde olan
üstünlü¤e, bir de ifl yapmakla olan üstünlük eklenir. Hizmeti çok
olan›n, üstünlü¤ü artar. Allahü teâlâ, bu üstünlü¤ü, kendinde üstünlük olana ve ayr›ca çal›flana verir.
fieyhayn›n “rad›yallahü teâlâ anhümâ” kalb temizli¤i, ya’nî tesavvuf bak›m›ndan üstünlü¤ü, iki yoldan anlat›labilir: Hazret-i
Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” zühdü, Velîlerin “rahime-hümullahü teâlâ” zühdü gibi idi. fieyhayn›n “rad›yallahü teâlâ anhümâ”
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zühdleri ise, Peygamberimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
zühdü gibi idi. Vera’lar› da böyle idi. Târîhler sözbirli¤i ile bildiriyor ki, hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” zühdü, hilâfetinin
düzenini bozdu. fieyhayn›n “rad›yallahü teâlâ anhümâ” zühdleri
ise, hilâfetlerini düzene koydu. ‹kinci yoldan deriz ki, zühd, nefsin
istedi¤ini yapmamakd›r. ‹slâmiyyetin izn verdi¤i fley olsa da, yapmamakd›r. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”, halîfe olmak için
çok kan dökülmesine sebeb oldu. Bu iflinde elbet hakl› idi ve islâmiyyetin izn verdi¤i ifli yapd›. Fekat fieyhayn “rad›yallahü teâlâ
anhümâ” zühdlerinden dolay›, halîfeli¤i istemediklerini söylediler. fieyhayn “rad›yallahü teâlâ anhümâ”, ilm sâhiblerine ve hilâfete hakk› olanlara hep tevâdu’ gösterdi. Zühd, az fleyle geçinmek
ise, hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” bu bak›mdan da fieyhayndan “rad›yallahü teâlâ anhümâ” ileri oldu¤u söylenemez.
‹mâm-› Ahmedin “rahime-hullahü teâlâ” kitâb›nda, Muhammed
bin Kâ’b-› Kurazî diyor ki, hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”
(Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” zemân›nda açl›kdan karn›ma tafl ba¤lad›¤›m oldu. fiimdi ise, mal›m›n zekât› dörtbin alt›n oluyor) dedi.
Hiç flübhe yok ki, hazret-i Alî “rad›yallahü anh” kâmil ve mükemmil idi. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Kimse
r›zk›n› bitirmeden ölmez. Fekat, r›zk›n›z› iyi yerlerde aray›n›z!) buyurdu.

B‹R‹NC‹ FASL
Kitâb›n bafl›ndan buraya kadar, fieyhayn›n “rad›yallahü teâlâ
anhümâ” dahâ üstün oldu¤unu nakle ve akla dayanarak bildirdik.
fiimdi muhâliflerin flübhelerini gidermeye çal›flal›m. Burada ‹mâmiyye ve Zeydiyye f›rkalar›na cevâb verecek de¤iliz. Onlara âyet-i
kerîme ile hadîs-i flerîfler ile de¤il, baflka dürlü cevâb verilir. Bu
mes’elede do¤ru düflünenler de, yanl›fl düflünenler de, üç k›smd›r.
Nasîr-i Tûsî bunlar› flafl›rtm›fld›r.
Nasîr-üddîn-i Tûsî, (Tecrîd) kitâb›nda, hazret-i Alînin fieyhayndan dahâ üstün oldu¤unu bildiriyor. Cihâdlarda yapd›¤› kahramanl›klar› ve Resûlullah›n hizmetinde çekdi¤i s›k›nt›lar› yaz›yor.
Bedr, Uhud, Ahzâb [ya’nî Hendek] ve Hayber ve Huneyn gazâlar›ndaki hizmetlerini, baflka hiçbir Sahâbî yapmam›fld›r diyor.
(Âlimlerin ilmleri ondan gelmekdedir. Böyle oldu¤unu kendi de
haber vermifldir. (Mubâhele) âyetinde (Ve enfüsenâ) buyuruldu
ki, bu onun flân›n› bildirmekdedir. Çok cömerd idi. Resûlullahdan
sonra, insanlar›n en zâhidi idi. ‹bâdeti ençok olan› idi. En âlimi,
en flereflisi idi. ‹lk îmân eden odur. En fasîh konuflan o idi. Re’yi,
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keflfi en do¤ru olan, Allahü teâlân›n emrlerinin yap›lmas› için en
çok u¤raflan, Kur’ân-› kerîmi en iyi ezberliyen o idi. Gaybdan haber verirdi. Düâlar› kabûl olurdu. Çok kerâmetleri görüldü. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yak›n akrabâs› ve âh›ret
kardefli idi. Onu sevmek, ona yard›m etmek her müslimâna vâcib
oldu. Peygamberlere müsâvî oldu¤u bildirildi. Kufl olay›, onun flerefinin yüksek oldu¤unu gösteriyor. Mûsâ yan›nda Hârûn gibi idi.
Halîfe olaca¤›, (Gadîr) denilen yerdeki hadîs-i flerîfle bildirildi.
Küfr üzere bir ân yaflamad›. ‹slâma çok hizmet etdi. Rûhu da, bedeni de kâmil idi) diyor.
Cevâb: (Fadl-i cüz’î), ya’nî birkaç fleyde üstün olmak ile, (Fadl-i
küllî), ya’nî her fleyde üstün olmak baflkad›r. ‹nsan› Peygambere
benzeten çeflidli s›fatlar vard›r. Bunlar› birbirine kar›fld›rmamal›d›r. Millete reîs olmak, Peygambere halîfe olmak üstünlü¤ü ile
baflka üstünlükleri iyi anlamak lâz›md›r.
Allahü teâlâ, (Mâide) sûresinin üçüncü âyetinde, (Bugün, dîninizi kemâle getirdim. Size ni’metimi temâmlad›m) buyurdu. Bunun için, din ve millet ifllerinde, Peygamberden baflkas›na bak›lmaz. Allahü teâlâ, sevgili Peygamberine ihsân etdi¤i ni’metlerin
ço¤unu hayâtda iken vermifl, bir k›sm›n› da, sonra verece¤ini va’d
etmifl, bunlar›, ba’z› Sahâbîler elinde yaratm›fld›r. Bu Sahâbîler,
Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, peygamberlik vazîfesinde benzemekle flereflenmifllerdir. Eshâb-› kirâm›n, bu bak›mdan Resûlullaha benzemeleri farkl›d›r. Ençok benziyenleri fieyhayn oldu. Bunu iyi aç›klayabilmek için, (Tecrîd) kitâb›n›n yaz›lar› birer birer afla¤›da yaz›lacak, herbiri cevâbland›r›lacakd›r:
Süâl 1: Hazret-i Alî, din u¤runda çok cihâd yapd›. Onun kadar
kahramanl›k gösteren oldu mu?
Cevâb 1: Hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” gazâlarda
kahramanl›k göstermesi, Resûlullah›n yard›m› ile idi. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, fieyhayne de bu yard›m› yapd›. Hicret ile vefât aras›ndaki zemânda, hazret-i Alîye olan yard›m› dahâ
çok idi. Hicretden önce ve vefâtdan sonra ise, fieyhayne olan yard›m› dahâ çok idi. Fekat, peygamberlik vazîfesinde benzeyifl, fieyhaynde dahâ çok oldu.
Süâl 2: Eshâb-› kirâm çok fleyi hazret-i Alîye sorup ö¤renirlerdi. Bu onun dahâ üstün oldu¤unu göstermiyor mu?
Cevâb 2: Hazret-i Ömer de, ilminin çok olmas› ile müjdelenmifl idi. Tirmüzî bildiriyor ki, hazret-i Alî, irtidâd eden birkaç kifliyi yakd›. Bunu, Abdüllah ibni Abbâs iflitince, ben olsayd›m, yakmazd›m, öldürürdüm. Çünki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Dinden ç›kan› öldürünüz!) buyurdu. Bir kerre de, (Allahü
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teâlân›n yapaca¤› azâb ile siz azâb yapmay›n›z!) buyurdu dedi.
Hazret-i Alî bunu iflitince, Abdüllah ibni Abbâs do¤ru söyliyor buyurdu. Hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” ma’sûm olmad›¤›n›,
yan›ld›¤›n› gösteren böyle haberler, Müslimde ve baflka kitâblarda
yaz›l›d›r.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Alîyi övdü¤ü
gibi, Eshâb-› kirâmdan ço¤unu da senâ buyurmufldur. fieyhayn
için, (Benden sonra Ebû Bekre ve Ömere itâ’at ediniz!) ve (Cennetdeki adamlar›n en üstünü, Ebû Bekr ve Ömerdir) hadîs-i flerîfleri meflhûrdur. (Ömerin geçdi¤i yoldan fleytân kaçar) hadîs-i flerîfi ve gömlek rü’yâs›n› ve süt rü’yâs›n› söyliyerek, ilm ve din ile
ta’bîr buyurmas›, hazret-i Ömeri müjdelemifldir. Ubeyy bin Kâ’b
için de, (Kur’ân-› kerîmi en iyi okuyan›n›z Ubeyy bin Kâ’bd›r) buyuruldu. (‹bni Ümm-i Abdin râz› oldu¤u kimseden ben de râz›y›m) ve (Halâli ve harâm› ençok bileniniz Mu’âzd›r!) ve (Her ümmetin emîni vard›. Bu ümmetin emîni Ebû Ubeydedir) ve (Her
Peygamberin havârîsi vard›. Benim havârim Zübeyrdir) ve (‹lmin
dörtde birini Âifleden ö¤reniniz!) hadîs-i flerîfleri, çeflidli Sahâbîleri bir üstünlükle övmekdedir. ‹nsâf ile düflünülürse, bu üstünlükleri içinde, en üstün olan›, itâ’at olunmak ve Cennet adamlar›n›n en
üstünü olmakd›r. Hazret-i Alî de, bunu bildirerek, (Benim size vezîr [ya’nî müflâvir] olmam, size emîr olmamdan dahâ iyidir) buyurmufldur.
Âlimlerin ilmleri ondan geldi¤i gibi, fieyhaynden de gelmekdedir. Din âlimleri, k›râet, f›kh, hadîs, tefsîr, üsûl, tesavvuf, kelâm ve
lisan âlimleridir. K›râet âlimlerinden yedisi meflhûrdur. Bunlar›n
hepsinin ilmi, hazret-i Osmân›n yazd›rd›¤› Kur’ân-› kerîmden al›nm›fld›r. Bu Kur’ân-› kerîmi ise, fieyhayn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” toplad›. Bunu da, hazret-i Ömerin gönderdi¤i âlimler, her yere ulafld›rd›. Hazret-i Alîden “rad›yallahü teâlâ anh” ise, yaln›z iki
rivâyet gelmifldir. F›kh âlimlerinden, Hanefî, fiâfi’î ve Mâlikî mezheblerinin temelleri, hazret-i Ömerin yapd›¤› icmâ’ bilgilerine dayanmakdad›r. Bunlar›n ana kitâblar›nda, hazret-i Alîden gelme rivâyet pek azd›r. Hadîs âlimlerine gelince, bunlar›n bildirdikleri hadîs-i flerîflerin ço¤unu, Ebû Hüreyre ve Abdüllah ibni Ömer ve Âifle ve Abdüllah bin Mes’ûd ve Abdüllah bin Abbâs ve Enes bin
Mâlik ve Ebû Sa’îd-i Hudrî ve Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü teâlâ anhüm” haber vermifllerdir. Bunlar›n da ço¤u fieyhaynden rivâyet etmekdedir. Medîne, fiâm, Yemen ve M›sr âlimlerinin hazret-i Alîden rivâyetleri azd›r. Kûfelilerin rivâyeti çok ise de, bunlar›n hâlleri bilinmemekdedir.
Üsûl ilmini imâm-› fiâfi’î “rahmetullahi teâlâ aleyh” kurdu.
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Bunun Kitâb, sünnet, icmâ’ ve k›yâs üzerindeki temel bilgileri ise,
hep fieyhaynden gelmekdedir. Sonra, her mezheb imâm›, kendi
mezhebi için üsûl koydu. Bu üsûllerin, Eshâb-› kirâm›n sözleri ile
hiç ilgileri yokdur.
Kelâm âlimlerinin temel bilgileri, Ehl-i sünnet ve cemâ’at i’tikâd›d›r. Bu bilgiler de fieyhaynden “rad›yallahü teâlâ anhümâ”
gelmekdedir. Zemânla eklenen bilgilerin ise, Eshâb-› kirâm›n sözleri ile bir ilgisi yokdur.
Tefsîr ilmini kuran Ömerdir “rad›yallahü teâlâ anh”.
Tesavvuf ilmine gelince, kalbin sohbetle temizlenmesi, fieyhaynden gelmekdedir. Hasen-i Basrînin hazret-i Alîden feyz almas› ve h›rka giymesi do¤ru de¤ildir diyenler de vard›r.
Hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh”, kendi üstünlüklerini
söylemesi câizdir. Büyük bir zât›n, iyi niyyetle, baflkalar›n›n kendinden feyz alabilmeleri için, üstünlüklerini bildirmesi câizdir.
Hazret-i Alî, hutbede, (Kur’ân-› kerîmden diledi¤inizi bana sorunuz! Vallahi her bir âyetin, gece mi gündüz mü geldi¤ini ve ovada
m›, da¤da m› indi¤ini bilirim) buyurdu. fieyhayn›n “rad›yallahü teâlâ anhümâ” tevâzu’u pekçokdu. Meselâ, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”, dalda bir kufl görünce, (Ne mutlu sana ey kufl! Diledi¤in dala konars›n. Diledi¤in meyveleri yirsin. K›yâmet günü hesâba çekilmez, azâb görmezsin. Keflki, senin gibi bir kufl olsayd›m)
dedi¤i meflhûrdur. Hazret-i Ömerin de, bir avuç toprak olmak için
söyledikleri, kitâblarda yaz›l›d›r. Allahü teâlâya yak›n Evliyân›n
hâlleri birbirine uymaz. Kimi övünmüfl, kimi yok olmak istemifldir.
Îsâ aleyhisselâm inbisât hâlinde, nefl’eli idi. Yahyâ aleyhisselâm
ise, çok zemân korku içinde, üzüntülü idi. Hazret-i Ebû Bekre “rad›yallahü teâlâ anh” (Ey Allah›n halîfesi!) dediler. (Ben Resûlullah›n halîfesiyim ve buna râz›y›m) dedi.
Süâl 3: (Ve-enfüsenâ) âyet-i kerîmesi, hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” üstünlü¤ünü göstermiyor mu?
Cevâb 3: Tefsîrlerde bildirildi¤i üzere, bu âyet-i kerîmeye (mubâhele âyeti) denir. Mubâhele yapmak ve mubâhele yaparken, çocuklar› ve akrabây› da yan›nda bulundurmak, Arabistânda âdet
idi. Resûlullah da “sallallahü aleyhi ve sellem” mubâhele yaparken, bu âdete uyarak, çocuklar›n› ve akrabâs›n› toplad›. Bu âyet-i
kerîme, hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” akrabâ olmak flerefini göstermekdedir. Bu flerefin büyüklü¤üne hepimiz inan›yoruz. Fekat bu fleref, (Fadl-i küllî) ya’nî her bak›mdan üstün olma¤› göstermez. Bunun gibi, (Sen bendensin. Ben de sendenim) gibi
hadîs-i flerîfler, akrabâl›k flerefini göstermekdedir. Çünki, hazret-i
Abbâs için ve Ebû Lehebin k›z› Dürre için de böyle buyurulmufl– 186 –

dur. Böyle sözler, (Fadl-› cüz’î)yi, ya’nî bir bak›mdan üstünlü¤ü
gösterir. Her bak›mdan üstünlü¤ü göstermez. Hamâmda bir arslan
gördüm demek gibidir. Hamâmda arslan gibi kuvvetli bir insan
görmüfl oldu¤unu bildirmekdedir. Yoksa diflleri, pençesi ve yelesi
arslan›nkiler gibi demek de¤ildir.
Süâl 4: Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” çok cömerd idi. Bu
üstünlü¤ü âyet-i kerîme ile medh olundu.
Cevâb 4: Hazret-i Alî “rad›yallahü anh”, elbet çok cömerd idi.
Bunun gibi, dahâ nice üstünlükleri de vard›. Hazret-i Alînin bu üstünlüklerine ve Eshâb-› kirâm›n ço¤undan dahâ üstün oldu¤una
hepimiz inan›yoruz. Biz burada fieyhayn›n dahâ üstün oldu¤unu
bildirmek istiyoruz. Cömerdlik iki dürlüdür. Birisi, kendi mal›n›
muhtâc olanlara bol bol vermekdir. ‹kincisi, (Beyt-ül mâl) denilen
devlet hazînesi me’mûrlar›n›n, beyt-ül mâldan hakk› olanlara haklar›n› eksik vermemesidir. fieyhayn, iki bak›mdan da dahâ çok cömerd idi. Hazret-i Ebû Bekrin, hicretden evvel ve hicretden sonra,
Resûlullah için verdi¤i mallar›n çoklu¤unu, siyer kitâblar› sözbirli¤i ile bildiriyor. Bir gece Allah için onbin alt›n, ertesi gün onbin alt›n ve ayr›ca gizlice onbin alt›n ve herkesin yan›nda onbin alt›n da¤›t›nca, Nisâ sûresinin otuzalt›nc› âyeti gelerek, Allahü teâlâ taraf›ndan medh ve senâ buyuruldu. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi
ve sellem”, (Eshâb›m aras›nda bana sohbeti ile ve mal› ile en çok
hizmet eden, Ebû Bekrdir) buyurdu.
Tebük gazvesinde, mal›n›n hepsini verdi. Hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” de, Allah yolunda mal›n› verdi¤i çok olmufldur. Tebük gazvesinde mal›n›n yar›s›n› verdi. Hazret-i Alînin bu
kadar mal verdi¤i hiç iflitilmemifldir. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem”, ona bak›yordu. Hicretden sonra da mal› yokdu. fieyhayn halîfe iken, Beyt-ül-mâldan ancak geçinecek kadar ücret al›rd›. Hazînenin hepsini millete da¤›t›rlard›. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” halîfe iken, millete da¤›td›¤›, onlar›nkinin binde biri
olamaz. Ukayl›n, geçim s›k›nt›s›ndan hazret-i Alîye k›zd›¤›, bu yüzden Mu’âviyenin “rad›yallahü teâlâ anh” yan›na gitdi¤i meflhûrdur.
Süâl 5: Hazret-i Alî, Resûlullahdan sonra insanlar›n en zâhidi
idi.
Cevâb 5: Evet, hazret-i Alînin zühdünün çok oldu¤u meydândad›r. Eshâb-› kirâm›n ço¤undan dahâ zâhid idi. Zühd, dünyâya
düflkün olmamakd›r. Bunun en k›ymetlisi, halîfeli¤i de istememekdir. fieyhayn›n halîfeli¤i b›rakmak istediklerini, Eshâb-› kirâm
sözbirli¤i ile bildiriyor. Hazret-i Alî ise, halîfe olmak için u¤rafld›.
Dîne ve müslimânlara hizmet için istedi diyenlerin, fieyhayn› da,
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halîfe olduklar› için, kötülememeleri lâz›m olur. Fekat fieyhayn,
halîfe olmak için u¤raflmad›lar. Hazret-i Alî ise, çok u¤rafld›. Hazret-i Ömerin zühdünün mükemmel oldu¤unu Sa’d ibni Ebî Vakkâs bildiriyor. fieyhayn›n zühdünü, kanâ’atini bildiren haberler say›lam›yacak kadar çokdur. Zâhidlerin en üstünü, Resûlullahd›r
“sallallahü aleyhi ve sellem”. fieyhayn halîfe iken, tâm Ona benzediler. Allahü teâlân›n emrlerini yerlefldirmek, yaymak için, herfleyi yapd›lar. Böyle oldu¤unu hazret-i Alî de bildirdi ve (Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hepimizden ileridedir. Ebû Bekr
de öyle oldu. Ömer, bunlar›n üçüncüsü oldu. Sonra, herfley bozuldu. Allahü teâlân›n diledi¤i fleyler baflgösterdi) dedi.
Hazret-i Alînin çok ibâdet yapd›¤› için, Eshâb-› kirâm›n ço¤undan ileride oldu¤u meydândad›r. Fekat, fieyhaynden ileride oldu¤u söylenemez “rad›yallahü teâlâ anhüm”.
Süâl 6: Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” önce îmân etdi.
Bundan büyük fleref olur mu?
Cevâb 6: Önce îmân eden, ba’z› âlimlere göre hazret-i Alîdir.
Ba’z›lar›na göre ise hazret-i Ebû Bekrdir. Hazret-i Hadîcenin bunlardan önce îmân etdi¤i, sözbirli¤i ile bildirilmifldir. Önce îmân etmek dahâ üstün olma¤a sebeb olsayd›, hazret-i Hadîce ile Zeyd,
Eshâb-› kirâm›n en üstünü olurlard›. Önce îmân etmenin bir üstünlük olmas›, baflkalar›n›n îmâna gelmelerine sebeb oldu¤u içindir.
Bu da, ancak bâlî¤ olmufl, yetiflmifl kimsede olur. Hazret-i Alî,
îmân etdi¤i zemân çocukdu. Îmân etdi¤ini babas›ndan bile saklad›.
Önce îmân ederek baflkalar›n› îmâna getirmek üstünlü¤ü, yaln›z
Ebû Bekrde “rad›yallahü teâlâ anh” hâs›l oldu.
Süâl 7: Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”, Eshâb-› kirâm›n en
fasîh konuflan› idi.
Cevâb 7: Hazret-i Alînin fasîh, belî¤ ve edîb oldu¤u ve bu bak›mdan Eshâb-› kirâm›n ço¤undan üstün oldu¤u meydândad›r. Fekat, fieyhaynden dahâ üstün oldu¤u söylenemez. Çünki, fieyhayn›n
çok fasîh hutbelerini, Eshâb-› kirâm›n büyükleri haber vermifldir.
Hazret-i Ebû Bekrin çok fasîh olan kasîdeleri, ‹bni ‹shak târîhinde
yaz›l›d›r. Bununla berâber, çok fasîh olman›n halîfelikle bir ilgisi
yokdur. Evet islâmiyyeti bildirirken fesâhet lâz›md›r. fieyhayn “rad›yallahü anhümâ”, herfleyi gâyet fasîh bildirdiler. Ayr›l›klar›, anlaflmazl›klar› temâmen ortadan kald›rd›lar. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” zemân›nda hâs›l olan anlaflmazl›klar›n hiçbiri çözülemedi.
Hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” sözü ile ictihâd›n› de¤ifldiren bir Sahâbî bulundu¤u iflitilmemifldir.
Süâl 8: Hazret-i Alînin re’yi, keflfi en do¤ru de¤il mi idi?
Cevâb 8: Evet, hazret-i Alînin ictihâd›n›n do¤ru oldu¤una ve
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nasslardan hükm ç›karmakdaki ve süâllere cevâb vermekdeki
sür’atine kimsenin bir diyece¤i yokdur. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” de, bunu bildirerek: (Hükm vermekde en ileride olan›n›z, Alîdir) buyurmufldur. Hazret-i Ömer, Eshâb-› kirâm›n üstünlüklerini sayarken (Hükm etmekde en üstünümüz Alîdir) demifldir. Fekat, bu üstünlü¤ü, fieyhaynden önce halîfe olmas›na sebeb göstermek do¤ru olamaz. Çünki, hazret-i Ebû Bekr halîfe olunca, arablar› mürted olmakdan vazgeçirmek için neler
hükm etdi ise, hepsi fâideli oldu. Îrâna ve Rumlarla yap›lan cihâdlarda hazret-i Ömerin düflünceleri ve emrleri hep zafer sa¤lad›.
Hazret-i Alî halîfe iken, yapd›klar› zararl› oldu. Meflveret edilenlerin re’ylerini be¤enmezdi. Abdüllah ibni Abbâs bunu aç›kca bildiriyor. Hazret-i Osmân flehîd edilince, hazret-i Alîye, o¤lu hazret-i Hasenin söyledikleri, kitâblarda yaz›l›d›r. Re’yin, ictihâd›n
do¤ru olmas› demek, fâideli sonuçlar getirmesi demekdir. Bu da,
yaln›z fieyhayn›n re’y ve ictihâdlar›nda tâm olarak hâs›l olmufldur.
Süâl 9: Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”, Allahü teâlân›n
emrlerinin yap›lmas› için ençok u¤raflan de¤il midir?
Cevâb 9: Allahü teâlân›n emrlerinin yap›lmas› ve islâmiyyetin
yay›lmas› için fieyhayn›n da, hazret-i Alînin de “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în” var kuvvetle çal›fld›klar› flübhesizdir “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”. Fekat, nass ile aç›kca bildirilmemifl ifllerde acele etmemek, meflveret etmek, icmâ’ elde etmek lâz›md›r.
Böyle yerlerde acele etmek hatâd›r. Had cezâlar›nda böyle yap›lmazsa, fitne uyan›r. fieyhayn, her emrlerinde, Resûlullah›n bu
sünnetini gözetirlerdi. Bunu, Ömer bin Abdül’azîz çok güzel haber vermekdedir. Hazret-i Alî böyle yapmad›. Hattâ bir gece,
Mugîre bin fiu’be ile konuflurken, (Anlaflmazl›k ve fitne korkusu
olunca, zânîyi hemen recm ederim) demifl, Mugîre de, o gece kaçarak, hazret-i Mu’âviyenin yan›na gitmifldir. Denilebilir ki, hazret-i Alî zemân›ndaki kar›fl›kl›klara k›smen acelesi sebeb olmufldur. Hazret-i Alîde sekr ve acele çokdu. fieyhaynde ise, Sahv, teennî ve uza¤› görmek çokdu. Böyle oldu¤unu, Abdüllah ibni Abbâs, aç›k olarak bildirmifl, (Hazret-i Ömer, ileriyi görür, yavafl hareket ederdi. Hazret-i Alî, istedi¤ini hemen yapabilecek san›r, harekete geçerdi. Ço¤u yap›lamazd›) demifldir.
Süâl 10: Kur’ân-› kerîmi en iyi ezberliyen hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” de¤il midir?
Cevâb 10: Kur’ân-› kerîmi ezberlemek flerefi, yaln›z hazret-i
Alîye mahsûs de¤ildir. fieyhayn ve Zinnûreyn ve Abdüllah ibni
Mes’ûd ve Ubeyy bin Kâ’b “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” da,
Kur’ân-› kerîmin hepsini ezberlemifllerdi. fieyhayn halîfe iken,
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Cum’a ve befl vakt nemâz› k›ld›r›rlard›. Sabâh nemâz›nda Bekara
ve Yûsüf gibi uzun sûreleri okurlard›. Hazret-i Alî ve di¤er hâf›zlar, cemâ’at aras›nda idiler. Hiçbir nemâzda yanl›fl okundu dedikleri iflitilmemifldir. Bu nemâzlar, cemâ’atin h›fzlar›n›n kuvvetlenmesine yard›m etdi.
Süâl 11: Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” gaybden haber verirdi ve düâlar› kabûl olurdu.
Cevâb 11: Gaybden haber vermek ve düân›n kabûl olmas›, hazret-i Alîde de, fieyhaynde de çok görüldü. fieyhayn›n bu kerâmetleri, sahîh haberlerle bizlere geldi. Hazret-i Alînin kerâmetlerini
bildirenler aras›nda yalanc›lar›n bulundu¤unu hazret-i Alî de bildirmifl, ço¤unu yan›ndan kovmufldur. Birbirlerinin kötülüklerini
de bildirmifllerdir. Buhârîde diyor ki, fieyhayn›n düâs› ile yinilen
yemek azalmazd›, artard›. Yine Buhârîde diyor ki, hazret-i Ömerin, böyle olaca¤›n› zan ederim dedi¤i fleyler, hep zan etdi¤i gibi olmufldur. Hazret-i Ömerin, Îrânda harb eden askerini Medînede
hutbe okurken görerek, kumandanlar› Sâriyyeye (Da¤ taraf›na
dikkat et!) dedi¤i meflhûrdur. Hazret-i Ömerin, öldürülece¤inden
birkaç gün önce, ölece¤ini haber verdi¤i, imâm-› Ahmedin (Müsned) kitâb›nda yaz›l›d›r. Hazret-i Ebû Bekrin îmân edece¤i ve ölece¤i zemân gördü¤ü rü’yâlar sahîh kitâblarda yaz›l›d›r. Nil nehrinin hazret-i Ömerin mektûbuna uyarak ak›fl›n› de¤ifldirdi¤i bildirilmifldir. Böyle dahâ nice kerâmetleri bildirilmifldir. Böyle olmakla
berâber, Eshâb-› kirâm›n yüksek dereceleri, kerâmet derecesinden
dahâ üstündü. Hilâfet makâm›nda kerâmetin az olmas› lâz›m oldu¤unu (Füsus) kitâb›, Süleymân aleyhisselâm›n mu’cizesini anlat›rken bildirmekdedir.
Süâl 12: Hazret-i Alî Resûlullah›n yak›n akrabâs› ve âh›ret kardefli idi. Bundan dahâ büyük fleref olur mu?
Cevâb 12: Evet, hazret-i Alî, Resûlullah›n çok yak›n akrabâs›d›r. Buna kimsenin bir diyece¤i yokdur. fieyhayn de, Kureyfl kabîlesindendir ve k›zlar›, Resûlullaha zevce olmakla flereflenmifldir. Fekat bu yak›nl›klar, en üstün olma¤a sebeb olamaz. Akrabân›n birbirinden yak›n olduklar›n› bildiren âyet-i kerîme, mîrâs için
gelmifldir. Halîfelikle, hâkimlikle ve imâml›kla ilgisi yokdur. E¤er
halîfelik akrabâl›kla olsayd›, hazret-i Alînin de¤il, hazret-i Abbâs›n “rad›yallahü teâlâ anhümâ” halîfe seçilmesi lâz›m gelirdi.
Krallar›n, diktatörlerin âdetleri buna sened olamaz. Halîfeli¤in
mîrâs gibi, babadan o¤ula kalmay›p, kâbiliyyeti, liyâkati olan›n seçilmesi, Tevrâtda da bildirilmifldi. Allahü teâlâ, hazret-i Mûsâdan
sonra, Yûflâ’ aleyhisselâm› Peygamber yapd›. Hârûn aleyhisselâm›n o¤ullar›n› yapmad›. ‹slâmiyyetde de halîfenin Kureyfl kabîle– 190 –

sinden olaca¤› bildirildi. Bu kabîlenin hangi kolundan olaca¤› bildirilmedi. Bu kabîleden olup hilâfetin dokuz flart› kendinde bulunan kimsenin halîfe olma¤a hakk› olur. Fekat halîfe olmak için,
sözbirli¤i ile seçilmek veyâ önceki halîfenin vas›yyet etmesi veyâ
güç ile, darbe ile ele geçirilmifl olmas› lâz›md›r. fieyhayn “rad›yallahü teâlâ anhümâ”, hilâfetin flartlar›na mâlik idi ve sözbirli¤i ile
seçildiler.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” için, (Kardeflimdir ve yak›n arkadafl›md›r) buyurdu.
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” için de, (Kardeflim bana da düâ et!)
buyurdu. Âh›ret kardefli yaln›z Alî “rad›yallahü teâlâ anh” oldu ise
de, bunun halîfelikle bir ilgisi yokdur. Eshâb›n› birbirleri ile kardefl
yaparken, hazret-i Alî a¤l›yarak geldi. (Eshâb›n› birbirleri ile kardefl yapd›n. Beni kimse ile kardefl yapmad›n) diyerek üzüldü¤ünü
bildirdi. Resûlullah da “sallallahü aleyhi ve sellem”, onun hâline
ac›yarak, (Sen benim dünyâda ve âh›retde kardeflimsin!) buyurdu.
Benî Neccâr›n reîsi Es’ad bin Zerâre ölünce, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yan›na gelip, bize bir reîs ta’yîn et dediklerinde, (Siz benim kardefllerimsiniz! Sizin baflkan›n›z ben olay›m!) buyurdu. Bu kardefllik, onlar›n fieyhaynden dahâ üstün olduklar›n› göstermez.
Süâl 13: Her müslimân›n hazret-i Alîyi sevmesi, fiûrâ sûresinin
yirmiüçüncü âyetinde emr olundu.
Cevâb 13: Bu âyet-i kerîmede meâlen, (Sizden karfl›l›k olarak,
yaln›z akrabâm› sevmenizi istiyorum) buyuruldu. (Alîyi sevmek, îmân›n alâmetidir. Ona düflmanl›k, münâf›kl›k alâmetidir) ve (Seninle harb edenle harb ederim. Seninle sulh eden ile de sulh ederim) hadîs-i flerîfleri de böyledir. Evet, Ehl-i beyti sevmek ve saymak ve Resûlullah›n zevcelerine sayg› göstermek, her müslimâna
vâcibdir. Hazret-i Abbâs “rad›yallahü teâlâ anh” da buna dâhildir.
Hadîs-i flerîfde, (Amcam› inciten, beni incitmifl olur) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Ensâr› sevmek, îmân alâmetidir, Ensâra düflmanl›k etmek, münâf›kl›k alâmetidir) buyuruldu. Eshâb-› kirâm›n
hepsi için de, (Eshâb›m› seven, beni sevdi¤i için sever. Eshâb›ma
düflmanl›k eden, bana düflmanl›k etmifl olur. Onlar› inciten, beni
incitmifl olur. Beni inciten de, Allahü teâlây› incitmifl olur) buyuruldu.
Süâl 14: Hazret-i Alîye yard›m etmek her müslimâna vâcibdir.
(Tahrîm) sûresi bunu gösteriyor.
Cevâb 14: Evet, (Tahrîm) sûresinin dördüncü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Sâlih mü’minler Ona yard›mc›d›r) buyuruldu. Bu
âyet-i kerîme, sâlih mü’minlerin hazret-i Alîye yard›mc› olduklar›– 191 –

n› de¤il, Resûlullaha yard›mc› olduklar›n› bildirmekdedir. Sâlih
mü’minlerin de, hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömer oldu¤unu, Eshâb-› kirâm sözbirli¤i ile bildirmifllerdir. Bu âyet-i kerîme, fieyhayn›n flânlar›n› göstermekdedir.
Süâl 15: Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, Alînin Peygamberlere müsâvî oldu¤unu bildirdi.
Cevâb 15: Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” yaln›z
hazret-i Alîyi de¤il, baflka Sahâbîleri de Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” benzetmifldir. Bununla, o Peygamberin
üstün s›fatlar›ndan birinin onda da bulundu¤unu haber vermifldir.
Böylece, Ebû Zerin zühdünü Îsâ aleyhisselâma ve Ebû Bekrin
merhametini de Îsâ aleyhisselâma ve Ömerin fliddetini, Nûh aleyhisselâma ve Ebû Mûsel-efl’arînin güzel okumas›n›, Dâvüd aleyhisselâma benzetmifldir.
Süâl 16: Kufl kebâb› olay›, Allahü teâlân›n Alîyi “rad›yallahü
teâlâ anh” çok sevdi¤ini göstermiyor mu?
Cevâb 16: Resûlullah›n yan›nda kufl kebâb› vard›. (Yâ Rabbî,
sevdi¤in kullar›ndan birini gönder. Bu kuflu onunla berâber yiyelim!) buyurdu. Hazret-i Alî geldi. Birlikde yidiler. Bu haber, elbet
do¤rudur. Hazret-i Alî, elbet Allahü teâlân›n sevgili kullar›ndan
biridir. Fekat, bu müjde yaln›z ona gelmifl de¤ildir. Hazret-i Ebû
Bekre ve hazret-i Ömere de böyle müjde verilmifldir. (Allahü teâlâ, Ebû Bekre yaln›z tecellî eder. Baflkalar›n›n hepsine birden tecellî eder) ve (Ömerden dahâ hayrl› bir kimse üzerine günefl do¤mam›fld›r) hadîs-i flerîfleri meflhûrdur.
Süâl 17: (Benim yan›mdaki yerin, Mûsân›n yan›nda Hârûnun
yeri gibidir) hadîs-i flerîfi de, onun halîfe olaca¤›n› göstermiyor
mu?
Cevâb 17: (Tecrîd) kitâb› bunu yazarken, Tebük gazâs›ndaki
(Sen, benim yan›mda, Mûsâ yan›ndaki Hârûn gibisin! Fekat, benden sonra Peygamber yokdur!) hadîs-i flerîfine iflâret etmekdedir.
Bu hadîs-i flerîfdeki (Benden sonra), (Benden baflka) demekdir.
Kur’ân-› kerîmde, Câsiye sûresinin yirmiikinci âyetinde de,
böyle demekdedir. Çünki, Hârûn aleyhisselâm, Mûsâ aleyhisselâmdan sonra yaflamad›. Dahâ önce öldü.
Bu hadîs-i flerîf, Tebük gazvesine giderken, Medînede, Alîyi
“rad›yallahü teâlâ anh” kendi yerine b›rakd›¤› için söylendi. Çünki, hazret-i Mûsâ da, Tûr da¤›na giderken, yerine Hârûn aleyhisselâm› vekîl b›rakm›fld›. Bu hadîs-i flerîf, hazret-i Alî için büyük flerefdir ve çok üstünlükdür. Fekat fieyhaynden “rad›yallahü teâlâ
anhümâ” dahâ üstün oldu¤unu göstermez.
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Süâl 18: Hazret-i Alînin Resûlullah›n halîfesi oldu¤u, (Gadîr-i
Hum)daki hadîs-i flerîfde bildirilmedi mi?
Cevâb 18: (Gadîr-i Hum) hadîsine gelince, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, hazret-i Alîyi Yemene hâkim [Vâlî] yapm›fld›. Beyt-ül-mâlde olan bir câriyeyi hazret-i Alî kulland›. Bu
hareketi, dedi-kodu hâlini ald›. Bu dedi-kodu Resûlullah›n mubârek kula¤›na kadar geldi. Fitneyi önlemek için, hazret-i Alîyi sevme¤i emr buyurdu. (Kimin mevlâs› isem, Alî de onun mevlâs›d›r)
buyurdu ki, (Beni seven, Alîyi de sevsin) demekdir. Mevlâ kelimesi, Kur’ân-› kerîmin birçok âyetinde vard›r. Sevilen kimse
ma’nâs› verilmifldir. Bu hadîs-i flerîf, (Allaha inanan, müsâfirine
ikrâm etsin!) hadîs-i flerîfi gibidir. Bu hadîs-i flerîf, yaln›z hazret-i
Alî için de¤ildir. Hazret-i Hasen için, (Yâ Rabbî! Onu seviyorum.
Onu sen de sev! Onu sevenleri de sev!) buyuruldu. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” Mekke ile Medîne aras›nda bulunan
(Gadîr-i Hum) ismindeki yere gelince, hazret-i Alînin elini tutup,
(Kimin mevlâs› isem, Alî de onun mevlâs›d›r! Yâ Rabbî, onu seveni sev! Onu sevmiyeni sevme!) buyurdu. Sonra, hazret-i Ömer,
hazret-i Alînin yan›na gelip, (Ne mutlu sana yâ Alî! Bütün
mü’minlerin sevgilisi oldun) dedi. (Müslim) kitâb›nda, Zeyd bin
Erkam diyor ki, (Gadîr-i Hum) denilen su bafl›nda, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” hutbe okudu. (Ben de insan›m. Birgün ecelim gelecek. Size Allah›n kitâb›n› ve Ehl-i beytimi b›rak›yorum. Kur’ân-› kerîmin gösterdi¤i yola sar›l›n›z! Ehl-i beytimin
k›ymetini biliniz!) buyurdu. (Tirmüzî) de, ‹mrân bin Hasîn diyor
ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bizi hazret-i Alînin
emrinde cihâda gönderdi. Hazret-i Alî, esîr denilen câriyelerden
birini kendine ald›. Dört kifli, bunu Resûlullaha söylediler. Resûlullah çok üzüldü. (Alîden ne istiyorsunuz? Alî bendendir. Ben de
ondan›m. Benden sonra, O her mü’minin velîsidir) buyurdu. Bu
hadîs-i flerîfler, Ehl-i beyti sevme¤i emr etmekdedir. Mevlâ, velî,
sevilen kimse demekdir. Zeyd bin Erkam, (Tirmüzî) de bildiriyor
ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Size iki
fley b›rak›yorum. Bunlara yap›fl›rsan›z, benden sonra do¤ru yolda
kal›rs›n›z. Biri, ötekinden dahâ büyükdür. Bu, Allah›n kitâb›d›r. ‹kincisi, Ehl-i beytimdir. Havz bafl›nda bana kavufluncaya kadar, ikisi birbirinden ayr›lmaz!). Birbirinden ayr›lmaz demek, Kur’ân-›
kerîme sar›lan kimsenin, Ehl-i beyti sevmesi lâz›md›r demekdir.
Ehl-i beyte yap›flmak, onlar› sevmekdir. Kur’ân-› kerîme uymak
sevâb oldu¤u gibi, Ehl-i beyti sevmenin de böyle sevâb oldu¤unu
bildirmekdedir. Bu hadîs-i flerîflerin hiçbiri, hazret-i Alînin halîfe,
imâm olaca¤›n› göstermiyor. Bu hadîs-i flerîfleri ileri sürerek, Ehl-i
sünneti kötülemek, müslimânlar aras›nda bölücülük yapmak, pek
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haks›z ve çok yanl›fld›r. Cenâb-› Hak, hepimize Ehl-i beyti ve Eshâb-› kirâm›n hepsini “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” sevmek
nasîb eylesin! Âmîn!
Süâl 19: Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”, îmân etmeden
önce küfr üzere bir an yaflamad›.
Cevâb 19: Îmân etmeden önce, küfr üzere olmamak üstünlük
olsayd›, sonra gelen müslimânlar›n hepsinin, Eshâb-› kirâmdan dahâ üstün olmalar› lâz›m gelirdi. Hadîs-i flerîfde (Îmân edenin geçmifl suçlar›n›n hepsi afv olur) buyuruldu.
Süâl 20: Hazret-i Alî islâmiyyete pekçok hizmet etdi.
Cevâb 20: ‹slâmiyyete çok hizmet edenin fieyhayn oldu¤u günefl gibi meydândad›r. Çünki, Kur’ân-› kerîmi cem’eden, fieyhaynd›r. Hadîs-i flerîfleri rivâyet etmek ç›¤r›n› açan, din bilgilerini,
k›smlara ay›ran, Arabistân› feth eden, ‹slâmiyyeti Rum ve Îrân
topraklar›na yerlefldiren fieyhaynd›r. Yer yüzündeki müslimânlar›n ço¤u, Mâlikî, Hanefî ve fiâfi’î mezhebindedir. Bu mezheblerin
temel bilgileri, hazret-i Ömerin elde etdi¤i icmâ’ mes’eleleridir. Bu
mezheblerde hazret-i Alîden gelen bilgiler pek azd›r. Hazret-i Alî
zemân›nda hiç kâfir memleketi feth edilmedi. Müslimânlar aras›nda birlik ve huzûr sa¤lanamad›. Bu ümmetin fieyhaynden istifâdesi, hazret-i Alîden olan istifâdesinden çok fazlad›r. Ç›¤›r açanlar›n
sevâb›, bunlara uyanlar›n çoklu¤u kadar çok olur. (Ehl-i sünnet)
olan müslimânlar›n hepsi, fieyhayn›n gösterdikleri yoldad›r. Yer
yüzündeki müslimânlar›n ço¤u, Ehl-i sünnetdir. Hazret-i Alîyi seviyorum diyenlerden üç sap›k f›rka meydâna geldi. Üçü de islâmiyyeti parçalamak için çal›fld›lar. Allahü teâlâ merhamet etmeseydi, islâmiyyeti yok edeceklerdi. Bunlardan biri (‹mâmiyye) f›rkas›d›r. Bunlara göre, Kur’ân-› kerîmi topl›yanlar, sa¤lam kimseler de¤ilmifl. Çünki, ‹mâmiyye f›rkas›nda olanlar, Eshâb-› kirâma
ve meflhûr yedi k›râet imâm›na inanm›yor. Onlar›n inand›klar›
oniki imâmdan gelen bir haber de yokdur. Merfû’ hadîsler de bildirmedikleri için, güvenecekleri bir hadîs kitâblar› da yok. (Zeydiyye) f›rkas› da, hadîs-i flerîflerden al›nm›fl olan din bilgilerinin
ço¤una inanm›yorlar. ‹slâm târîhinde kanl› ayr›l›klara sebeb oldular. (‹smâ’îliyye) k›sm› ise, hepsinden dahâ kötüdür. Tâm islâm
düflman›d›rlar. Müslimânlar›n îmânlar›nda ve amellerinde say›s›z
bozuk bid’atleri, hep bu üç f›rka ortaya ç›kard›. Evet, bunlar›n kötülükleri, hazret-i Alîyi “rad›yallahü teâlâ anh” lekelemez. Bunun
gibi, Yezîdin ve Emevî hâkimlerinin kötülükleri de, hazret-i
Mu’âviyeyi “rad›yallahü teâlâ anh” lekelemez. Zulmleri, günâhlar› kendilerinedir. Hazret-i Alîye bunlardan hiçbir sevâb gelmemekdedir. Hâlbuki, yer yüzündeki Ehl-i sünnetin sevâblar›ndan,
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k›yâmete kadar hergün, fieyhayne say›s›z sevâb hâs›l olmakdad›r.
Süâl 21: Hazret-i Alînin bedeni de, rûhu da kâmil idi. Bunun
için de fieyhaynden dahâ üstündür.
Cevâb 21: Bedenî ve rûhî üstünlü¤e cevâb vermeden önce,
(Mevâk›f flerhi) yaz›s›n› da bildirmek, hepsini birlikde cevâbland›rmak uygun görüldü. (Mevâk›f) diyor ki, (Üstünlü¤e sebeb olan
yükseklikler, hazret-i Alîde toplanm›fld›r. Hazret-i Alî, Eshâb›n en
âlimi idi. Resûlullah›n yan›nda büyüdü. Ona dâmâd oldu. Çok zekî idi. Resûlullahdan, onun ö¤rendi¤ini, baflkalar› ö¤renemedi.
Hazret-i Ebû Bekr ise, büyük yaflda [otuzsekiz yafl›nda] îmâna geldi. Resûlullah ile hergün bir kerre görüflürdü. Hazret-i Alînin zühdünü bilmiyen yokdur. ‹hsân› da çokdu. Nemâzda bile yüzü¤ünü
sadaka verdi. Bunun için, âyet-i kerîme ile övüldü. Nezr orucu tutdu¤u gün iftâr edece¤i zemân, yeme¤in hepsini, gelen fakîre, yetîme ve esîre verdi. Bunun için de, âyet-i kerîme ile medh edildi.
Hazret-i Alînin gazvelerdeki flecâ’ati, kahramanl›¤› da, herkesden
çokdu. Hendek gazvesinde, (Alînin bir k›l›nç vurmas›, bütün ins ve
cinnin ibâdetlerinden dahâ k›ymetlidir) hadîs-i flerîfi ile övüldü.
Hayberde ve baflka gazvelerdeki kahramanl›klar› ve medh olunmalar› da meflhûrdur. Güzel ahlâk› da, o kadar meflhûr olmufldur.
Kuvveti de çokdu. Hayber kal’as›n›n kap›s›n› kopard›. Bu kap›y›
adalemin kuvveti ile de¤il, Allahü teâlân›n verdi¤i baflka kuvvetle
kopard›m dedi. Hazret-i Alî, soy ile ve nikâh ile Resûlullaha çok
yak›nd›. Abbâs, yaln›z babadan Abdüllah›n kardefli idi. Ebû Tâlib
ise, anadan ve babadan kardefli idi. Hazret-i Alî, kad›nlar›n en üstününün zevci idi. Cennet gençlerinin en üstünü olan Hasen ve
Hüseynin babalar› idi).
Cevâb olarak deriz ki, hazret-i Alî “rad›yallahü anh”, elbet bu
üstünlüklerin sâhibidir. Bütün müslimânlar›n buna inanmalar› ve
onu çok sevmeleri lâz›md›r. Fekat, halîfe olmak için, baflka üstünlükler de vard›r. Çeflidli mesleklerde, çeflidli san’atlarda en üstün
olmak için aran›lan üstünlük, baflka baflkad›r. Âlimlerin en üstünü
olmak için, soya, sûrete, mala bak›lmaz. Bunlara bak›lsayd›, Ebû
Hanîfenin, fiâfi’înin, Mâlikin ve Ahmed bin Hanbelin talebeleri
aras›nda, kendilerinden dahâ üstünleri bulunurdu. Askerlikde en
üstün olmak için, t›b ilmi, güzel yaz›, fli’r yazmak gibi üstünlüklere bak›lmaz. Peygamberlere halîfe olmak için aran›lan üstünlük,
peygamberlik vazîfesini yapmak için, Peygamberlere verilmifl
olan üstünlüklere benziyen üstünlüklerdir. Bunun içindir ki, Âlimler, Velîler ve Emr-i ma’rûf ve Nehy-i münker ve cihâd yaparak dînin yay›lmas›na çal›flanlar, kendilerinden dahâ kuvvetli olan sporculardan ve tüccârlardan ve hesâb uzmanlar›ndan dahâ k›ymetli,
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dahâ üstündürler. Bunun için, halîfe seçilmekde, Resûlullah›n
ehemmiyyet verdi¤i ilmde, ahlâkda ve ifllerde en üstün olmak lâz›md›r. Hattâ, bu üçü aras›nda, ifle dahâ çok bak›l›r. Çünki, ümmet
aras›nda, istidlâl ederek [arafld›rarak] veyâ ilhâm olunarak, yeni
bilgilere kavuflanlar bulunabilir. Fekat, bu bilgiler, Peygamberin ilmi kadar k›ymetli olmaz. Peygamberlik ilmi, islâmiyyeti yayma¤a,
bunlardan ahkâm ç›karma¤a, bunlar› aç›klama¤a, flübheye düflülenler aras›nda, sa¤lam›n› seçme¤e, sözbirli¤i elde etme¤e yar›yan
ilmdir. Üstün olan ifl ise, ümmet aras›nda râhat, düzen ve huzûr
sa¤l›yan ifldir. Dört halîfenin zemânlar› iyi incelenirse, hazret-i Alînin, peygamberlik bilgilerinde ve ifllerinde fieyhaynden dahâ üstün
oldu¤u aslâ görülemez. Hazret-i Alînin ilmi, çabuk cevâb vermekde üstün oldu¤u gibi, fieyhayn›n ilmleri de, sabr ve arafld›rarak,
sözbirli¤i yaparak cevâb vermekde dahâ üstündür. Hazret-i Alînin
zühdü çok oldu¤u gibi, fieyhayn›n zühdü de çokdu. fieyhayn›n kerem ve ihsânlar›, hazret-i Alînin ihsân›ndan kat-kat çokdu. Nemâzda yüzü¤ünü vermesi ve iftârl›¤›n› vermesi de sa¤lam olarak bildirilmifl de¤ildir. Sa¤lam dersek de, hazret-i Ebû Bekrin sadakalar›
ve ihsânlar› ve âyet-i kerîmelerle medh olunmalar› yan›nda dahâ
üstün olmad›¤› meydândad›r. Hazret-i Alînin bilek kuvveti üstün
ise de, fieyhayn›n mürtedlerle, Îrân ve Rum devletlerine meydân
okumalar›ndaki kuvvetleri dahâ üstündür. fieyhayn›n bütün ümmeti râz› etmeleri ve geçimsizlikleri gidermekdeki güzel ahlâk›,
katkat dahâ çokdu. Hazret-i Alî, soydan çok yak›n ise de, fieyhayn
kabrde, mahflerde ve Cennete giderlerken, Resûlullaha dahâ yak›nd›rlar. Hazret-i Alî, hazret-i Fât›man›n zevci olmakla flereflendi¤i gibi, hazret-i Ebû Bekr de, Resûlullah›n sevgili zevcesi ve
Cennetdeki arkadafl› olan hazret-i Âiflenin babas› olmakla flereflenmifldir. Kur’ân-› kerîmde on âyet, hazret-i Âifleyi medh etmekdedir. F›kh ilminin dörtde biri ondan ö¤renilmifldir. Hazret-i
Ömerin k›z› hazret-i Hafsa da, Resûlullah›n dünyâda ve Cennetde zevcesidir ve Cebrâîl aleyhisselâm, onu (çok nemâz k›l›c› ve
çok oruç tutucu) diye övmüfldür. Hazret-i Alînin çocuklar› aras›nda, insanlar›n en iyileri bulundu¤u gibi, islâmiyyete çok zarar verenleri de vard›r. (‹smâ’îliyye), (Zeydiyye) ve (‹mâmiyye) sap›k
f›rkalar›, onun çocuklar›ndan hâs›l oldu. Etrâf›na câhilleri topl›yarak, say›s›z müslimân› yoldan ç›karan yüze yak›n torununun kanl› mâcerâlar›, târîh kitâblar›nda uzun yaz›l›d›r. fieyhayn›n çocuklar› aras›nda böyle din y›k›c›lar› hiç görülmedi. Abdüllah bin Ömer,
hazret-i Âifle, Sâlim, Kâs›m ve Ubeydüllah bin Ömer Ömerî ve
baflka evlâdlar›, insanlar› hidâyete, se’âdete kavufldurdular. Oniki
imâmdan sonra gelen fiihâbüddîn-i Sühreverdî ve Fahrüddîn-i
Sühreverdî gibi tesavvufcular ve Fahrüddîn-i Râzî Veliyüddîn gibi
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kitâb sâhibleri, hep fieyhayn›n evlâdlar›ndan feyz alarak hidâyete
kavufldular. Bir insan›n anas›n›n ve babas›n›n Hâflimî olmas› veyâ
çocuklar›n›n çok olmas›, en üstün olma¤a sebeb olsayd›, hazret-i
Alînin Resûlullahdan [hâflâ] dahâ üstün olmas› lâz›m gelirdi. (Bu
üstünlüklerin, peygamberlik derecesi yan›nda te’sîrleri olmaz. Baflkalar›ndan dahâ üstün olma¤a te’sîri olur) denirse, bu üstünlüklerin, peygamberli¤e te’sîri olmad›¤› gibi, peygamberlik s›fatlar›nda
Peygambere benzeme¤e de te’sîri olm›yaca¤› meydândad›r. Evet,
bunlardan baflkas›n›n üstünlü¤üne te’sîr eder. Bunun için de, hazret-i Alî, kendi hilâfeti zemân›nda bulunan Eshâb-› kirâm›n hepsinden dahâ üstündür. Ehl-i sünnet âlimleri böyle inanmakdad›r.
Buraya kadar yaz›lanlar, Nasîrüddîn-i Tûsînin (Tecrîd) kitâb›na
cevâbd›r.
Süâl 22: Halîfe olmak için, efdal olmak, dahâ üstün olmak lâz›md›r sözü, nas›l do¤ru olabilir? Hazret-i Alî dahâ üstün oldu¤u
hâlde, Resûlullah ile gazâ yaparken, Kureyfllilerin babalar›n›, arkadafllar›n› öldürdü¤ü için ve dîne da’vet ederken kimsenin gözyafl›na bakmad›¤› için ve cezâ vermekde acele etdi¤i için, câhiller
onun emrine girmek istemez. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, rûh hastal›klar›n›n mütehass›s› oldu¤undan, bu sebeble baflkalar›n› halîfe yapm›fl olabilir.
Cevâb 22: Milletleri islâh etmek, râhata ve huzûra kavufldurmak için, Allahü teâlâ Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” göndermifldir. Peygamberin de, peygamberlik s›fatlar›nda en
üstün olan› halîfe seçmesi lâz›md›r. Baflkas›n› seçerse, sefâhet ve
zulm yapm›fl olur. Kureyflliler, babalar›n›, arkadafllar›n› öldürenlerin emrine girmek istemezlerdi demek yanl›fld›r. Do¤ru olsayd›,
hazret-i Alîden dahâ ziyâde Resûlullah› istemezlerdi. Çünki, de¤il
hazret-i Alînin, bütün Eshâb›n gazâlarda Kureyfllileri öldürmeleri,
hep Resûlullah›n emri ile oldu. Hâlbuki, îmân edenleri, Resûlullah› canlar›ndan çok sevdiler.
Süâl 23: Resûlullaha yard›m etmek ve islâmiyyeti yaymak ve
Arabistânda, Acem ve Rum memleketlerinde cihâd etmek ve
Kur’ân-› kerîmi toplamak ve memleketler almak, müslimânlara
yard›m etmek, peygamberlik s›fatlar›d›r diyerek, fieyhayn› dahâ
üstün bilmek, çeflidli sorulara sebeb olur. fiöyle ki, (fierh-› mevâk›f) ve (fierh-i akâid) gibi, Ehl-i sünnetin en k›ymetli kitâblar›nda,
üstünlük sevâb›n çok olmas›d›r diyor. Yukar›da bildirilen üstünlük, bu kitâblar›n sözbirli¤ini de¤ifldirmek olmaz m›? Sonra, o
ta’rîfe göre, kâfir memleketlerini ele geçiren hazret-i Mu’âviye ve
baflka kumandanlar›n, hazret-i Alîden dahâ üstün olmalar› lâz›m
gelmez mi? Üçüncü olarak deriz ki, o üstünlükler, sonradan ele ge– 197 –

çen fleylerdir. ‹nsan›n kendinde bulunan üstünlüklerle birlikde bulunurlarsa, dahâ üstün olur. Hem de, hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ,
bu dîni, fâcir [kâfir] kimse ile de kuvvetlendirir) buyuruldu. Ayr›ca deriz ki, kendilerine yaln›z bir iki kifli inanm›fl olan Peygamberler vard›. Bu ise, memleketler ele geçirmenin, dîni yayman›n, peygamberlik s›fatlar› olm›yaca¤›n› gösteriyor. Yok e¤er bizim Peygamberimize benzemek düflünülüyor ise, Peygamberler, birbirlerine elbet benziyorlard›. Demek ki, Peygamberimize benzemek baflka s›fatlarda benzemek imifl! Sonra, memleketleri almak, dahâ üstün olma¤› gösterseydi, hazret-i Ömerin, hazret-i Ebû Bekrden dahâ üstün olmas› lâz›m olurdu. Peygamberimizin zemân›nda yap›lan gazvelerde, hazret-i Alînin hizmeti, hepsinden dahâ çokdu.
Peygamberimizden sonra yap›lacak fethler ve hizmetler de, ilk halîfe seçilirken bilinmiyordu. O hâlde, hazret-i Ebû Bekrin dahâ üstün oldu¤u ve halîfe seçilmesinin, sözbirli¤i ile oldu¤u nas›l kabûl
olunabilir?
Cevâb 23: Bu flübheler, sözümüzün iyi anlafl›lmad›¤›n› göstermekdedir. Üstünlük, yaln›z dîni yaymak, cihâd etmek, memleketler ele geçirmek ve Kur’ân-› kerîmi cem’etmekdir demedik. Bunlar, üstünlü¤e sebeb olan iyiliklerden birkaç›d›r. Bu sebebleri üçe
ay›rabiliriz. Birincisi, Peygamberlik s›fatlar›na benzemekdir. Resûlullaha yard›mda üstün olmakd›r. Resûlullahdan sonra, Onun
vazîfelerini temâmlamakd›r. Ehl-i sünnet âlimleri, vazîfe taksîmi
yapd›. Biri, hadîs-i flerîf bilgilerini, ikincisi kelâm [i’tikâd] bilgilerini yayd›. Ehl-i sünnet âliminin sözü deyince, iki k›smdakilerin de
sözbirli¤i anlafl›l›r. Ehl-i sünnet âlimleri, fieyhayn›n üstün oldu¤unu sözbirli¤i ile bildirdi. Cihâd deyince, k›l›nçla cihâd anlafl›ld›¤›
gibi, sözle, yaz› ile cihâd da ve nefs ile cihâd da anlafl›l›r. ‹kinci ve
üçüncü cihâdda, hazret-i Ebû Bekr dahâ üstün idi. Cihâd âyeti
gelmeden önce, onüç sene Mekkede ve bir sene Medînede, hep cihâd yapd›. (Benden sonra Peygamber gelseydi, Ömer elbette Peygamber olurdu) hadîs-i flerîfi, fieyhayn›n peygamberlik s›fatlar›na
mâlik olduklar›n› aç›kça bildirmekdedir. Fâcirlerin dîne hizmet
etmeleri, onlara elbet fâide vermez. Fekat, bu ileri sürülerek,
Emr-i ma’rûfun ve cihâd›n üstünlü¤ü ve sevâb›n›n çoklu¤u da inkâr edilemez. fieyhayn›n “rad›yallahü teâlâ anhümâ” fâcir olmad›¤›, sâlih olduklar› da, âyet-i kerîmeler ve hadîs-i flerîflerle bildirilmifldir. Buna inanm›yan›n, kendi îmân›ndan flübhe etmesi lâz›m
olur. Resûlullaha benzemek üç dürlü olur: Birincisi, peygamberlik
makâm›nda benzemek olup, böyle benzemek yaln›z Peygamberlere mahsûsdur. ‹kincisi, peygamberlik vazîfelerini yapmakda
benzemekdir. fieyhayn›n bu bak›mdan benzediklerini önceki sahîfelerde uzun bildirdik. Üçüncüsü, Onun yapd›¤› ibâdetleri yap– 198 –

makda benzemekdir. Bu benzeyifl, zemâna ve dinlere göre de¤iflir.
Dinlerin ço¤unda cihâd emr olunmam›fld›. O Peygamberlerin cihâd yapmas›, ibâdet olmazd›. Nerde kald› ki, üstünlük olsun. Bizim
dînimizde cihâd etmek, memleket almak emr olundu. Peygamberlik vazîfesi oldu. Hazret-i Ömer, hazret-i Ebû Bekrden üstün olurdu sözü yanl›fld›r. Do¤ru denirse, fieyhayn›n Resûlullahdan üstün
olmalar›n› söyleme¤e yol açar. fieyhayn, Resûlullah›n bafllad›¤› ve
temâmlanaca¤›n› bildirdi¤i cihâdlar› ve fethleri yapd›lar. Hayât›nda oldu¤u gibi, vefât›ndan sonra da Onun cihâd›nda hizmet etdiler.
Hazret-i Ömer de, hazret-i Ebû Bekrin bafllad›¤› cihâd› temâmlad›. Bunun için, (Ben Ebû Bekrin halîfesiyim) dedi.
Süâl 24: Resûlullah, (Ebû Bekr nemâz k›ld›rs›n!) dedi¤i zemân,
hazret-i Alî orada yokdu. Orada olsayd›, (Alî k›ld›rs›n) derdi. Yâhud da, yafll› oldu¤u için imâm olmas›n› emr eyledi. fieyhayn›n,
Cennetdekilerin en üstünü olmalar› ve Ebû Bekrin Cennete önce
girmesi de, hazret-i Alîden baflkas› için olabilir. Hazret-i Alînin (Bu
ümmetin en üstünü Ebû Bekrdir. Sonra Ömerdir) demesi de, benden sonra üstünü demek olmaz m›? Çünki, hazret-i Alî çok yüksek
oldu¤undan, Resûlullah gibi, ümmetin d›fl›nda, üstündedir.
Cevâb 24: Hazret-i Ebû Bekrin üstün oldu¤unu biz söylemiyoruz. Bunu hazret-i Ömer ve hazret-i Alî ve Ebû Ubeyde ve Abdüllah ibni Mes’ûd gibi Eshâb-› kirâm›n büyükleri ve Ensâr›n ço¤u
söylediler. Onu halîfe seçdiler. Kays bin Ubâde diyor ki, (Hazret-i
Alî bana dedi ki, Resûlullah hasta iken, nemâz vakti geldi. (Ebû
Bekre söyleyiniz! Nemâz› k›ld›rs›n!) buyurdu. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” vefât edince, düflündüm. Dînin dire¤i
olan nemâzda Resûlullah›n önümüze geçirdi¤ini önümüze geçirerek Ebû Bekri halîfe seçdik). Hazret-i Alînin bu sözünü, Ebû Amrin (‹stî’âb) kitâb›nda, Hasen-i Basrî bildirmekdedir. [‹stî’âb kitâb›n› yazan Ebû Amr Yûsüf bin Abdüllah Kurtubî, ibni Abdilberr
ismi ile meflhûr olup, dörtyüzaltm›flüç [463] de vefât etmifldir. ‹stî’âb kitâb›, 1328 de M›srda bas›lm›fl ve 1379 [m. 1960] da Beyrutda fotokopisi yap›lm›fl olan (El-isâbe) kitâb›n›n kenâr›nda bas›lm›fld›r. Hasen-i Basrînin haber verdi¤i, hazret-i Alînin bu sözü, (‹stî’âb) kitâb›n›n ikinci cildinin ikiyüzellibir (251).ci sahîfesinde, Abdüllah bin Ebî Kuhâfe isminde yaz›l›d›r. ‹mâm-› Rabbânînin (Reddi revâf›d) kitâb›nda ve Abdülkâdir-i Geylânînin (Gunyet-üt-tâlibin) kitâb›nda da yaz›l›d›r.]
Yine (‹stî’âb) kitâb›nda Hakem bin Hacer dedi ki, hazret-i Alîden iflitdim, (Kim beni Ebû Bekrden ve Ömerden üstün tutarsa, iftirâ etmifl olur. ‹ftirâ edenleri dö¤dü¤üm gibi, onu dö¤erim) “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”.
– 199 –

‹K‹NC‹ FASL
Dünyâda hiçkimse, kötülerin iftirâlar›ndan kurtulamam›fld›r.
(Mu’tezile) sap›klar›, Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ve meleklere bile dil uzatd›. Bu iftirâlar, akl ve insâf sâhiblerine, kötülenenlerin temizli¤ini ve yüksekli¤ini gösterir. fieyhayn›n
üstünlüklerini gösteren vesîkalardan biri de, hasedcilerin, inâdc›lar›n, asrlardan beri sürüklenegelen kal›plaflm›fl kelimelerden baflka
birfley söyliyememeleridir.
Bu iftirâlardan biri, hazret-i Ebû Bekrin, hazret-i Fât›maya mîrâs vermemesidir “rad›yallahü teâlâ anhümâ”.
Hazret-i Ebû Bekr, (Biz, Peygamberler mîrâs b›rakmay›z. Bize
kimse vâris olmaz) hadîs-i flerîfine uyarak mîrâs vermedi. Dâvüd,
Süleymân, Yahyâ ve Zekeriyyâ “aleyhimüsselâm”›n sözlerinde
mîrâs kelimesini kullanm›fl olduklar›n› Kur’ân-› kerîm haber vermekdedir. Kur’ân-› kerîmin ma’nâs›n› en iyi anl›yan Peygamberimizdir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, bu âyet-i kerîmelerin mal verâsetini de¤il, ilm ve hilâfet verâsetini bildirdiklerini anl›yarak, yukar›daki hadîs-i flerîfi söylemifldir. Bu hadîs-i flerîf, Kur’ân-› kerîmin ma’nâs›n› aç›klamakdad›r. Ebû Dâvüd diyor
ki, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Benî Nadîrde ve
Hayberde ve Fedekde hurmal›klar› vard›. Birincisinin gelirlerini
me’mûrlar›na, Fedek gelirlerini fakîrlere verirdi. Hayberdekinin
gelirini üçe ay›r›rd›. ‹kisini müslimânlara, birini Ehl-i beytine, ya’nî
âilelerine verirdi. Fazlas›n› Muhâcirlerin fakîrlerine da¤›t›rd›. Hazret-i Ebû Bekr halîfe olunca, Resûlullah›n yapd›¤›n› de¤ifldirmedi.
Hazret-i Ömer halîfe olunca, hazret-i Alîyi ve Abbâs› ça¤›rd›. (Yukar›daki hadîs-i flerîfi Resûlullahdan iflitdiniz mi? Allah aflk›na
do¤ru söyleyiniz!) dedi. ‹flitdik dediler. Hazret-i Fât›man›n, bu hadîs-i flerîfi iflitdi¤i hâlde, mîrâs verilmeyince üzülmesi insanl›k îcâb› idi ve islâmiyyetin verdi¤i, tâm halâl olan mal› almakla bereketlenmek istemifldi. Hazret-i Alî de, halîfe iken, bunlar› kendi çocuklar›na vermedi. fieyhayn›n yapd›¤›n› de¤ifldirmedi. Ömer bin Abdül’azîz de böyle yapd›.
S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh”, h›rs›z›n sol elini kesdi. Bu, islâmiyyete uygun de¤ildir diyorlar. (Muvatta) kitâb›, bunu uzun anlat›yor. O h›rs›z›n sa¤ eli ve aya¤› kesilmifldi. S›ra sol eline gelmifldi. Mâlikî ve fiâfi’î mezheblerinde, hazret-i Ebû Bekr gibi yap›lmakdad›r. Hanefî ve Hanbelî mezheblerinde ise, hazret-i Alîden
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gelen habere uyarak, bir eli ve bir aya¤› kesilmifl kimsenin, art›k bir
yeri kesilmez. Habs olunur.
Hazret-i Ebû Bekre “rad›yallahü teâlâ anh”, Mâlik bin Nuveyrenin k›sâs›n› yapmad›¤› için de dil uzat›yorlar.
Hâlid bin Velîd, Mâlikin sözlerinden, onun mürted oldu¤unu
anlad›. Bunun için, onu da öldürdü. Hazret-i Ebû Bekrin ictihâd›,
hazret-i Hâlidin do¤ru söyledi¤ini gösterdi¤i için, Hâlide k›sâs yapmad›. Ebû Bekrin bu hareketine hatâ diyenler, hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh”, hazret-i Osmân›n kâtillerine k›sâs yapmad›¤›na acabâ ne derler?
Hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” halîfe olmas›, ne
aç›kça, ne de iflâret ile bildirilmedi. Bildirilmifl olsayd›, ictihâd ile
seçilmez, ictihâda lüzûm kalmazd› diyorlar. Buna cevâb vermek için, yedi önsöz bildirmek iyi olur:
1) Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” (Vahy) birkaç
dürlü gelirdi. Azâb haberlerinin bir k›sm› çan sesi gibi, geldi. Cebrâîl aleyhisselâm insan fleklinde görünüp söylerdi. Rü’yâda da
vahy olurdu. Vahyin bir çeflidi de, firâset idi. Bu vahylerin ço¤u,
Kur’ân-› kerîmde yokdur. Bunun sebebini sormak câiz de¤ildir.
Meselâ oruç emrleri Kur’ân-› kerîmde bildirildi de, nemâz›n birçok emrleri Kur’ân-› kerîmde niçin bildirilmedi denilemez. Bunun
gibi, filân emr niçin Kur’ân-› kerîmde bildirilmedi de, rü’yâda bildirildi denilemez. Bunun gibi, hazret-i Ebû Bekrin halîfe olaca¤›
Kur’ân-› kerîmde bildirilmedi de, rü’yâda bildirildi denilemez. Bunun gibi, hazret-i Ebû Bekrin halîfe olaca¤› Kur’ân-› kerîmde niçin
aç›kça bildirilmedi de, rü’yâda iflâret olundu diye sorulamaz.
2) Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, emrlerden, yasaklardan bir k›sm›n› aç›kça bildirdi. Bir k›sm›n› ise, bunu yapana Allah rahmet, flunu yapana Allah la’net eylesin diyerek, iflâret ile bildirmifldir. Bunun sebebini sormak câiz de¤ildir. Bunun gibi fieyhayn›n “rad›yallahü teâlâ anhümâ” halîfe olacaklar›n› da, niçin
rü’yâ anlatarak bildirdi de, benden sonra, Ebû Bekrle Ömeri halîfe yap›n›z demedi diye sorulamaz.
3) Ba’z› emrler, haber vermek sûreti ile bildirildi. Îsâ aleyhisselâm›n ve Deccâl›n gelecekleri ve Deccâl›n kötülü¤ü bildirildi. Bu
haber, Îsâ aleyhisselâm gelince ona uyunuz! Deccâl gelince, ona
uymay›n›z demekdir. fiunlar› yapanlar› Cennetde gördüm. fiöyle
yapanlar› Cehennemde gördüm demek de böyledir. Emr ve nehy,
nass ile aç›kça bildirildi¤i gibi, nass›n iktizâs› ile de bildirilmifldir.
Filân kimse, Ahmedi âzâd etdi sözünden, Ahmed onun kölesi idi
demek de anlafl›l›r ki, buna iktizâ ile anlamak denir. Bunu size hâ– 201 –

kim yapd›m demek, onun emrlerine uyunuz demekdir ki, bu da iktizâ ile anlafl›lmakdad›r. Bunun gibi, Allahü teâlâ, bu ümmet içinde halîfe yapaca¤›n› aç›kca bildirdi. Halîfelerin fieyhayn olaca¤›n›
da rü’yâ ile bildirdi. Bunun gibi, âh›r-zemân Peygamberinin gelece¤ini Îsâ aleyhisselâma müjde etmekle, geldi¤i zemân Ona itâ’at
ediniz demifl oldu. (Benim yoluma, benden sonra da Hulefâ-i râflidînin yoluna yap›fl›n›z!) hadîs-i flerîfi, fieyhayna “rad›yallahü teâlâ
anhümâ” itâ’ati emr etmekdedir. Onlar›n halîfe olacaklar›, buradan iktizâen anlafl›lmakdad›r.
4) fieyhayn›n halîfe olacaklar›n›n haber verilmesi, hilâfetlerinin
hak ve do¤ru oldu¤unu da göstermekdedir. Îsâ aleyhisselâm›n,
âh›r-zemân Peygamberinin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” gelece¤ini müjdelemesi de böyledir.
5) ‹ki mübhem nass birlefldirilince, kesin hâl al›r. (Benden sonra Ebû Bekre ve Ömere uyunuz!) hadîs-i flerîfi, fieyhayn›n ismlerini aç›kça bildiriyor ise de, halîfe olacaklar› anlafl›lm›yor. (Benden
sonra, Hulefâ-i râflidînin yoluna sar›l›n›z!) hadîs-i flerîfi de, halîfeli¤i aç›kl›yor. ‹kisi biraraya gelince, fieyhayn›n halîfe olacaklar›
aç›kca anlafl›l›yor. Ayr› ayr› bildirilmesinin sebebini, hikmetini ancak sözün sâhibi bilir.
6) (Edille-i fler’›yye) dörtdür. Bunlardan üçüncüsü, (‹cmâ’)d›r.
‹cmâ’ hâs›l olmas› için, (Kitâb)dan veyâ (Sünnet)den bir (Delîl),
ya’nî sened bulunmas› lâz›md›r. Eshâb-› kirâm, birbirlerine delîlleri hât›rlatarak icmâ’ hâs›l oldu. Bu icmâ’ ile Ebû Bekri “rad›yallahü teâlâ anh” halîfe yapd›lar. Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” (Onun bu ifle dahâ lây›k oldu¤unu biliyoruz) sözü de, böyle oldu¤unu
göstermekdedir.
7) ‹mâm-› Nevevînin ve baflka âlimlerin, (istihlâf) ve (Sarîh
nass) sözleri, çeflidli ma’nâlar bildirirler. Ölüm yaklafl›nca, hâl ve
akd sâhiblerini, ya’nî devlet ifllerinde söz sâhibi olanlar› toplay›p,
buna (Bî’at) ediniz demek, sarîh nass ile istihlâf olur. Yâhud, bu
kimsenin halîfe olma¤a lây›k oldu¤unu bildirmek, istihlâf olur. Burada ölümün yak›n olmas› ve devlet adamlar›n› toplay›p söylemesi
lâz›m de¤ildir. Emr de¤il, haber vermek olur. Birini böyle istihlâf
etmek, baflkas›n›n halîfe olmas›na mâni’ olmaz. ‹stihlâf, ba’zan
aç›kca bildirilmez. Sözün [Nass›n] muktezâs›ndan anlafl›l›r. Yâhud,
iki nass›n terkibinden [birlefldirilmesinden] anlafl›l›r. F›kh âlimleri,
nass›n muktezâs›n› baflka baflka anl›yabilirler.
Yukar›daki yedi önsöz anlafl›l›nca, asl cevâba bafll›yabiliriz: ‹mâm-› Nevevînin mezhebinin reîsi, hattâ bütün hadîs ve f›kh âlimlerinin reîsi olan imâm-› fiâfi’î “rahmetullahi aleyh”, (Geldi¤in ze– 202 –

mân beni bulamazsan, Ebû Bekre sor!) hadîs-i flerîfinin, Ebû Bekrin halîfe olaca¤›n› aç›kca bildirdi¤ini anlam›fld›r. ‹mâm-› fiâfi’înin
ilmi pek derin, idrâki ve muhâkemesi çok kuvvetli idi. Allahü teâlân›n âyetlerinden bir âyet idi. O buyuruyor ki, bu hadîs-i flerîf
hernekadar bir kad›na emr idi ise de, hazret-i Ebû Bekrin halîfe
olaca¤›n› kinâye yolu ile göstermekdedir. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, bunu haber verirken bir hoflnutsuzluk, üzüntü
göstermedi. Bu hâli, haber verilen fleyin meflrû’ oldu¤unu göstermekdedir. Çeflidli yerlerde bildirilen hadîs-i flerîfler, hazret-i Ebû
Bekrin halîfe olaca¤›n› dahâ aç›k haber vermekdedirler. Hepsi bir
araya gelince, (tevâtür), ya’nî kesinlik hâs›l olmakdad›r. ‹mâm-› Nevevînin (Nass olsayd›, onu söyler ve ona uyarlard›. Bir nass söylemediler) sözü yerinde de¤ildir. Çünki, çeflidli (Nass)lar›, ya’nî aç›k
haberleri söylediler. Meselâ, nemâzda imâm yap›lan, halîfe olur
dediler. Bunu Eshâb-› kirâm›n hepsi bildi¤i için, baflka nasslar›
arafld›rma¤a, söyleme¤e lüzûm görmediler. Zâten, Resûlullah vefât etdi¤i için, hepsi üzüntülü, sersem hâlde idi ve arablar›n mürted
olup Medîneye yürüdükleri haberleri geliyordu. Halîfe seçiminin
acele olmas› îcâb etdi. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” buyurdu ki,
(Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hasta oldu. Ebû Bekre
söyleyiniz! Nemâz› k›ld›rs›n buyurdu. Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” vefât edince düflündük. ‹slâm›n bayra¤› ve dînin
dire¤i olan nemâzda Resûlullah›n önümüze geçirdi¤ini bafl›m›za
halîfe yapma¤a râz› olup, Ebû Bekri halîfe seçdik).
Süâl: Hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömeri ve Ebû Ubeydeyi “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” göstererek, bu ikisinden birine
bî’at ediniz, dedi. Bu davran›fl›, kendinin halîfe olaca¤›n› gösteren
bir nass bulunmad›¤›n› göstermiyor mu? Nass varken baflkas›n›
tercîh etmek harâm olmaz m›?
Cevâb: Hazret-i Ebû Bekrin bu hareketi, kendisinin halîfe yap›lmas› için bulunan nass› baflkalar›na da söyletmek için, kurnazca
ve nâzikce yap›lan bir davran›fld›r. Kendi bildi¤ini, baflkalar›n›n a¤z›ndan herkese duyurmak içindir.
Bu ümmetin en üstünü hazret-i Ebû Bekr oldu¤unu, islâm
âlimlerinin ço¤u bildirdi. Hazret-i Osmândan sonra en üstün de,
hazret-i Alî oldu¤u sözbirli¤i ile bildirildi. Hazret-i Alînin, hazret-i
Osmândan, hattâ fieyhayndan üstün oldu¤unu bildirenler de oldu.
(‹stî’âb) kitâb›nda, Abdüllah bin Ebî Kuhâfe isminin bulundu¤u
sahîfede, Nizâl bin Sebre diyor ki, hazret-i Alî (Peygamberimizden sonra, bu ümmetin en hayrl›s› Ebû Bekrdir. Ondan sonra
Ömerdir) dedi. Hazret-i Alînin böyle söyledi¤ini, kendi o¤lu Mu– 203 –

hammed bin Hanefiyye ve Abd-i Hayr ve Ebû Cuheyfe de haber
verdiler. Hazret-i Alî yine buyurdu ki, (Resûlullah ileriye geçdi.
Ondan sonra Ebû Bekr geçdi. Hazret-i Ömer üçüncü oldu. Sonra
fitne ç›kd›). Abd-i Hayr diyor ki, hazret-i Alîden iflitdim: (Allahü
teâlâ, Ebû Bekre rahmet eylesin ki, bu ümmeti bir araya ilk topl›yan o oldu) dedi. Abdüllah bin Ca’fer Tayyâr dedi ki, (Ebû Bekr
bize halîfe oldu. O çok hayrl› ve çok merhametli idi). Mesrûk dedi
ki, (Ebû Bekr ile Ömeri sevmek ve üstünlüklerine inanmak, Ehl-i
sünnet alâmetidir). (‹stî’âb)dan al›nan yaz› burada temâm oldu.
‹bni Hacer-i Mekkî buyuruyor ki, (Hazret-i Alînin üstün oldu¤unu
söyliyenler, birkaç bak›mdan üstün oldu¤unu bildirmifllerdir. Bu
üstünlük, fadl-i küllî de¤ildir). Bu ise, üç halîfeden baflka olanlardan dahâ üstün oldu¤unu gösterir.
Eshâb-› kirâm›n ve Tâbi’înin ayr› ayr› üstünlükleri vard›. Tâbi’înin ço¤u müctehid de¤ildi. (‹cmâ’), müctehidlerin sözbirli¤i demekdir. Bir mes’elede icmâ’ varken, mukallidin sözüne uymak câiz de¤ildir. ‹cmâ’ bulunm›yan ifllerde çeflidli ictihâdlar bulunur.
Münâzara ve mürâce’at olunarak, bu ihtilâflar ortadan kalkar. ‹cmâ’ hâs›l olur. Selef-i sâlihînin bütün icmâ’lar› böyledir. Selmân-›
Fârisînin, (Ebû Bekrin hilâfetinde isâbet oldu ve hatâ oldu) sözü,
Ebû Bekrin üstünlüklerinde, çeflidli ictihâdlar olup, seçilmesine icmâ’ hâs›l oldu demekdir. Ebû Cuheyfe diyor ki, (Benim ictihâd›m,
hazret-i Alînin herkesden dahâ üstün oldu¤unu gösteriyordu. Hazret-i Alî, minberde bu ümmetin en üstünü Ebû Bekrdir. Sonra
Ömerdir deyince, bu ictihâd›m yok oldu). ‹mâm-› Mâlikin (Ben
kimseye Peygamberin parças›ndan dahâ üstün diyemem) sözü de,
fadl-i cüz’î göstermekdedir. Hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ
anh” dahâ üstün oldu¤unu bildiren az›nl›¤›n sözleri hep böyledir.
Süâl: Hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” dahâ üstün
oldu¤unu bildiren kelâm âlimlerinin sözlerinin kesin olmad›¤›, zan
etdikleri anlafl›lm›yor mu?
Cevâb: Evet, kesin bildirenler oldu¤u gibi, zan edenler de oldu. Zan ile bildirenler de, bu zanlar›n› ters olarak kullanmam›fl, yine müsbet olarak bildirmifllerdir. Bu da Ebû Bekrin üstünlü¤ünden dönmenin mümkin olam›yaca¤›n› göstermekdedir. Ehl-i sünneti aç›kl›yanlar›n reîsi olan Ebül-Hasen-i Efl’arî, Ebû Bekrin üstünlü¤ünü kat’î olarak bildirmekdedir. Baflkalar›n›n zan ile, ictihâd ile seçildi demeleri, bu kesinli¤i de¤ifldiremez. (Eflâ’ire), ya’nî
Ehl-i sünnet âlimleri, iki k›smd›r: Birinci k›sm›, münâzarada hep
kazanm›fllard›r. Bunlar hadîs ilmiyle çok u¤raflmam›fllard›r. Ebû
Bekr-i Bâk›llânî ve ‹mâm-› Râzî, Kâdî Beydâvî ve Kâdî Adud ve
Sa’deddîn-i Teftâzânî böyledir. ‹kinci k›sm, hadîs âlimleridir. Bun– 204 –

lar da münâzaraya, derinli¤e dalmam›fllard›r. Âcürî ve Beyhekî
bunlardand›r. Biz mukallidler, her iki s›n›f âlimlerin sofralar›n›n
art›klar› ile geçiniyoruz. Bu yüksek âlimlerin kâselerini yalamakla
besleniyoruz. Hazret-i Ebû Bekrin üstünlü¤ü zannîdir diyenlerin
sözlerine dikkat edilirse, Selef-i sâlihînden, z›d haberler geldi¤i
için, böyle söylemifllerdir. Hâlbuki, bu haberlerin hakîkatde z›d
[ters] olmad›klar›n› yukarda aç›klad›k. Ba’z›lar› da, üstünlü¤ü halîfe seçimindeki sözbirli¤i ile ölçmüfldür. Hâlbuki, üstünlü¤ün dahâ nice fleylere ba¤l› oldu¤unu yukarda bildirdik. Bunlardan biri,
önce îmân etmek idi. Selef-i sâlihînin sözlerinden anlafl›l›yor ki, halîfe seçimi, üstünlük anlafl›ld›kdan sonra oldu. Üstünlük, (Hilâfet-i
nübüvvet) de, ya’nî Peygamberin halîfesi olmakda flartd›r. Bu halîfeli¤in zemân› da otuz senedir. Bundan sonra gelen halîfelerde
üstünlük flart de¤ildir. (fierh-› mevâk›f) bunu güzel anlat›yor. Kitâb›n sonunda diyor ki:
(Üstünlük, kesinlikle anlafl›labilen fley de¤ildir. Çünki, yaln›z
akl ile ölçülüp anlafl›lamaz. Meselâ sevâb›n çoklu¤u görülerek üstündür denilemez. Nakle dayanarak anlamak lâz›md›r. F›kh bilgisi
de de¤ildir ki, (zann-› gâlib) ile amel olunabilsin. Bu mes’ele ilm iflidir. Bunda yakîn, kesinlik lâz›md›r. Birbirlerine uym›yan nasslar,
yakîn bilgi vermez. Fazîletin, sevâb›n çoklu¤una sebeb olan fleylerin çok olmas› da kesinlik ifâde etmez. Çünki, sevâb, Allahü teâlân›n ihsân›d›r. ‹bâdet yapan birine sevâb vermiyebilir. Baflkas›n›n
ibâdetine ise, çok sevâb verir. Halîfe seçilmek, kesin olsa bile, üstünlü¤ü kesin olarak göstermez. Olsa olsa, zan hâs›l eder. O hâlde,
nas›l olur da, üstün varken üstün olm›yan›n imâmeti [ya’nî halîfe
seçilmesi] sahîh olmaz sözü kesin olarak söylenebilir? Bununla berâber, hazret-i Ebû Bekrin, sonra hazret-i Ömerin, sonra hazret-i
Osmân›n ve sonra hazret-i Alînin üstün olduklar›n›, Selef-i sâlihîn
bize haber verdi. Selef-i sâlihîne hüsn-i zan ederek, bunu bilmeselerdi, bildirmezlerdi deriz. Bunun için, onlara tâbi’ olmam›z vâcib
olur. Do¤rusunu Allahü teâlâ bilir deriz.
Âmidî [Seyf-uddîn Alî bin Muhammed] diyor ki, efdal olmak,
birinin câhil, ötekinin âlim olmas› veyâ ötekinin birinciden dahâ
âlim olmas› gibi iki dürlü olur. Eshâb-› kirâm için, böyle üstünlük,
kesinlikle söylenemez. Çünki, ço¤unda husûsî fazîlet oldu¤u gibi,
müflterek fazîletleri de vard›r. Bir fazîlet, birkaç fazîletden dahâ
k›ymetli olabilir. Bunun için, fazîletleri çok olana en üstün denilemez). fierh-› mevâk›f›n yaz›s› burada temâm oldu. [Âmid flehri,
Diyâr-› Bekrin eski ismidir. (Dürr-ül-muhtâr) da flâhidli¤i anlat›rken ve (Fevâid-ül-behiyye) de diyor ki, (Selef-i sâlihîn), hadîs-i flerîfde medh olunan ilk iki asr›n âlimleri demekdir. Bunlara (Sadr– 205 –

ül-evvel) de denir.]
(‹cmâ’), dört delîlden biridir. Hiç hilâf olmad›¤› zemân, kat’î
kesin olur. Bir hilâf bulunursa, bu hilâf flâz ve nâdir olsa bile, bu icmâ’, zannî olur. Kat’î olmaz. Ehl-i sünnete göre, hazret-i Osmân›n
hilâfeti hakd›r. Bu söz icmâ’ ile bildirilmifldir. Fekat hazret-i Osmân›n, hazret-i Alîden üstün oldu¤unda icmâ’ yokdur. Görülüyor ki,
hilâfetin kat’î olmas›, üstünlü¤ün kat’î olmas›na sebeb olmuyor.
Üstünlü¤ün zannî olmas› da hilâfetin zannî olmas›na sebeb olmuyor. Hakîkî üstünlük, Allahü teâlân›n çok sevmesidir. Bu ise, ancak vahy ile anlafl›l›r. Medh olunmak, üstünlü¤ü göstermez. Çünki,
Eshâb-› kirâm›n hepsi “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” medh
olunmufldur.
Süâl: Hazret-i Ebû Bekrin halîfe olaca¤›n› gösteren hadîs-i flerîfler, Allahü teâlân›n yarataca¤› fleyleri önceden haber vermek gibidir. Hak oldu¤unu göstermez. Gösterir desek bile câiz oldu¤unu
gösterir. Çünki üstünlükleri müsâvî olan veyâ üstünlü¤ü az olan,
halîfe olabilir. (Benden sonra Ebû Bekre ve Ömere itâ’at ediniz!)
hadîs-i flerîfi, Allahü teâlâ bunlar›n halîfe olmas›n› irâde etdi¤i için
itâ’at ediniz demekdir. Çünki halîfe seçilene, üstün olmasa bile,
itâ’at etmek vâcibdir. (Ebû Bekr ile ve Ömer ile birlikde mezârdan
kalkar›z) hadîs-i flerîfi de, tesâdüfen olacak fleyi haber vermekdedir. Bu haberler üstünlü¤ü göstermez. Di¤er hadîs-i flerîfler ve
rü’yâlar da, olacak fleyleri haber vermekdedirler denirse:
Cevâb: ‹râde-i teflrî’î, irâde-i tekvînîye tâbi’dir. Allahü teâlâ,
belli zemânda, belli insanlar› yarataca¤›n› ezelde bildi. Bunlar için
fâideli olacak iflleri de bildi. O insanlar›, o zemânda yaratma¤› irâde etdi. Harâmlar› ve halâlleri ve emrlerini ay›rd›. Bunlar› takdîr
etmifl oldu. Zemânlar› gelince yaratmakdad›r. fieyhayn›n halîfe olacaklar›n› ezelde irâde etdi. Bu irâdesini Resûlüne bildirdi. Resûlullah da (Benden sonra) buyurarak, (‹râde-i tekvînî)yi ve (‹tâ’at
ediniz!) buyurarak, (‹râde-i teflrî’î)yi bildirdi. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” gelmesini ve Ona îmân›n farz olmas›n›, ezelde irâde etmesi gibi oldu. Resûlullaha îmân›n farz olmas›,
halîfelere itâ’at etmenin vâcib olmas›, onlar›n fazîletlerini gösterir.
Bu fazîletden üstün bir fazîlet olamaz. fieyhayn›n halîfe olacaklar›n› haber veren elliden fazla delîl vard›r. Bunlar›n ço¤u aç›k bildirilmifldir.
Süâl: Hazret-i Ömer ve hazret-i Osmân, Müt’a ve K›rân haclar›n› yasak etdiler. Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” bunlara karfl› geldi. Buna ne dersiniz?
Cevâb: Dört mezheb âlimleri bildiriyor ki, hazret-i Ömer
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Müt’a hacc›n› inkâr etmedi. Mekkeliler için, ifrâd hacc› dahâ sevâbd›r buyururdu. Hacc›n birçok nüsükünde, dört mezheb aras›nda da ihtilâflar vard›r. Bunlar ictihâd ayr›l›klar›d›r. ‹ctihâd ayr›l›klar› bid’at de¤ildir. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hacc› nas›l yapd›¤›n›, Eshâb-› kirâm, bütün ayr›nt›lar› ile haber verdiler. Bu haberler aras›nda hiç ayr›l›k yokdur. Ba’z› iflleri ne niyyetle yapd›¤›n› anlamakda ihtilâf olmufldur. fiâfi’î ve Mâlikî, Resûlullah›n hacc›, (‹frâd) idi dediler. Hazret-i Ömer ve Osmân da bunu
söylemifllerdir.
Süâl: Müt’a nikâh› Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” zemân›nda vard›. Hazret-i Ömer halîfe olunca yasak etdi. Bu,
sünneti de¤ifldirmek de¤il midir?
Cevâb: Bunun için olan hadîs-i flerîflerde Eshâb-› kirâm ihtilâf
hâlinde idi. Hazret-i Ömer ihtilâfa son verdi. ‹cmâ’ hâs›l oldu. Hazret-i Ömerin, Resûlullah›n halîfesi oldu¤u buradan da anlafl›lmakdad›r. Müt’a nikâh›n›n harâm edildi¤ini bildiren hadîs-i flerîf Buhârîde, Müslimde ve Muvattada yaz›l›d›r. Bunu haber verenlerden
biri de hazret-i Alîdir.
Süâl: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, vefât edece¤ine
yak›n kâ¤›d, kalem istedi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”
hastal›k a¤r›lar› ile söylüyor. Bize Allah›n kitâb› yetiflir diyerek, bu
emre karfl› geldi denilirse:
Cevâb: Müflâvere âyeti gelince, Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem”, birçok iflleri, Eshâb›na dan›fl›rd›. Birçok iflde, Eshâb-›
kirâm›n dediklerine uygun vahy gelirdi. Abdüllah bin Ubeyyin cenâze nemâz›n› k›lmak da böyle olmufldu. Hazret-i Ömerin fikrini
söylemesi, bunun için idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”,
hazret-i Ömerin sözünü do¤ru bulup, bir dahâ istemedi. Perflembeden pazartesiye kadar, bir dahâ bunu tekrâr etmedi. Arzû etseydi, bu günlerde yine emr ederdi. Yaz›lmas› lâz›m olsayd›, tekrâr istemesi lâz›m olurdu. Bu ifl, hazret-i Ömerin, Resûlullah yan›ndaki k›ymetini, flerefini gösteren vesîkalardan biridir. Kâ¤›d
getirme¤i istiyenlere karfl›, (Sorunuz. Acabâ say›klam›fl olmas›n)
demesi de suç olmaz. O say›klamaz. Hep do¤ru söyler. Bunun
için, iyi anlamak için sorunuz, demekdir. Bununla berâber, say›kl›yormu sözünü hazret-i Ömerin dedi¤ini bildiren sa¤lam haber
yokdur. (Resûlullah, hazret-i Alînin halîfe olmas›n› yazacakd›.
Hazret-i Ömer, bunun için mâni’ oldu) demek, bofl sözdür. Gâibden haber vermek olur. Halîfe yazmak isteseydi, hazret-i Ebû
Bekri “rad›yallahü teâlâ anh” yazard›. Çünki, hastal›k günlerinde,
hazret-i Âifleye (Bana baban Ebû Bekri ça¤›r! Ona yazaca¤›m ki,
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biri ç›k›p, kendisinin Ebû Bekrden hilâfete dahâ lây›k oldu¤unu
söylemesinden korkuyorum. Allahü teâlâ ve mü’minler, yaln›z Ebû Bekrden râz›d›rlar) buyurdu. Bu hadîs-i flerîf (Müslim) de yaz›l›d›r. O s›rada (Yan›mdan gidiniz!) buyurmas›, (Refîk-› a’lâ)y› istedi¤ini göstermekdedir.
Süâl: Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” ifl bafl›na akrabâs›n› getirdi. Bu do¤ru mudur?
Cevâb: Hazret-i Alî de böyle yapd›. Bu iflleri için, bu büyüklere dil uzat›lamaz. Bunun gibi, hazret-i Alî, hazret-i Osmân›n kâtillerine k›sâs yapmad›. Ebû Mûsel-Efl’arîye ve Ebû Mes’ûd-i Ensârîye sayg› göstermedi. Müslimânlar›n kanlar›n›n dökülmesine mâni’ olmad›. Tebük gazvesinde bulunmad›. Bunlar, hazret-i Alînin
flerefini azaltmaz. Hazret-i Osmân›n kendi akrabâs›na ihsânda bulunmas› da, islâmiyyetin emr etdi¤i birfleydir. (S›la-i rahm) sevâb›na kavuflmufldur. Bunlar› hep kendi mal›ndan verdi. Beyt-ül-mâldan verseydi, suç denilebilirdi. Fekat, beyt-ül-mâlda olan hakk›n›
almay›p, müslimânlara da¤›tmak, suç de¤il, fazîletdir. Hazret-i Osmân›n akrabâs› cihâd etdiler. Çok kahramanl›k yapd›lar. Her mücâhid gibi, bunlara da haklar›n› verdi. Hazret-i Osmân zemân›nda,
‹slâmiyyetin Asyâya, Afrikaya yay›lmas›nda, onun bol ihsânlar›n›n
çok fâidesi oldu. Resûlullah da, ganîmetden, Kureyfl kabîlesinden
olanlara baflkalar›ndan dahâ çok verirdi. Hâflim o¤ullar›na bunlardan da çok verirdi. Hazret-i Ömerin (Korkar›m ki Osmân, Benî
Ümeyyeyi müslimânlar›n bafl›na geçirir) demesi, onun ifllerini be¤enmedi¤i için de¤il, fâidesi olmaz demekdir. Müctehidin, kendi
ictihâd› ile hareket etmesi suç olmaz. Halîfenin, diledi¤ini, diledi¤i
iflin bafl›na geçirmesi hakk›d›r. Hattâ vazîfesidir. Akrabâs›, kendisine dahâ itâ’atli olduklar› için, onlar› tercîh etmesi iyi oldu. Onlar›n yapd›¤› yanl›fl ifller, onun emri ile de¤ildi. Halîfenin gayb› bilmesi lâz›m gelmez. Velîd bin Ukbeye k›sâs yapmamas›, flikâyetleri
de¤erlendirebilmek içindi. Kûfeliler, Velîd flerâb içdi diye haber
verdiler. Do¤rusunu anlay›nca, hazret-i Alîye emr edip, Velîde
had cezâs› vurdurdu. Abdüllah bin Mes’ûdün hâz›rlad›¤› Mushaf›
yakarak, müslimânlar› fieyhayn›n “rad›yallahü teâlâ anhümâ”
Mushaf› üzerinde birlefldirdi. Bu ifli, ona hakâret de¤ildir. ‹slâmiyyete büyük hizmetdir. Ebû Zer ‹cmâ’a uymad›¤› için, onu Medîneden ç›kard›. Keyfi için ç›karmad›.
Süâl: Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” Muhammed bin
Ebû Bekrin feryâd›na yetiflmedi.
Cevâb: Muhammed bin Ebû Bekr, hatâdan ve günâhdan
ma’sûm de¤ildi. Halîfenin onu cezâland›rmas› vazîfesi idi. (‹kisini
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öldürünüz!) mektûbunu hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”
yazmad›. Bunu, kabîlelerin, afla¤› insanlar›n yapd›¤›n› (Yâfi’î târîhi) yazmakdad›r.
Süâl: Hazret-i Osmân, Abdüllah bin Ömere “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în” k›sâs yapmad›.
Cevâb: Halîfe, maktûlün vârislerine bol mal vererek onlar› râz›
etdi. Fitneyi kald›rd›. Bu da, hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ
anh” güzel idârecili¤inin bir örne¤idir.
Süâl: Hazret-i Osmân, çay›r, çiftlik yapd›.
Cevâb: Evet yapd›. Fekat, kendine mülk olarak yapmad›.
Beyt-ül-mâl hayvanlar› için yapd›. Böylece, Beyt-ül-mâla büyük
hizmet etdi.
Hazret-i Alînin hazret-i Osmân›n flehîd edilmesi ile ilgisi oldu¤unu gösterecek hiçbir delîl yokdur. Buna hiçbir ihtimâl de yokdur. Kâtiller çok ve kuvvetli olduklar› için, hazret-i Alî hemen k›sâs yapamad›. Hazret-i Osmân›n vârisleri de k›sâs yap›lmas›n› istemedi. Kâtil de belli de¤ildi. Kâtiller, hazret-i Osmâna karfl› bâ¤î,
âsî idi. Hazret-i Alîye itâ’at etdiler.
Hazret-i Alînin halîfe seçilmesi meflrû’ idi. Söz sâhibleri bî’at
etdi. Talha ve Zübeyr de hilâfete karfl› de¤ildi. K›sâs›n yap›lmas›n›
istemifllerdi. (‹stî’âb) kitâb›nda diyor ki, (Hazret-i Alîye, hazret-i
Osmân›n flehîd edildi¤i gün bî’at olundu. Muhâcirler ve Ensâr bî’at
etdiler. Hazret-i Mu’âviye ile fiâml›lar bî’at etmedi. Allahü teâlâ,
hepsini afv edece¤ini bildirdi.)
(‹mâmiyye) f›rkas›na göre, ma’sûm imâm›n yapd›¤› fleyleri,
Peygamber yapd› diye haber vermek câizdir. Böyle inand›klar›
için, çok hadîs uydurdular. Deylemî ve Hatîb ve ‹bni Asâkir, kendilerinden önce gelen âlimlerin sahîh ve hasen hadîsleri toplam›fl
olduklar›n› gördüler. Kendileri de za’îf hadîsleri toplad›lar. (Buhârî) ve (Müslim) hadîslerinin do¤ru olduklar›n›, bütün Ehl-i hak,
sözbirli¤i ile bildirmekdedir.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” kuca¤›nda vefât etdi¤i ve hazret-i Alîye vas›yyet
yapd›¤› sözleri do¤ru de¤ildir. Hazret-i Alînin harb etdikleri ile siz
de harb ediniz sözü hadîs de¤ildir.
‹mâmiyyenin hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” için geldi dedikleri âyet-i kerîmelerin hiç birinde hazret-i Alînin ismi olmad›¤›
gibi, onun için oldu¤una bir iflâret de yokdur. Hâlbuki, ma¤ara âyetinin ve ba’z› âyetlerin hazret-i Ebû Bekr için “rad›yallahü teâlâ
anh” olduklar›na aç›k iflâretler vard›r. Böyle oldu¤unu flî’î kitâblar› da yazmakdad›r. Tathîr âyeti, hazret-i Alî için olmay›p, zevcât-›
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tâhirât içindir. Mubâhele âyeti de böyledir. (Akrabâm› sevmenizi
istiyorum) meâlindeki âyet-i kerîme de, hazret-i Alî için olmay›p,
mü’min olan bütün akrabâs› içindir.
(Gadîr-i hum) denilen yerdeki hadîs-i flerîf, Ehl-i beyti sevme¤i
emr etmekdedir. Bu hadîs-i flerîfin sonunda (O, benden sonra halîfedir). (O, benden sonra sizin velînizdir) ve bunlara benzer fleyler
yokdur. Bunlar uydurulmufldur. Böyle uydurulmufl yüzlerce hadîs
vard›r. Bunlar› bildirenlerin aras›ndaki yalanc›lar› islâm âlimleri
ortaya koymufllard›r.
Süâl: Hadîs-i flerîfde (K›yâmet günü, tan›d›¤›m çok kimseyi
havz›mdan uzaklafld›r›rlar: Eshâb›m, diyerek onlar› ça¤›r›r›m. Fekat, bir ses iflitilir ki: Senden sonra, onlar›n neler yapd›¤›n› bilmezsin) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf, Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în” ço¤unun yoldan sapacaklar›n› göstermiyor mu?
Cevâb: Vedâ’ hacc› hutbesinde, (Benden sonra kâfir olmay›n›z!
Birbirinizin boynunu vurmay›n›z!) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf gösteriyor ki, fieyhayn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” ve müslimânlarla
harb etmiyenler, bunun d›fl›ndad›rlar. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, fieyhayn› ve Eshâb-› kirâmdan ço¤unu Cennet ile
müjdeledi. Bu müjde, onlar›n îmân ile öleceklerini ve Resûlullah›n
havz› yan›nda ve Cennetde, Onun yan›nda bulunacaklar›n› bildirmekdedir. Bundan baflka, Mâide sûresinin elliyedinci âyetinde meâlen, (Ey îmân edenler! Dinden ç›karsan›z, Allahü teâlâ, sizin yerinize baflkalar›n› getirir. Onlar› sever. Onlar da Allahü teâlây› severler) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme gösteriyor ki, mürted olanlar›n karfl›s›nda bulunanlar› Allahü teâlâ sevmekdedir. Bu da, hazret-i Ebû Bekr zemân›nda oldu. Cennetlik olduklar› ismleri ile s›fatlar› ile bildirilen mubârek insanlar› kötü bilmek ve kötülemek
büyük felâketdir. Bedr gazâs›nda bulunanlar›n Cennete gidecekleri aç›kca bildirildi. Bunlara dil uzatmak, büyük câhillikdir.
Süâl: (Allahü teâlâ, oniki halîfe gönderecekdir. Bunlar›n hepsi
Kureyfl kabîlesindendir) hadîs-i flerîfi oniki imâm› “rahmetullahi
teâlâ aleyhim ecma’în” göstermiyor mu?
Cevâb: ‹lk bak›flda, bu hadîs-i flerîfden, ‹mâmiyye f›rkas›n›n
hakl› oldu¤u anlafl›l›yor. Hâlbuki, hadîs-i flerîfler, âyet-i kerîmelerde oldu¤u gibi, birbirlerini aç›klamakdad›rlar. Abdüllah bin
Mes’ûdün haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (‹slâm de¤irmeni otuzbefl
sene döner. Sonra helâk olanlar bulunur. Dahâ sonra gelenler, islâmiyyeti yetmifl sene kuvvetlendirirler) buyuruldu. Bizim [ya’nî
fiâh Veliyyullah-› Dehlevînin], bu hadîs-i flerîfden anlad›¤›m›z fludur: Bildirilen vaktin bafllang›c›, ilk cihâd›n bafllad›¤›, hicretin i– 210 –

kinci senesidir. Otuzbeflinci senede, hazret-i Osmân flehîd edilerek,
müslimânlar aras›nda ayr›l›k oldu. Cihâd ve islâmiyyetin yay›lmas› durdu. Deve ve S›ffîn muhârebelerinde, müslimânlar birbirlerini öldürdü. Allahü teâlâ, hilâfete tekrâr düzen verip, cihâd tekrâr
bafllad›. Benî Ümeyye [ya’nî Emevî] devletinin sonuna kadar devâm etdi. Abbâsî devleti kurulurken, ortal›k yine kar›fld›. Çok
müslimân öldü. Sonra Allahü teâlâ, hilâfete düzen verip, Hülâgûnün Ba¤dâd› yak›p y›kmas›na kadar sürdü. Sa’d ibni Ebî Vakkâs›n haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Allah›ma düâ ediyorum ki, ümmetimin kuvvetini, yar›m günün sonuna kadar sürdürsün) buyuruldu. Yar›m gün ne kadar zemând›r denilince Sa’d, beflyüz senedir dedi. Bu hadîs-i flerîf, Abbâsî devletinin ömrünü [ya’nî beflyüzyirmidört seneyi] göstermekdedir. Birinci hadîs-i flerîf (Hilâfet-i
nübüvvet)i haber veriyor. Bunun otuz sene oldu¤unu bildiriyor.
Bundan sonra gelen halîfelere (Melik-i adûd) ya’nî (Sultân) ismini veriyor. Her iki hilâfetdeki halîfe say›s›n›n oniki olaca¤›n› bildiriyor. Bu oniki halîfeyi oniki imâm sanmak hiç do¤ru de¤ildir.
Çünki, hadîs-i flerîfde, (Hilâfet) diyor. (‹mâmet) demiyor. fiî’îler de
söyliyor ki, oniki imâm›n ço¤u halîfe de¤ildi. Hadîs-i flerîfde, oniki
halîfenin Kureyfl kabîlesinden oldu¤u bildirildi. Bu ise, hepsinin
Hâflimî olmad›¤›n› göstermekdedir. ‹mâmiyye f›rkas›, oniki imâm›n, islâmiyyeti yayd›¤›n›, memleketler ald›klar›n› söylemiyorlar.
(Resûlullah vefât edince, din örtüldü. ‹mâmlar (Tak›yye) yapd›,
do¤ru yolu gösteremediler. Hazret-i Alî bile bildiklerini söyliyemedi) diyorlar. (Hadîs-i flerîf, oniki imâmdan sonra islâmiyyetde
gevfleklik olaca¤›n› haber veriyor. ‹mâmiyye ise, oniki imâm temâm olunca, Îsâ aleyhisselâm gökden inecek ve dîni kuvvetlendirecek) diyorlar. Bizim anlad›¤›m›za göre, bu oniki halîfe, dört (Halîfe-i râflid) ve bunlardan sonra, hazret-i Mu’âviye ve Abdülmelik
ve dört o¤lu ve Ömer bin Abdül’azîz ve Abdülmelikin torunu Velîddir. Abdüllah bin Zübeyrin bunun d›fl›nda kalmas› lâz›md›r.
Çünki, hazret-i Ömerin bildirdi¤i hadîs-i flerîf, Abdüllah bin Zübeyrin halîfe olarak ortaya ç›kmas› ve Mekke-i mükerremede kan
dökülerek, Kâ’be-i mu’azzamaya hürmetsizlik yap›lmas›na sebeb
olmas›, bu ümmete gelecek musîbetlerden biri olaca¤›n› göstermekdedir. Yezîd ve Emevîlerin di¤er halîfeleri, islâmiyyete hizmet
etmedikleri için, oniki halîfeden say›lmazlar.
Süâl: Hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” çok kerâmetleri
vard›. Bunlar, Onun üstünlü¤ünü göstermiyor mu?
Cevâb: fiihâbüddîn-i Sühreverdî “rahime-hullahü teâlâ” buyurdu ki, (Eshâb-› kirâmda kerâmet az göründü. Hazret-i Alînin
kerâmetleri kadar hattâ dahâ çok, fieyhaynde de görüldü). [Bu
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kerâmetlerin ço¤u, Yûsüf-i Nebhânînin (Câmi’u kerâmât-il-Evliyâ) kitâb›nda yaz›l›d›r.]
Süâl: (Ben ilm flehriyim. Alî “rad›yallahü teâlâ anh” bunun kap›s›d›r) hadîs-i flerîfine ne denilir?
Cevâb: Bu hadîs-i flerîf, elbet bir üstünlük gösteriyor. Fekat, bunun gibi (‹lmin dörde birini bu Humeyrâdan al›n›z!) ve (Benden
sonra, Ebû Bekre ve Ömere tâbi’ olunuz!) ve (‹bni Ümm-i Abdin
râz› oldu¤u kimseden ben de râz›y›m!) ve dahâ nice hadîs-i flerîfler
de vard›r. (Hümeyrâ), Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
hazret-i Âifleye “rad›yallahü teâlâ anhâ” verdi¤i ismdir. Hazret-i
Alînin din bilgilerindeki üstünlü¤ü ve Neseb ilminde, Eshâb-› kirâm›n ço¤undan ileride oldu¤u meflhûrdur. Fekat bunlar, fieyhaynden dahâ üstün oldu¤unu göstermez.
Hazret-i Alînin soyundan imâm-› Muhammed Bâk›r ile imâm-›
Ca’fer Sâd›k›n “rad›yallahü teâlâ anhüm” ilmde, vera’da ve ibâdetlerdeki kemâlleri flübhesizdir. Küleynî, imâm-› Ca’fer Sâd›k›n tesavvufculara düflman oldu¤unu yaz›yor. [Ebû Ca’fer Muhammed
Râzî Küleynî, 329 [m. 940] da Ba¤dâdda vefât etdi. (Kâfî) kitâb›nda onalt› bin hadîs vard›r.]
Zeydiyye f›rkas› da turuk-› aliyyeye düflmand›r. Evliyân›n büyüklerinden Abdüllah-i Ensârî “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor
ki, (Binikiyüz Velî gördüm. ‹çlerinden yaln›z Sa’dûn ve ‹brâhîm,
seyyidlerden idi). Bunlar›n ikisi de meflhûr de¤ildir. Sonraki asrlarda gelen Evliyâ aras›nda seyyidler varsa da, bunlar seyyid olm›yan
mürflidlerden feyz alm›fllard›r.
Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîfler aç›k olarak islâmiyyete uyma¤› emr etmekdedir. Tesavvuf yolunda hâs›l olan fleyler hiç bildirilmemifldir. Bunun için tâm üstünlük, tesavvuf ile de¤il, islâmiyyete
hizmet etmekdeki ziyâdelikle ölçülür.
Süâl: Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” tâbi’ olanlarda, Fenâ, Bekâ, ma’rifetler, Vahdet-i vücûd bilgileri gibi k›ymetli fleyler hâs›l oluyor. Kerâmetler veriliyor. ‹slâm›n befl flart›n›
ise, her müslimân yap›yor. ‹mâm-› Gazâlî ve Celâleddîn-i Rûmî
“rahime-hümullahü teâlâ” gibi büyük âlimler, Tevhîd-i vücûdînin
çok k›ymetli oldu¤unu bildiriyor. O hâlde tesavvuf yollar›n›n kayna¤› olan hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” dahâ üstün olmas› lâz›m gelmez mi?
Cevâb: (‹slâm›n befl flart›, insan› Allahü teâlâya yaklafld›rmaz.
Bunlar, insanlar›n dünyâda iyi huylu olmalar›n›, iyi geçinmelerini
sa¤lar) diyen kimse (Z›nd›k)d›r. ‹slâmiyyeti y›kmak istemekdedir.
‹slâmiyyet, Allahü teâlân›n r›zâs›na kavufldurur. ‹slâmiyyete uy– 212 –

m›yanlar› Allahü teâlâ sevmez. Bunlara azâb yapacakd›r. Fekat,
tesavvuf yolu, dahâ kolay kavufldurur derse, bu kimseye sözünü isbât etmesini söyleriz. Tesavvuf yolunun temeli, islâmiyyetdir. ‹slâmiyyete uym›yan kimse Velî olamaz. ‹slâmiyyete uymakda ve uydurmakda fieyhayn›n en ileride olduklar›n› yukar›da uzun bildirmifldik. Zikr ve Murâkabe ile kalbi temizleme¤e çal›flmak, ‹slâmiyyete uymak demekdir. ‹slâmiyyetin delîli, (Kitâb), (Sünnet), (‹cmâ’› selef) ve (K›yâs-› fukahâ)d›r. (Kur’ân-› kerîm)de befl ilm vard›r.
1 — Mahlûklar› inceliyerek, Allahü teâlân›n var oldu¤unu ve
bir oldu¤unu anlama¤› göstermekdedir. [Fen bilgileri bu k›smdad›r.]
2 — Târîhi inceliyerek, îmân edenlerin, islâmiyyete uyanlar›n
mes’ûd olduklar›n›, îmâns›zlar›n ise dünyâda azâb içinde yaflad›klar›n› anlatmakdad›r.
3 — Âh›retdeki ni’metleri ve azâblar› bildirerek, îmânl› olma¤a
teflvîk etmekdedir.
4 — Dünyâda ve âh›retde se’âdete kavuflmak için, nas›l yaflamak lâz›m oldu¤unu ö¤retmekdedir.
5 — Müflriklerle, münâf›klarla, yehûdîlerle, h›ristiyanlarla ve
yetmifliki f›rkadaki sap›k müslimânlarla nas›l geçinilece¤i bildirilmekdedir.
Tekrâr edilmifllerden baflka, onbin kadar hadîs-i flerîf vard›r.
Tekrâr edilenleri de sayarsak, milyonu aflmakdad›r. Bütün bu (Hadîs-i flerîfler), oniki ilmi bildirmekdedirler:
1 — Kitâb-ullaha ve sünnete yap›flmak.
2 — ‹slâm›n befl flart›, zikrler ve ihsân, ya’nî kalb bilgileri. Tesavvuf, bu ihsân› elde etmekdir.
3 — Mu’âmelâtd›r. Nafaka için ticâret, san’at ve zirâ’at bilgileri ve sosyal haklar bunun içindedir.
4 — ‹yi ahlâk bildirilmekde ve övülmekdedir.
5 — Köle âzâd etmek.
6 — Fadâil olan ameller ve Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ
aleyhim ecma’în” üstünlükleri.
7 — Peygamberlerin ve mühim kimselerin târîhi.
8 — K›yâmete kadar olacak mühim olaylar.
9 — K›yâmet hâlleri. Haflr, neflr, Cennet ve Cehennem.
10 — Resûlullah›n hayât› “sallallahü aleyhi ve sellem”.
11 — Kur’ân-› kerîmi okumak ve tefsîr etmek.
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12 — Melekler, fleytânlar, tabâbet gibi çeflidli ilmler.
(K›yâs), ahkâm-› islâmiyyede, ya’nî emr ve yasaklarda olur. Bütün bu sayd›¤›m›z ilmlerde, Tevhîd-i vücûdî bilgileri yokdur.
(‹slâmiyyet), Eshâb-› kirâm›n ve Tâbi’în-i izâm›n [ya’nî, Eshâb-› kirâm› görenlerin] îmân etdikleri ve yapd›klar› fleylerdir.
Bunlar zemân›nda bulunmay›p, sonradan ortaya ç›kan din bilgileri, müslimânl›k de¤ildir. (Benim ve Eshâb›m›n yolunda olunuz!)
hadîs-i flerîfi, bunu göstermekdedir. Vahdet-i vücûd bilgilerinin
birinci k›smda olmad›¤› meydândad›r. Bu bilgiler, Seyyid-üt-tâife
Cüneyd-i Ba¤dâdî zemân›nda da yokdu. (Mu’tezile), (‹mâmiyye),
(Zeydiyye), ve (‹smâîliyye) gibi sap›k f›rkalar da böyledir. Bunlar
da, Selef-i sâlihînden sonra ortaya ç›kd›.
Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bafll›yarak,
Eshâb-› kirâma ve Tâbi’îne ve kalbden kalbe akarak tâ zemân›m›za kadar gelen feyzler ise islâmiyyetde vard›r. Buna (‹hsân) ismi
verilmifldir. [Sonradan (Tesavvuf) denildi.]
‹slâmiyyetden olan fleyler, ihlâs ile, temiz niyyet ile yap›l›rsa,
k›ymetli olurlar. Nefsin arzûlar›na kavuflmak ve flöhret için olurlarsa, Allahü teâlâdan uzaklafld›r›rlar. Cehenneme sürüklerler.
Süâl: Tesavvuf büyüklerinin sözleri, tesavvuf bilgilerinin dahâ
üstün olduklar›n› göstermiyor mu?
Cevâb: Bir kimseyi Allahü teâlâya [ya’nî Allahü teâlân›n r›zâs›na, sevmesine] yaklafld›racak ifller islâmiyyetde bildirilmifldir.
Bunlar aras›ndan insan›n hâline ve zemân›na göre seçilir. Tesavvuf
büyükleri, talebesini terbiye ederken [ya’nî yetifldirirken], onun
çeflidli hâllerine göre, ona çeflidli vazîfeler vermifllerdir. Fâideli ifllerden birini ötekine tercîh etmesi, ötekinin fâidesiz oldu¤unu göstermez. Her fâideli iflde iyi niyyete ehemmiyyet verirler. ‹mâm-›
Gazâlî “rahmetullahi aleyh”, her iflde ihlâsa ehemmiyyet vermekdedir. Âyet-i kerîmeler ve hadîs-i flerîfler, islâma hizmet etme¤i
emr ediyor. Cihâd›n ve ilm ö¤retmenin fazîletine inanm›yan, (Z›nd›k)d›r.
Süâl: fieyh Muhyiddîn-i Arabî “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor ki, (hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yarat›ld›¤› toprakdan kalandan yarat›ld›. Resûlullah ile âh›ret kardefli yap›lmas› da bundand›r). Bundan
dahâ üstün birfley olur mu?
Cevâb: fieyhayn›n dahâ üstün oldu¤u, islâm bilgilerinden anlafl›lmakdad›r. Burada (Edille-i fler’›yye) olan Kitâb, Sünnet, ‹cmâ’
ve K›yâs bilgilerine bakmak lâz›md›r. Tesavvuf büyüklerinin kalbleri ile keflfleri, fler’î fleylere delîl olamaz. ‹slâmiyyetin hiçbir hük– 214 –

mü, bu keflflere dayanmaz. fieyh Muhyiddîn-i Arabî “rahime-hullahü teâlâ”, Allahü teâlâya yaklafld›ran fleyleri say›yor. Bunlardan
en yüksek olan S›ddîkiyyet derecesinin hazret-i Ebû Bekre, Muhaddisiyyet derecesinin hazret-i Ömere, Uhuvvet derecesinin de
hazret-i Alîye mahsûs oldu¤unu bildiriyor. Havâriyyet derecesinin
Zübeyre, Emânet derecesinin de Ebû Ubeydeye verildi¤ini yaz›yor. Böyle dahâ nice dereceler bildiriyor. Bunlar, fadl-› küllîyi göstermez. (Fütûhât) kitâb›n›n birçok yerinde, Eshâb-› kirâm›n, vilâyet derecelerinden baflka, Peygamberlere benzetdi¤i derecelerini
de bildiriyor. Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” sonra bu
derecelerin devâm etdi¤ini, ancak peygamber olmad›klar›n› uzun
yaz›yor. Bizim anlad›¤›m›z üstünlük de, iflte bu Peygamberlere “aleyhimüsselâm” benziyen üstünlükdür. fieyhayn›n “rad›yallahü anhümâ” üstünlü¤ü buradan gelmekdedir. Bu üstünlü¤e (Fadl-› küllî) denir. (Fütûhât) kitâb›n›n birçok yerinde, bu üstünlük anlat›lmakdad›r. Altm›fldokuzuncu bâb›n›n sonunda diyor ki, (Allahümme salli alâ) okurken, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, ‹brâhîm aleyhisselâma benzetiliyor. Hâlbuki, Ondan dahâ üstündür.
Bunun inceli¤ini, sahîfelerle aç›klarken S›ddîkl›k derecesinin üstünlü¤ünü uzun anlat›yor.
Allahü teâlâ, husûsî feyzlerini, seçdi¤i, çok sevdi¤i kullar›na
çeflidli sebeblerle, vâs›talarla göndermekdedir. Önce o kullar›n›
bu feyzlere müste’id, elveriflli yaratmakdad›r. Hazret-i Alînin bedenindeki toprak maddelerini de, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” toprak maddeleri gibi, nübüvvet feyzlerini alma¤a müste’id yaratm›fld›r. Fekat, bu üstünlük, fadl-› küllî de¤ildir.
Fadl-› cüz’îdir. Vilâyet derecesinin üstünlü¤ünü göstermekdedir.
Peygamberli¤e benzemek de¤ildir.
Süâl: Tesavvuf büyükleri, hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ
anh” üstünlü¤ünü gösteren rü’yâ gördüklerini bildiriyorlar. Hadîs-i
flerîfde (Mü’minin rü’yâs›, peygamberli¤in k›rkalt› k›sm›ndan biridir) buyuruldu. Bu da, hazret-i Alînin dahâ üstün oldu¤unu göstermez mi?
Cevâb: Dînin hiçbir hükmü rü’yâ ile bildirilmifl de¤ildir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Allahü teâlâya hamd
olsun ki, beni, Ebû Bekr ile ve Ömer ile kuvvetlendirdi) buyurdu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Ebû Bekr ve Ömer, benim kula¤›m ve gözüm
gibidirler) buyuruldu. Fadl-› küllî böyle olur. Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” halîfesinin, onun gibi olmas› lâz›md›r. Bu fakîre göre, fieyhayn “rad›yallahü anhümâ”, günefl etrâf›ndaki ›fl›k saçan tabaka gibidir. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh”, bu
›fl›klar› al›p aks etdiren kamer [ay] gibidir. fieyhayn “rad›yallahü
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anhümâ” (Nübüvvet yolu)nun ›fl›klar›n›, hazret-i Alî de “rad›yallahü anh”, (Vilâyet yolu)nun ›fl›klar›n› saçmakdad›rlar. Bunun içindir ki, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (E¤er halîl
[dost] edinseydim, Ebû Bekri halîl edinirdim) ve (Benden sonra
Peygamber gelseydi, Ömer elbet peygamber olurdu) ve (Alî bendendir. Ben de ondan›m) buyurdu. Bu fakîr [fiâh Veliyyullah-›
Dehlevî hazretleri, murâkabede], Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” rûhâniyyetine sordum: Hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” nesebi dahâ flerefli ve hükmleri dahâ kuvvetli ve tesavvuf yolunun önderi oldu¤u hâlde, fieyhayn›n “rad›yallahü teâlâ
anhümâ” dahâ üstün olmas›n›n sebebi nedir? Rûhuma flöyle cevâb
ihsân buyurdu ki, (Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
bir zâhir [görünen], bir de bât›n [görünmiyen] yüzü vard›r. Zâhir
yüzü ile, insanlar aras›nda adâlet yapar, kardeflli¤i sa¤lar ve do¤ru
yolu gösterir. Bu vazîfeyi yapmas›nda fieyhayn “rad›yallahü teâlâ
anhümâ”, Onun elleri, ayaklar› gibidirler. Bât›n vechinden kalblere feyz vermekdedir. fieyhayn, bunda da ortakd›rlar!) “rad›yallahü
teâlâ anhüm ecma’în”.
Menba-› feyzu meânî meclis-i Abdülhakîm,
menzil-i kurb-› ilâhî, sohbet-i Abdülhakîm.
Melce-i bî-çâre-gând›r, derde dermand›r Hakîm.
ma’den-i irfân, nûr-› Sübhân, s›rr-› Kur’ând›r Hakîm!
Urvetülvüska Muhammed Ma’sûm Fârûkînin (Mektûbât) kitâb› fârisî olup, üç cilddir. Birinci cildde 239, ikincide 158, üçüncü
cildde 255 mektûb vard›r. Bu 652 mektûbdan alt› adedi terceme
edilerek afla¤›da yaz›lm›fld›r.

B‹R‹NC‹ C‹LD, 49. cu MEKTÛB
Hak sübhânehu ve teâlâ, din ve dünyâ murâdlar›n›za kavufldursun! Dünyâ lezzetlerinin, fânî [geçici] ni’metlerin zararlar›ndan
kurtulmak için ilâc, bunlar› islâmiyyete uygun kullanmakd›r. Ya’nî,
Allahü teâlân›n emrlerine ve yasaklar›na uymakd›r. ‹slâmiyyete
uygun kullan›lmazsa, bu lezzetler zararl› olur. Allahü teâlân›n gadab›na, azâb›na sebeb olurlar. Hakîkî, tâm kurtulmak için, bu lezzetleri, mümkin oldu¤u kadar, terk etmelidir. Terk edemiyenlerin,
ilâc›n› kullanmalar› lâz›md›r. Böylece, zararlar›ndan kurtulurlar.
Bu lezzetleri terk edemeyip, ilâc›n› da yapmayanlara, böylece felâketlere, derdlere sürüklenip, se’âdetden mahrûm kalanlara yaz›klar
olsun! [‹slâmiyyet, dünyâ lezzetlerini, zevklerini men’ etmiyor.
Bunlar›n hayvanlar gibi, azg›n, zararl› kullan›lmas›n› men’ ediyor.]
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Nefslerinin arzûlar›na tâbi’ olup, dünyâ lezzetlerini islâmiyyete uygun kullanm›yanlar, böylece, fâideli ve dâimî olan Cennet lezzetlerinden kaçanlar çok zevâll›d›r. Allahü teâlân›n herfleyi gördü¤ünü
bilmiyorlar m›? Zararlardan kurtulmak için, dünyâ lezzetlerini islâmiyyete uygun kullanmak lâz›m oldu¤unu iflitmemifller mi? Sorgu,
süâl günü elbet gelecek, herkesin, dünyâda yapd›klar›, önlerine serilecekdir. [Dünyâ zevkleri, lezzetleri peflinde koflanlar›n, öldükden
sonra dirilmek oldu¤una, islâmiyyete uyanlar›n, Cennet zevklerine
kavuflacaklar›na, islâmiyyete uym›yanlar›n, Cehennem ateflinde yanacaklar›na inanmad›klar› anlafl›l›yor. Hâlbuki, bunlar›n ilerici, büyük adam dedikleri Avrupal›lar, Amerikal›lar, Cennete, Cehenneme inan›yor. Kiliseleri dolup tafl›yor. Avrupal›lar›n ahlâks›zl›klar›na, nâmûssuzluklar›na ilericilik diyerek sar›lan, onlar gibi âhirete
inanan vatandafllara gerici, yobaz diyerek sald›ranlar›n içyüzleri
meydândad›r. Akllar› olm›yan, nefslerinin, zevklerinin esîri olan bu
zevall›lara aldanmamal›d›r.] Dünyâda Rabbinin r›zâs›n› kazanm›fl,
Onun harâm etdi¤i fleylerden sak›nm›fl olanlara, o gün müjdeler olsun! Dünyân›n yald›zl› hayât›na aldanmayanlara, Rabbin azâb›ndan korkarak, nefslerine hâkim olanlara, evinde ve emrinde olanlara nemâz k›lmalar›n› emr edenlere [ve kad›nlar›na, k›zlar›na, soka¤a ç›karken örtünmelerini ö¤retenlere] müjdeler olsun, müjdeler
olsun! Allahü teâlân›n gösterdi¤i se’âdet yolunda olanlara ve Muhammed aleyhisselâma tâbi’ olanlara selâmlar olsun!

‹K‹NC‹ C‹LD, 38. ci MEKTÛB
‹nsân ile Allahü teâlâ aras›nda en büyük perde, insân›n nefsidir. (Nefsini b›rak da, bana gel! Arad›¤›n günefli örten bulut, sensin! Kendini bil!) buyuruldu. Nefsin aradan kalkmas›, vicdânî [Kalbe âid] ve zevkî bir ifldir. Söz ve yaz› ile bildirilemez. Kitâb okumakla anlafl›lmaz. Ezelde ihsân edilmifl olmas› ve Allahü teâlân›n
cezb etmesi [çekmesi] lâz›md›r. Sebebler âlemi olan bu dünyâda,
muhabbet flart› ile, bir Velînin sohbeti kâfîdir. Muhabbet çok oldu¤u kadar, Onun kalbinden yay›l›p, kendine gelen feyzlerden,
ma’rifetlerden ço¤unu al›p, kemâlâta kavuflur. (Kifli sevdi¤i ile berâberdir) hadîs-i flerîfi, bunu haber vermekdedir.

‹K‹NC‹ C‹LD, 39. cu MEKTÛB
Ehl-ullah›n [Evliyân›n] vücûdlar›, hayâtda iken de, vefâtlar›ndan sonra da rahmetdir. Diri iken verdikleri feyzleri ve bereketleri, öldüklerinden sonra da devâm eder. Feyzleri ve bereketleri,
yollar›ndan ayr›lm›yanlara akma¤a devâm eder. Dinde ortaya ç›kar›lan bid’atin, sünnetlerin nûrlar›n› yok etmesine benzer. Hayrl›
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ifller yapma¤a çal›fl›n›z! Tâat ve ibâdet yapmakda yar›fl ediniz!
Merhûmun evlâd›na hizmet etme¤i se’âdet [kazanc] biliniz! Onlar› islâmiyyete uygun olarak sevindiriniz!

‹K‹NC‹ C‹LD, 45. ci MEKTÛB
Sevgili o¤lum! Dünyân›n görünüflü tatl›d›r, lezzetlidir. Hâlbuki,
hakîkatde zehrdir. K›ymetsizdir. Onun tuza¤›na düflen, hiç kurtulamaz. Bu zehr ile ölen, lefl olur. Buna gönül vermek delilikdir.
Yald›zlanm›fl necâset, fleker kaplanm›fl zehr gibidir. Akl› olan, böyle sahte, yalanc› güzelli¤e aldanmaz. Bozuk, zararl› zevklere gönül
ba¤lamaz. Bu k›sa hayât›nda, sâhibinin r›zâs›n› kazanma¤a çal›fl›r.
Âh›retde ifle yarayacak fleyleri kazan›r. Kulluk vazîfelerini yapar.
Allahü teâlân›n emrlerine sar›l›r. Harâm, yasak etdi¤i fleylerden
sak›n›r. Böyle yapmay›p, zararl› fleyler peflinde koflanlara yaz›klar
olsun!
Hakîkî dostu üzmekden korkuyorum,
Bu korkudan, gece gündüz yan›yorum!
[Dünyâ, Allahü teâlân›n sevmedi¤i, harâm etdi¤i, zararl› fleyler
demekdir. Harâmlardan sak›nan, dünyâya aldanmam›fl olur. Allahü teâlâ, dünyâda hiçbir zevki, hiçbir lezzeti yasak etmedi. Bunlar›, azg›n, taflk›n, zararl› olarak kullanma¤› harâm etdi. Gösterdi¤i,
fâideli, edebli fleklde kullan›lmas›n› emr etdi.]

‹K‹NC‹ C‹LD, 61. ci MEKTÛB
Bu dünyâya getirilmemizden maksad, Allahü teâlân›n ma’rifetini elde etmekdir. Ma’rifet iki nev’dir. Birincisi, fen yolu ile, ya’nî
nazar ve istidlâl [düflünmek] ile hâs›l olur. Bunu, islâm âlimleri bildirdi. ‹kincisi, keflf ve flühûd ile, [kalbde] hâs›l olur. Bu, tesavvuf
erbâb›ndan [Evliyâdan] gelir. Birincisi, ilm olup, akl ve fikr ile hâs›l olur. ‹kincisi, hâl olup kendindedir. Birincisi, Ârifi yok etmez.
‹kincisi, yok eder. Çünki, bu ma’rifet, ma’rûfda yok olmakd›r.
Kurb, bilinen hareket de¤ildir,
Kurb-› Hak, varl›kdan kurtulmakd›r! [Kurb-› Hak,
Allah› sevmekdir.]
Birincisi, ilm-i husûlîdir. Etrâfl› anlamakd›r. ‹kincisi, idrâk-i basît olup, etrâf› yokdur. Çünki, burada hâz›r olan Hakd›r. ‹nsân, fânî [yok] olmufldur. Birincide nefs, inkâr etmekdedir. Çünki nefs ve
kötü s›fatlar› mevcûddur. Onun inâd› ve arzûlar› yok olmam›fld›r.
Taflk›nl›kdan ve azg›nl›kdan kurtulamam›fld›r. Îmân varsa, görünüfldedir. Ameller, ibâdetler flekldedir. Nefs, küfründe devâm etmekde, Mevlâs›na [Sâhibine] düflmanl›kdad›r. Hadîs-i kudsîde,
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(Nefsini, düflman›n bil! Çünki o, bana düflmand›r) buyuruldu. Bu
ma’rifete (Îmân-› mecâzî) denildi. Bu îmân yok olabilir. ‹kinci
ma’rifetde, insan yok oldu¤u için, nefs îmâna gelmifldir. Bu ma’rifet [îmân] yok olmaz. Buna (Îmân-› hakîkî) denir. Ameller de, hakîkî olur. Hadîs-i flerîfde, (Yâ Rabbî! Senden, sonu küfr olm›yan
îmân istiyorum) buyuruldu. Nisâ sûresinin 136. c› (Ey îmân edenler! Allaha ve Resûlüne îmân ediniz!) âyetinde, bu îmâna iflâret
edilmekdedir. ‹mâm-› Ahmed ibni Hanbel, ilmde ve ictihâdda en
yüksek derecede oldu¤u hâlde, Biflr-i Hâfînin kap›s›na giderek, bu
ma’rifete tâlib oldu. Sebebi soruldukda, o Hak teâlâya benden dahâ çok ârifdir dedi. Ebû Hanîfe Nu’mân-› Kûfî “rahmetullahi
aleyh”, ömrünün son iki senesinde, ictihâd› b›rakarak, uzlet eyledi.
Vefât›ndan sonra, rü’yâda, (Son iki sene olmasayd›, Nu’mân helâk
olurdu) dedi. Uzletinin sebebi, bu ma’rifeti temâmlamak idi. Bu
ma’rifetin netîcesi olan, îmân›n kemâline kavuflmak idi. Yoksa,
ilmde ve amelde, derecesi çok yüksek idi. Hiçbir amel, ictihâd derecesine ulaflamaz. Hiçbir ibâdet, ders vermek makâm›na varamaz.
Amellerin kemâli, îmân›n kemâline ba¤l›d›r. ‹bâdetlerin nûrâniyyeti, ihlâs›n mikdâr›na ba¤l›d›r. Îmân›n kemâli ve ihlâs›n mikdâr›
da, ma’rifete ba¤l›d›r. Bu ma’rifet ve îmân-› hakîkî fenâya ve ölmeden evvel nefsin ölmesine ba¤l› oldu¤u için, fenâs› çok olan›n, îmân› kâmil olur. Bunun için, S›ddîk-› ekberin îmân›, bu ümmetin
îmânlar› toplam›ndan fazla oldu. Hadîs-i flerîfde, (Ebû Bekrin îmân›, ümmetimin îmân› ile dart›lsa, Ebû Bekrin îmân› fazla gelir) buyuruldu. Çünki, fenâda, benzeri yok idi. Hadîs-i flerîfde, (Yürüyen
ölü görmek isterseniz, Ebû Kuhâfenin o¤lunu görünüz!) buyuruldu. Ebû Bekrin fenâya misâl gösterilmesi, fenâdaki kemâline delîldir. Çünki, Eshâb-› kirâm›n hepsinde fenâ hâs›l olmufldur. Bu
ma’rifet kimde hâs›l olursa, müjdeler olsun! Nerde bulunursa, oraya koflmal›d›r. Ne yaz›k ki, aran›lmas› lâz›m olan terk ediliyor.
Tahrîbi emr olunan, ta’mîr ediliyor. K›yâmet günü, hangi yüz ve
hangi özr ile hesâb verilecek?

‹K‹NC‹ C‹LD, 62. ci MEKTÛB
‹nsân›n flerefi, îmân ile ve ma’rifet iledir. Mal ile ve mevk›’ ile
de¤ildir. Îmân›n kuvvetlenmesine çal›fl›n›z! Ma’rifet derecelerinde
yükselme¤e gayret ediniz! Hadîs-i flerîfde, (Âhiret için çal›flan›, Allahü teâlâ, her arzûsuna kavufldurur. Yaln›z dünyâ iflleri ard›nda
koflanlar› helâk eder) buyuruldu. Geçim s›k›nt›s› olan›n, bir iflde
çal›flmas› câizdir. Kazan›rsa, iyi olur. Kazanamazsa, bu iflin üzerine
düflmemelidir. U¤raflmas›n›n sonu gelmez. Zarar› artar.
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‹SLÂMDA ‹LK F‹TNE
ÖNSÖZ
Allahü teâlâ, dünyâda bütün insanlara ac›yor. Fâideli fleyleri
herkese gönderiyor. Âh›retde, Cehenneme gitmesi gereken
mü’minlerden diledi¤ine ihsân ederek afv edecek, Cennete kavuflduracakd›r. Her canl›y› yaratan, her vâr›, her ân varl›kda durduran, hepsini korku ve dehfletden koruyan yaln›z Odur. Böyle bir
Allah›n flerefli ismine s›¤›narak, bu kitâb› yazma¤a bafll›yoruz.
Allahü teâlâya hamd olsun! Onun çok sevdi¤i Peygamberi Muhammed aleyhisselâma salât ve selâm olsun! O yüce Peygamberin
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” temiz Ehl-i beytine ve âdil, sâd›k Eshâb›n›n herbirine “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” hayrl›
düâlar olsun!
(Tezkire-i Kurtubî) muhtasar›nda yaz›l› hadîs-i flerîfde, (Eshâb›m aras›nda fitne ç›kacakd›r. Bu fitneye kar›flanlar›, benimle sohbetlerinin hât›r› için, Allahü teâlâ afv edecekdir. Sonra gelenler, bu
fitneyi dillerine dolayarak, körükliyecekler, bu yüzden Cehenneme gideceklerdir) buyuruldu. Hindistânda, hicrî 1034 [m. 1624] y›l›nda vefât eden, büyük islâm âlimi ‹mâm-› Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî “rahmetullahi aleyh”, Ehl-i sünnet i’tikâd›n› ve müslimânl›¤›n do¤ru yolunu ve tesavvufun islâm dîninden ayr› birfley olmad›¤›n› bildirmek için, her memlekete mektûblar yollam›fld›r.
Beflyüzden fazla olan bu mektûblar›, üç cild olarak toplanm›fl ve
bas›lm›fld›r. ‹kinci cildin otuzalt›nc› mektûbunda, Eshâb-› kirâm
aras›ndaki fitneyi uzun yazmakdad›r.
Üçüncü halîfe hazret-i Osmân “rad›yallahü anh” zemân›nda,
Abdüllah bin Sebe’ ad›ndaki Yemenli bir yehûdî, islâmda ilk olarak bölücülük fitnesini ç›kard›. Buna aldananlar, Eshâb-› kirâm
aras›na kar›fld›lar. Târîh boyunca, masonlar ve yehûdîler taraf›ndan desteklendiler. Zemân zemân azarak, islâmiyyeti içerden y›kma¤a çal›flm›fllar ve çok müslimân kan› dökülmesine sebeb olmufllard›r. Hâlbuki islâmiyyet, birleflme¤i, kardefl gibi seviflme¤i emr
etmekdedir.
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Eshâb-› kirâma “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” düflman olanlar, zemânla oniki f›rkaya ayr›ld›. Hepsi de, müslimânlar› aldatmak, parçalamak için, plânl› olarak çal›fl›yorlar. Eshâb-› kirâm›n
“rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” birbirlerine düflman olduklar›n› söyliyor, o din büyüklerine, hazret-i Alîye “rad›yallahü teâlâ
anh” uymad›lar diyerek, çok kötü iftirâlar at›yorlar. Ayd›n din
adam›, ilerici yazar gibi ismlere bürünen bu fitne ve fesâdc›lar, yalanlar›n› meydâna ç›kararak ve çirkin iftirâlar›n› çürüterek, müslimânlar› uyand›rma¤a çal›flmakda olan Ehl-i sünnetin temiz hocalar›na gerici, câhil diyorlar. Bu mubârek hocalar› lekeleme¤e, gözden düflürme¤e yelteniyorlar. Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”, bunlar›n sö¤meleri ile k›ymetden düflmedikleri gibi, bu hocalar›n k›ymetleri de, bunlar›n sald›rmalar› ile artmakda,
flânlar›, flerefleri yükselmekdedir.
Din kardefllerimizin, kardefli kardeflden ay›rma¤a çal›flan bu y›k›c›lar›n yald›zl› iftirâlar›na aldanmamalar› için, otuzalt›nc› mektûbu fârisîden türkçeye terceme ederek (‹slâmda ‹lk Fitne) ad›n›
verdik. ‹nsâf ile okuyan k›ymetli gençlerin sâf rûhlar›n›n ve temiz
vicdânlar›n›n, Ehl-i sünnetin hakl› oldu¤unu göreceklerinden emîn
bulunuyoruz.
Allahü teâlâ, müslimânlar› parçalanmakdan korusun! Hepimizi, râz› oldu¤u, be¤endi¤i, Ehl-i sünnetin do¤ru yolunda birlefldirsin! ‹slâm düflmânlar›n›n yalanlar›na aldanarak, tuzaklar›na düflmekden korusun! Âmîn.
Evliyân›n efdali, S›ddîk-› ekber, ba’dehu Fârûk,
ve Zinnûreynden sonra, Alîdir ol Velîyullah.
Kalan Eshâb› hem ki, cümlesinin zikri hayrolsun,
cemî’i Âl-ü Eshâb-› kirâm› severim fillah.
Aflere-i mübeflflere ve Fât›ma, Hasen ve Hüseyn,
bu ümmetden bunlara Cennet ile neflhedü billah.
Ve gayri kimseye aynîle Cennetlik denilmez ki,
o gaybe hükm olur, gaybi ne bilsin kimse gayrillah.
Ve Eshâb-› kirâm›n cümlesinden sonra ümmetden,
cemî’i Tâbi’în olmufldur, efdalü Evliyâillah.
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‹SLÂMDA ‹LK F‹TNE
‹mâm-› Rabbânî Müceddîd-i elf-i sânî fleyh Ahmed-i Fârûkî
Serhendînin “rahime-hullahü teâlâ” Mektûbât›ndan, ikinci cildin
otuzalt›nc› mektûbu, Eshâb-› kirâm›n büyüklü¤ünü ve Ehl-i sünnet mezhebi ile di¤er bozuk mezheblerin Eshâb-› kirâm hakk›ndaki sözlerini bildirmekdedir. ‹slâmiyyetde ilk kopan fitnenin flî’îlik
oldu¤unu ve Ehl-i sünnet mezhebinin flî’îler gibi taflk›nl›k yapmad›¤›n›, Hâricîler gibi de, câhillik ve k›sa görüfllülük yolunu tutmad›¤›n› göstermekdedir ve Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
efendimizin Ehl-i beytini medh eylemekdedir.
Bu mektûbumu yazma¤a Besmele okuyarak bafll›yorum. Allahü teâlâya hamd olsun! Onun sevgili Peygamberine salât ve selâm
olsun! O yüce Peygamberin Ehl-i beytine ve Eshâb›n›n hepsine ve
bütün mü’minlere bizden iyi düâlar olsun!
Do¤ru yolda gidenleri sevmek, onlarla tan›flmak ve görüflmek
ve onlar gibi olma¤a özenmek ve o büyüklerin sözlerini iflitmek ve
kitâblar›n› okumak, Allahü teâlân›n ni’metlerinin en büyüklerindendir ve Onun ihsânlar›n›n en k›ymetlilerindendir. Muhbir-i sâd›k, ya’nî hep do¤ru söyleyici olan Muhammed aleyhisselâm, (Elmer’ü me’a men ehabbe) buyurdu. Ya’nî, kifli, dünyâda ve âh›retde sevdi¤i ile berâber olur. Bunun için din büyüklerini seven kimse, onlar ile berâber olur. Onlar›n Allahü teâlâya ma’nevî olan yak›nl›¤›nda, onlar gibi olur. Hareketleri, sözleri iyi olan, yükselme¤e elveriflli oldu¤u anlafl›lan k›ymetli o¤lum hâce fierefeddîn Hüseynin bildirdi¤ine göre, o büyük ni’met, o çok güzel ahlâk, sizde
mevcûddur. Çeflidli iflleriniz ve da¤›n›k düflünceleriniz oldu¤u hâlde, o büyükleri unutmuyorsunuz. Dünyâ iflleri etrâf›n›z› sarm›fl
iken, bu çok k›ymetli ni’meti elden kaç›rm›yorsunuz. Bunun için,
Allahü teâlâya çok hamd ve flükrler olsun! Çünki, sizin se’âdetiniz,
sizin ni’metlere kavuflman›z, birçok kimsenin se’âdete kavuflmas›na yol açar. Onlar›n kurtulmas›na, huzûra kavuflmas›na sebeb olur.
Yine o bildirdi ki, bu fakîrin yaz›lar›n› okuyormuflsunuz. Sözlerime
k›ymet veriyormuflsunuz. Kendilerine birkaç kelime yazarsan›z
çok fâideli olur dedi. Onun bu arzûsunu yerine getirmek için, size
birkaç kelime yazma¤a kalkd›m.
Hindistânda, bu günlerde herkesin a¤z›nda (halîfelik) kimin
hakk› idi? Eshâb-› kirâm flöyle idi, böyle idi, gibi sözler dolafl›yor.
‹slâm bilgilerinin ince bir kolu olan bu konuda çok kimseler, ken– 222 –

di k›sa akllar›, bozuk görüflleri ile, ulu orta konufluyor ve yaz›yorlar. Kendilerini hakl› göstermek için, âyet-i kerîmelere ve hadîs-i
flerîflere yanl›fl ma’nâlar vermekden çekinmiyorlar. ‹slâm âlimlerinin, do¤ru ve hakl› olan sözlerini örtbas etme¤e çal›fl›yorlar. Bunun için, bu konuda birkaç sat›r yazma¤› ve Ehl-i sünnet âlimlerinin do¤ru ve hakl› sözlerini müslimânlara duyurma¤› ve bozuk
(bid’at) f›rkalar›n›n yanl›fl yaz›lar›n› vesîkalarla çürütme¤i, böylece, hakîkati ortaya koyma¤› uygun gördüm.
Ey temiz rûhlu ve yüksek yarad›l›fll› kardeflim! Ehl-i sünnet
mezhebinin âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ”, söz birli¤i ile,
(fieyhayn› üstün tutmak ve iki dâmâd› sevmek lâz›md›r) demekdedir. Ya’nî, hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömer, Eshâb-› kirâm›n
hepsinden dahâ yüksekdirler ve hazret-i Osmân ile hazret-i Alîyi
sevmek lâz›md›r, dediler. Ehl-i sünnet ve cemâ’at denilen do¤ru
yoldaki her müslimân›n, bu ikisini üstün tutmas› ve o ikisini sevmesi lâz›md›r.
Hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömerin üstün oldu¤unu Eshâb-›
kirâm›n hepsi söz birli¤i ile bildirmifldir. Bu söz birli¤ini de, Tâbi’în-i izâm›n hepsi bize söz birli¤i ile haber vermifldir. Böyle söz
birli¤i oldu¤unu, bize din imâmlar›m›z›n büyükleri, meselâ imâm-›
fiâfi’î bildirmekdedir. ‹’tikâdda mezhebimizin iki imâm›ndan biri
olan Ebül Hasen-i Efl’arî hazretleri buyuruyor ki: (Ebû Bekr ile
Ömerin, bütün ümmetin en yükse¤i olduklar› kat’îdir). Hazret-i
Alînin “rad›yallahü anh”, halîfe iken ve memleketin idâresi ve
kuvveti elinde iken, eshâb›ndan büyük bir cemâ’ate karfl› (Ebû
Bekr ile Ömer, bu ümmetin en üstünüdürler) buyurdu¤unu,
imâm-› Zehebî yazmakdad›r ve bu üstünlü¤ün tevâtür yolu ile bizlere geldi¤ini bildirmekdedir. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” buyurdu ki: (Peygamberimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” sonra,
insanlar›n en üstünü Ebû Bekrdir. Ondan sonra Ömerdir. Ondan
sonra da, bir baflkas›d›r.) Dinliyenler aras›nda bulunan o¤lu Muhammed bin Hanefiyye (Ömerden sonra üstün olan sensin!) deyince, hazret-i ‹mâm›n (Ben ancak müslimânlardan birisiyim) dedi¤ini, imâm-› Buhârî haber vermekdedir. Ebû Bekr ile Ömerin
en üstün olduklar›n› haber veren güvenilir, sa¤lam kimseler o kadar çokdur ki, tevâtür hâlini alm›fl, inanmak zarûrî olmufldur. Buna inanm›yan, yâ câhildir veyâ koyu müte’ass›b ve inâdc›d›r. fiî’î
âlimlerinin büyüklerinden olan Abdürrezzak bin Alî Lâhîcî (1051
[m. 1642] de öldü), bu hakîkatin pek aç›k oldu¤unu görerek, inkâr
edememifl, bu iki imâm›n en üstün olduklar›n› bildirmifl ve (‹mâm-› Alî, Ebû Bekrle Ömerin, kendisinden dahâ yüksek oldu¤unu söyledi¤i için, ben de onun gibi söylerim. ‹kisinin de dahâ yüksek olduklar›na inan›r›m. E¤er hazret-i Alî, onlar›n dahâ yüksek
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oldu¤unu söylemeseydi, ben de söylemezdim. Hazret-i Alîyi sevdi¤im için, onun gibi söylerim. Onu çok sevdi¤im hâlde, onun gibi
söylemez isem, günâh ifllemifl olurum) demifldir.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” iki dâmâd›n›n, ya’nî
hazret-i Osmân ile hazret-i Alînin halîfe olduklar› zemânda fitneler ç›kd›¤› için ve müslimânlar›n ifllerinde kar›fl›kl›k ço¤ald›¤› için,
insanlar›n kalbinde k›r›kl›k, so¤ukluk hâs›l olmufldu. Aralar›na
düflmanl›k ve geçimsizlik girmifldi. Bunun için, Ehl-i sünnet ve cemâ’at âlimleri, Hateneyni ya’nî iki dâmâd› sevmek lâz›m geldi¤ini
bildirmifllerdir. Böylece, bir câhilin ç›k›p da, Resûlullah›n Eshâb-›
kirâm›na dil uzatmas›n› önlemifllerdir. Resûlullah›n halîfelerinden, vekîllerinden birine düflmanl›k edilmesine f›rsat b›rakmam›fllard›r.
Görülüyor ki, hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” sevmek, Ehl-i
sünnet olmak için flartd›r. Hazret-i Alîyi sevmiyen, Ehl-i sünnet
de¤ildir. Buna (Hâricî) denir. Hazret-i Alîyi sevmekde taflk›nl›k eden, sevmekde afl›r› yol tutan, onu sevmek için, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Eshâb›na sövmek lâz›md›r diyen,
bunun için Eshâb-› kirâma “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
dil uzatarak, Eshâb-› kirâm›n ve Tâbi’în-i izâm›n ve Selef-i sâlihînin yollar›ndan sapan kimseye (Sap›k) denir. Görülüyor ki, hazret-i Alîyi sevmekde, bunlar afl›r› gitmekde, taflk›nl›k yapmakdad›r. Hâricîler ise, hazret-i Alîye düflman olmakda, o, Allah›n arslan›n›n k›ymetini anlamamakdad›r. (Ehl-i sünnet) ise, her iki tarafa sapmam›fl, orta yoldan gitmifldir. Hak da, afl›r› sa¤a ve sola sapanda de¤il, elbette do¤ru yolda gidendedir. Sa¤a, sola taflmak, elbette çirkin ve tehlükelidir. Ahmed ibni Hanbel “rahime-hullahü
teâlâ” haber veriyor ki, hazret-i Alî buyurdu ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz bana dedi ki: (Yâ Alî! Sen Îsâ
aleyhisselâma benziyeceksin. Yehûdîler ona düflman oldular. Annesi hazret-i Meryeme iftirâ etdiler. H›ristiyânlar ise, onu afl›r› severek, olm›yacak dereceye yükseltdiler. Ya’nî, Allah›n o¤lu dediler). Hazret-i Alî, bundan sonra buyurdu ki: Benim yüzümden iki
çeflid kimseler helâk olacaklard›r. Birisi, beni sevmekde taflk›nl›k
yapanlar ve bende olm›yan fleyleri bana söyliyerek, afl›r› övenlerdir.
‹kincisi, bana düflman olanlar ve düflmanl›k ederek iftirâ yapanlard›r. Görülüyorki, Hâricîler, yehûdîlere benzetilmekdedir. Sevmekde taflk›nl›k yapanlar da, h›ristiyanlar gibi olmakdad›r. Bunlar›n ikisi de, do¤ru yoldan ayr›lm›fld›r. Ehl-i sünnet için, hazret-i Alîyi sevmezler demek, onu flî’îler sever sanmak büyük, çok çirkin bir câhillikdir. fiunu iyi anlamal›d›r ki, sap›k demek, hazret-i Alîyi sevmek
demek de¤ildir. Resûlullah›n üç halîfesine düflman olmak demekdir. Eshâb-› kirâm› kötülemek, onlara dil uzatmak kötüdür.
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‹mâm-› fiâfi’î “rahmetullahi aleyh” buyuruyor ki: Nazm:
Muhammed aleyhisselâm›n Âlini sevmek flî’îlik ise,
Ey ins ve cin biliniz ki, ben flî’îyim.
Ya’nî flî’îler, flî’îli¤in, Muhammed aleyhisselâm›n Âlini, ya’nî
Ehl-i beytini sevmek oldu¤unu söyliyorlar. E¤er flî’îlik, onlar› sevmek ise, flî’îler bafl›m›z›n tâc› olur. Fekat, Ehl-i beytden baflkas›na
düflmanl›k etmek do¤ru de¤ildir.
(Hazret-i Alî ile Fât›maya ve çocuklar›na “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” (Âl-i Resûl) veyâ (Ehl-i Beyt) denir).
Resûlullah›n Ehl-i beytini do¤ru ve uygun olarak sevenler, elbette Ehl-i sünnetdir. Ehl-i beytin yolunda olan, elbette bunlard›r.
Ehl-i beyti seviyoruz ve onlar›n yolunda gidiyoruz diyen, e¤er di¤er Eshâba düflmanl›k etmese ve Eshâb-› kirâm›n hepsine sayg› ve
sevgi gösterse ve Eshâb-› kirâm aras›ndaki muhârebelerin iyi sebeblerden meydâna geldi¤ine inansa (Ehl-i sünnet) olur. Sap›k
yolda olmakdan kurtulur. Çünki, Ehl-i beyti sevmemek, (Hâricî)
olmakd›r. Hem Ehl-i beyti sevmek, hem de Eshâb-› kirâma sayg›
göstermek, hepsini sevmek, Ehl-i sünnet olmakd›r. Görülüyor ki,
mezhebsizlik, Resûlullah›n Eshâb-› kirâm›na düflmanl›k etmekden
do¤makdad›r. Çünki, Ehl-i beyt de, Eshâb-› kirâmdand›r. Sünnîlik
ise, Eshâb-› kirâm›n hepsini sevmekdir. Akl› olan, insâfl› olan bir
kimse, Eshâb-› kirâma düflmanl›k etme¤i, onlar› sevmekden dahâ
üstün tutmaz. Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” sevdi¤i için,
Onun Eshâb›n›n hepsini sever.
Ba’z›lar›, Ehl-i sünnetin Ehl-i beyte düflman olduklar›n› söyliyor. Bu çok yanl›fl ve pek çirkin sözlerine ne kadar flafl›lsa yeridir.
Çünki, Ehl-i beyti sevmek, Ehl-i sünnetin îmânla gitmesine alâmetdir. Ehl-i sünnet âlimleri, son nefesde îmânla gitmek için, Ehl-i
beyti çok sevmek lâz›md›r demifllerdir. Bu fakîrin (ya’nî imâm-›
Rabbânînin) babas› çok âlim idi. Zâhir ve bât›n ilmlerinde pek
derin idi. Herkese, durmadan, Ehl-i beytin sevgisini afl›lard›. Onlar› sevmek, son nefesde îmânla gitme¤e yard›m eder, buyururdu.
Babam›n ölüm hastal›¤›nda yan›nda idim. Son dakikalar› gelmifldi. Dünyâ ile ilifli¤i az kalm›fld›. Ehl-i beyti çok seviniz dedi¤i zemânlar› hât›rlatd›m. fiimdi, bu sevginiz ne kadard›r diye sordum.
Kendinden geçmek üzere iken (Ehl-i beytin sevgisi deryâs›na dalm›fl bulunuyorum) buyurdu. Böyle cevâb verdi¤i için, Allahü teâlâya hamd-ü senâ etmifldim. Ehl-i beyti sevmek, Ehl-i sünnetin
sermâyesidir. Bunu anl›yam›yorlar. Ehl-i sünnetin do¤ru ve yerinde olan sevgisini b›rakarak, taflk›n, afl›r› bir yola sap›yorlar. Afl›r›
ve taflk›n olm›yan sevginin k›ymeti olmaz sanarak, Ehl-i sünnete
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hâricî damgas›n› vuruyorlar. Afl›r› gitmek ile afla¤› kalmak aras›nda do¤ru ve uygun bir yol bulundu¤unu, hak ve do¤ru yolun, böyle oldu¤unu anl›yam›yorlar. Afl›r› yüksek ile pek alçak iki bozuk
yol aras›ndaki hak ve do¤ru olan orta yolu bulmak flerefi, Ehl-i
sünnet âlimlerine nasîb olmufldur. Ehl-i sünnet âlimlerinin bu do¤ru yolu bulmak için, durmadan, usanmadan yapd›klar› çal›flmalara,
Allahü teâlâ bol bol mükâfat versin. fiî’îler de biliyor ki, hâricîlerle, ya’nî hazret-i Alînin ve evlâdlar›n›n düflmanlar› ile, Ehl-i sünnet
dö¤üfldü. Ehl-i beytin düflmanlar›n›n cezâlar›n› verenler, Ehl-i sünnet idi. O vakt flî’îler yok idi. Olsa da, yok denecek kadar az idi.
Yoksa bunlar, Ehl-i sünnete, Ehl-i beyti sevdikleri için flî’î mi diyorlar? Bunun için, hâricîleri da¤›tanlar›, kaç›ranlar› flî’î mi san›yorlar? Çok flafl›l›r ki; Ehl-i sünnete ba’zan hâricî diyorlar. Muhabbetlerinin afl›r›, taflk›n olmad›¤›n› görünce hâricî san›yorlar. Ehl-i
beyte olan, o büyüklere uygun, yak›flan sevgiyi gördükleri zemân
da, Ehl-i sünneti flî’î san›yorlar. Bunun içindir ki, çok câhil olduklar›ndan, Ehl-i sünnet âlimlerinden Ehl-i beytin muhabbetini iflitince, bunlar› kendilerinden san›yorlar. Muhabbetde taflk›nl›k yap›lmamas›n› söyliyen ve üç halîfeyi de sevdirme¤e çal›flan Ehl-i
sünnet âlimlerine de, hâricî diyorlar. Bunlar›n, Ehl-i sünnet âlimlerine olan haks›z ve yersiz sözlerine yaz›klar olsun. Hazret-i Alîye
“rad›yallahü anh” olan muhabbetin afl›r› ve taflk›n olmas›ndan dolay›, hazret-i Alîyi sevmek için, üç halîfeye ve Eshâb-› kirâmdan
ço¤una düflman olmak lâz›md›r, diyorlar. ‹nsâf etsinler, böyle muhabbet olur mu?
Resûlullah›n halîfelerine düflman olmak ve Onun Eshâb-› kirâm›n› sövmek ve kötülemek flart tutulan bir ç›lg›nl›¤a, muhabbet ismi verilebilir mi? Ehl-i sünneti be¤enmemelerinin, çok çirkin sözlerle kötülemelerinin biricik sebebi, Ehl-i sünnetin, Ehl-i beyt sevgisine Eshâb-› kirâm›n hepsinin sevgisini de katmas›d›r. Eshâb-›
kirâm aras›ndaki ayr›l›klar›, muhârebeleri bildi¤i hâlde, onlar›n
hiç birini kötülememesidir. Ehl-i sünnet, Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” sohbetinin k›ymetini ve flerefini anl›yarak, Eshâb-› kirâm›n kötü düflünüflden, inâddan, birbirini çekememekden kurtulduklar›n›, tertemiz olduklar›n› bildirmekde, herbirinin
üstün, k›ymetli oldu¤unu söylemekdedir. Bununla berâber, bu
muhârebelerde, hakl› olana hakl›, yanl›fl olana hatâl› demifldir. Fekat, bu hatâlar›n, nefsin isteklerinden, kötü arzûlar›ndan hâs›l olmad›¤›n›, re’y ve ictihâd ayr›l›¤› oldu¤unu beyân eylemifllerdir.
Ehl-i sünnet de, Eshâb-› kirâm›n ço¤una düflmanl›k etse idi ve bu
din büyüklerini kötüleseydi, hofllar›na giderdi. O zemân, Ehl-i
sünnete dil uzatmazlard›. Bunun gibi hâricîlerin de, Ehl-i sünneti
sevmeleri için, Ehl-i sünnetin de, Ehl-i beyte düflman olmas› lâ– 226 –

z›md›r. Yâ Rabbî! Sen bize do¤ru yolu gösterdikden sonra, kalblerimizi kayd›rma! Sonsuz rahmet hazînelerinden bizlere de ihsân
et! ‹yilikleri veren ancak sensin.
Ehl-i sünnet âlimlerinin büyükleri buyuruyor ki, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin Eshâb-› kirâm›, birbirleri
ile muhârebe ederken üç f›rkaya ayr›lm›fllard›:
1 — Birinci f›rkada bulunan Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în”, olaylar› inceliyerek, hazret-i Alî yan›nda bulunanlar›n hakl› oldu¤unu ictihâd eylediler.
2 — ‹kinci f›rkadakiler, karfl› tarafdakilerin hakl› oldu¤unu, ictihâd ile anlad›lar.
3 — Üçüncü f›rkada olanlar, duraklad›lar. Bir taraf›n hakl› oldu¤unu gösteren ictihâda varamad›lar.
Birinci f›rkada olan Eshâb-› kirâm›n, kendi ictihâdlar›na uyarak, hazret-i Alîye yard›m etmeleri vâcib oldu. ‹kinci f›rkada bulunan Eshâb-› kirâm›n da, kendi ictihâdlar›na uyarak, karfl› tarafa
yard›m etmeleri lâz›m oldu. Üçüncü f›rkada olanlar›n, bu ifle kar›flmamas› lâz›m oldu. Bir tarafa yard›m etmeleri hatâ olurdu. Her
üç f›rkada bulunanlar da, kendi ictihâdlar›na göre hareket etdiler.
Herbiri, kendilerine lâz›m ve vâcib olan› yapd›lar. O hâlde, böyle
yapd›klar› için ne diyebiliriz? Hangisine dil uzatabiliriz? ‹mâm-›
fiâfi’î “rahmetullahi aleyh” buyuruyor ki, (Allahü teâlâ, bu kanlara ellerimizi bulafld›rmakdan bizleri korudu. Biz de dillerimizi kar›fld›rmakdan korumal›y›z). Ömer bin Abdül’azîzin de böyle söyledi¤i haber verilmifldir. Bu sözden anlafl›l›yor ki, bu üç f›rkada
bulunan Eshâb-› kirâm›n hiçbirine hakl› idi, yan›ld› gibi söylememiz do¤ru de¤ildir. Hepsi için de, yaln›z iyi olduklar›n› söylememiz lâz›md›r. Hadîs-i flerîfde de böyle buyuruldu. (Eshâb›m an›ld›¤› zemân, dilinizi koruyunuz) hadîs-i flerîfi gösteriyor ki, Eshâb›m an›ld›¤› zemân, birbirleri ile olan muhârebeleri söylenildi¤i
zemân kendinizi koruyunuz. Bir k›sm›n› be¤enip, ötekilerini kötülemekden sak›n›n›z! Bu emre uymak lâz›md›r. Bununla berâber,
Ehl-i sünnet âlimlerinin ço¤unun anlad›¤›na göre, hazret-i Alî ile
birlikde olanlar, hakl› idi. Karfl› tarafda bulunanlar hatâya düflmüfldü. Fekat bu hatâlar›, ictihâd hatâs› oldu¤u için bir fley denemez. O
büyüklere dil uzatmam›za sebeb olamaz. Hatâ edenler de, hakl› olanlar gibi, kötülenemez ve afla¤›lanamaz. O muhârebeler yap›l›rken, hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” (Kardefllerimiz bize uymad›. Onlar kâfir de¤ildirler. Fâs›k da olmad›lar. Çünki, anlad›klar›na göre ictihâd eylediler. Kâfir ve fâs›k olmazlar) buyurdu¤u haber verilmekdedir. Görülüyor ki, Ehl-i sünnet de ve flî’îler de, hazret-i Alî ile harb edenlerin hatâ etdiklerini, hazret-i Alînin hakl›
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oldu¤unu söylemekdedir. Lâkin, Ehl-i sünnet âlimleri, bu hatân›n,
görüfl, anlay›fl hatâs› oldu¤unu, bundan baflka birfley söylenemiyece¤ini bildiriyor. O büyüklere dil uzatmakdan, onlar› kötülemekden kaç›nmak lâz›md›r diyorlar ve insanlar›n en hayrl›s›n›n sohbetinin flerefini, hakk›n› gözetmeliyiz buyuruyorlar. Çünki Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki: (Eshâb›m›n
hakk›n› gözetmekde, Allahü teâlâdan korkunuz! Benden sonra,
onlara dil uzatmay›n›z!). Bu emrin ehemmiyyetini göstermek için
iki kerre tekrâr buyuruyor. Bir hadîs-i flerîfde de, (Eshâb›m›n hepsi gökdeki y›ld›zlar gibidir. Hangi birisine uyarsan›z, hidâyete,
se’âdete kavuflursunuz!) buyuruldu. Eshâb-› kirâm›n herbirini büyük bilmek, hepsine sayg› göstermek lâz›m geldi¤ini gösteren,
baflka çok hadîs-i flerîfler de vard›r. Bunun için, hepsini k›ymetli,
üstün tutmam›z lâz›md›r. Onlar›n ufak tefek hatâlar›n›n da, iyi
niyyetlerle yap›ld›¤›n› düflünmeliyiz. Ehl-i sünnet mezhebi böyledir.
Ba’z›lar›, burada taflk›nl›k gösteriyor. Hazret-i Alî ile harb
edenlere kâfir diyorlar ve söylenemiyecek çirkin kelimeleri ve i¤renç, baya¤› sözleri a¤›zlar›na al›yorlar. Dillerini kirletiyorlar. Böyle davran›fllar› ile, e¤er hazret-i Alînin hakl› oldu¤unu ve onunla
harb edenlerin yan›ld›klar›n› anlatmak istiyorlarsa, bunu bildirmek için, Ehl-i sünnet gibi söylemeleri yetiflir. Adâlete, insâfa yak›flan yol da öylece anlatmakd›r. Bu din büyüklerini kötülemek ve
onlara sövmek, din ve mezheb olmaz. Bunlar, bu kötü yolu kendilerine din ve mezheb ediniyor. Peygamberimizin “sallallahü aleyhi
ve sellem” Eshâb›na düflmanl›k etme¤i, sövme¤i, din ve îmân san›yorlar. Bu nas›l dindir ve nas›l mezhebdir ki, îmânlar›n›n temeli,
Resûlullah›n Eshâb›na “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” sövmek
olmakdad›r.
Bir hadîs-i flerîfde, (Müslimânlar yetmiflüç f›rkaya ayr›lacaklard›r. Bunlardan yetmiflikisi, bozuk inan›fllar›ndan dolay›, Cehenneme gidecekdir. Yaln›z birisi kurtulacakd›r) buyuruldu. Bu yetmifliki bid’at f›rkas›ndan herbiri, çeflidli bid’atler meydâna ç›kararak,
Ehl-i sünnetden ayr›ld›lar. Bu yetmifliki f›rkan›n en afla¤›s›, en bozu¤u, Eshâb-› kirâma düflmanl›k yapanlar oldu. Yetmiflüçüncü
kurtulufl f›rkas› olan Ehl-i sünnetden en çok uzaklaflan, en fazla
sap›tan, bunlar oldu. Din büyüklerine sövmeyi, bunlara la’net etme¤i, îmânlar›n›n, mezheblerinin temeli sanan kimselerin hakl›
olmakla, do¤rulukla ne ba¤l›l›¤› olabilir. Bunlar, zemânla oniki
f›rkaya ayr›ld›. Hepsi birbirini be¤enmiyor ise de, hepsi de Eshâb-›
kirâma kâfir demekden çekinmemekdedir. Hulefâ-i râflidîne sövmek ibâdet olur, diyorlar. Bununla berâber, kendilerine râf›zî dedirtmekden kaç›n›yorlar. Râf›zîler bizden baflkalar›d›r, diyorlar.
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Çünki râf›zîlerin k›yâmetde azâb göreceklerini bildiren hadîs-i flerîfler oldu¤unu kendileri de bilmekdedir. Râf›zî isminden kaç›nd›klar› gibi, keflki bu kelimenin ma’nâs›ndan da sak›nsalard› ve Resûlullah›n Eshâb-› kirâm›na düflmanl›k etmeselerdi çok iyi olurdu.
Hindistândaki hindûlar da kendilerine hindû diyor. Kâfir demiyorlar. Kendilerini kâfir bilmiyorlar. Dârülharbde bulunanlar›n kâfir
oldu¤unu söyliyorlar. Çok yan›l›yorlar. Her iki memleketde bulunanlar› da kâfirdir. Gitdikleri yol küfr yoludur.
Bunlar, acabâ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Ehl-i
beytini de kendileri gibi mi san›yorlar? Onlar› da, Ebû Bekr ile Ömere “rad›yallahü anhümâ” düflman m› biliyorlar? Böyle sanmalar›, Ehl-i beytin büyüklerini münâf›k, ikiyüzlü bilmek olur. Hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” di¤er üç halîfe ile tam otuz sene idâre yollu görüfldü¤ünü, onlara olan düflmanl›¤›n› saklad›¤›n› ve
haklar› olmad›¤› hâlde, onlar› üstün tutdu¤unu, onlara sayg› gösterdi¤ini söyliyorlar. Bu sözlerine ne kadar flafl›lsa yeridir. Bunlar,
Ehl-i beyti, Resûlullah› sevdikleri için seviyor iseler, Resûlullah›n
düflmanlar›n› da düflman bilmeleri lâz›m gelirdi ve Resûlullah›n
düflmanlar›na, Ehl-i beytin düflmanlar›ndan dahâ çok sö¤meleri
ve la’net etmeleri îcâb ederdi. Hâlbuki bunlar›n, Resûlullah›n en
büyük düflman› olan ve Onu çok inciten ve say›s›z s›k›nt›lar yapan
Ebû Cehle sövdükleri ve la’net etdikleri, onun kötülü¤ünü anlatd›klar›, hiç görülmemifl ve iflitilmemifldir. Resûlullah›n en çok sevdi¤i hazret-i Ebû Bekri, kendi bozuk görüflleri ile Ehl-i beytin düflman› san›yorlar. Bu yüzden ona sö¤üyor ve kötülemek için a¤›zlar›na geleni söyliyorlar. fiân›na yak›flm›yacak fleyleri iftirâ ediyorlar. Bu nas›l dindir ve mezhebdir? Allah göstermesin! Hazret-i
Ebû Bekrin ve hazret-i Ömerin ve bütün Eshâb-› kirâm›n “r›dvânullahi aleyhim ecma’în”, Resûlullah›n Ehl-i beytine “rad›yallahü
anhüm” düflman olacaklar›, hiç düflünülebilirmi? Bu insâfs›zlar,
sayg›s›zlar, keflki, Ehl-i beytin düflmanlar›na sö¤selerdi. Sahâbe-i
kirâm›n büyüklerinin ismlerini söylemeselerdi, din büyüklerini
kötü sand›racak hâle düflmeselerdi, çok iyi olurdu. Böyle yapsalard›, Ehl-i sünnet ile aralar›nda ayr›l›k kalmazd›. Çünki, Ehl-i
sünnet de, Ehl-i beytin düflmanlar›n› düflman bilmekde ve onlar›
kötülemekde ve sö¤mekdedir. Ehl-i sünnetin çok ince, çok güzel
bir sözü de fludur ki, çeflid çeflid küfrlere dalm›fl olan belli bir kimsenin bile Cehenneme gidece¤ini söylememelidir. Tevbe edebilir,
tekrâr müslimân olabilir derler. Böyle kimselere de, ismini söyliyerek la’net etme¤e izn vermezler. Ad›n› söyliyerek, belli bir kâfire la’net etmemelidir. Kâfirlere la’net olsun demelidir, derler.
Ölürken îmâns›z gitdi¤i kesin olarak bilinen kimselere la’net olunabilir derler. Bunlardan ba’z›lar›, s›k›lmadan, çekinmeden haz– 229 –

ret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömere la’net ediyorlar ve Sahâbe-i kirâm›n büyüklerine dil uzat›yor, onlara sö¤üyorlar. Allahü teâlâ, bu
zevâll›lar›n do¤ru yola gelmelerini, bu yanl›fl, bozuk yoldan kurtulmalar›n› nasîb eylesin! Âmîn.
Bu konuda, Ehl-i sünnet ile bunlar aras›nda iki büyük ayr›l›k
vard›r:
1 — Ehl-i sünnet âlimlerine göre, dört halîfenin de hilâfetleri
hakd›r, do¤rudur. Çünki, gaybdan haber veren hadîs-i flerîflerden
birisinde, (Benden sonra hilâfet otuz senedir) buyuruldu. Ya’nî
tam, kâmil hilâfet otuz senedir. Bu otuz sene hazret-i Alînin hilâfeti ile temâm oldu. Bu hadîs-i flerîf, dört halîfenin de hakl› olarak
halîfe olduklar›n› göstermekdedir ve halîfelik s›ralar› da hakl›d›r.
Ehl-i sünnet olm›yanlardan bir k›sm›, üç halîfenin haks›z olarak
halîfe olduklar›n› söyliyorlar. Hilâfeti, güç kullanarak, zorla ald›klar›n› zannediyorlar. Yaln›z, hazret-i Alî hakl› olarak halîfe olmufldu, diyorlar. Hazret-i Alînin di¤er üç halîfe zemân›nda ses ç›karmamas›, onlara itâ’at etmesi, ortal›¤› idâre etmek, fitne ç›karmamak içindi diyorlar. Peygamber efendimizin Eshâb-› kirâm›n›n,
birbirleriyle yalandan ahbâbl›k etdiklerini, ikiyüzlü olduklar›n› san›yorlar. Geçinmek için birbirlerine dost göründüklerine inan›yorlar. Çünki, bunlar›n söyledi¤ine göre, hazret-i Alînin halîfe olmas›n› istiyenler, üç halîfenin adamlar› ile istemiyerek arkadafll›k
etmifl ve oldu¤u gibi görünmemifllerdir. Onlar da, hazret-i Alîyi
sevmedikleri hâlde, güleryüz göstermifller, düflmanl›klar›n› gizlemifl, dost olarak görünmüfllerdir. Bunlar›n söyledi¤ine göre, Eshâb-› kirâm›n hepsi ikiyüzlü ve yalanc› olmakdad›r. ‹çlerinde olan›n aksini göstermifllerdir. Bunlara göre, Muhammed aleyhisselâm›n Ümmetinin en kötüleri, Eshâb-› kirâm olmakdad›r. Sohbetlerin, toplant›lar›n en kötüsü de, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” sohbeti olmakdad›r. Çünki, bu kötü huylar, onlara, Onun
sohbetinden, Onun nasîhatlar›ndan gelmifl oluyor. Dünyân›n en
kötü zemân› Eshâb-› kirâm›n zemân› olmakdad›r. Çünki: ikiyüzlülük, düflmanl›k, birbirini çekememek, kin tutmak ile yaflam›fl
oluyorlar. Hâlbuki, Kur’ân-› kerîmde, Feth sûresinin son âyetinde
meâlen, (Onlar birbirlerine karfl› çok merhametlidirler) buyuruldu. Böyle kötü inan›fllardan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z. Bu ümmetin
önde gelenleri, en üstünleri böyle kötü huylu olurlarsa, sonra gelenlerde hiç iyilik bulunabilir mi? Acabâ, Resûlullah›n “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” sohbetinin üstünlü¤ünü ve ümmetin iyili¤ini bildiren âyet-i kerîmeleri ve hadîs-i flerîfleri iflitmemifller mi?
Yoksa bunlara inanm›yorlar m›? Kur’ân-› kerîmi ve hadîs-i flerîfleri bizlere Eshâb-› kirâm ulafld›rd›. Eshâb-› kirâm kötülenirse, onlar›n bizlere bildirdi¤i din de kötülenmifl olur. Allahü teâlâ, böyle
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bozuk sözlerden, çirkin inan›fllardan bizleri korusun! Böyle sözlerle, islâmiyyeti y›kma¤a u¤rafld›klar› anlafl›l›yor. Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” Ehl-i beytini sevmek maskesi alt›nda,
islâmiyyeti bozma¤a çal›fl›yorlar. Resûlullah›n islâmiyyetini yok
etmek gâyesinde olduklar› anlafl›lmakdad›r. Allahü teâlâ, yurdumuzdaki müslimânlar› aldanmakdan korusun! Keflki, hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” sevenlere sayg› gösterselerdi. Onlar› münâf›k, ikiyüzlü bilmeselerdi. Hazret-i Alîyi sevenler ile ona karfl›
olanlar›n birbirleriyle yalandan arkadafll›k etdikleri, otuz sene birbirlerini aldatd›klar› söylenirse, bunlar›n hangisinde iyilik kal›r?
Bunlar›n hangisinin sözüne güvenilebilir? Hazret-i Ebû Hüreyreye “rad›yallahü anh” sö¤üyorlar, onu kötülüyorlar. Onu kötülemekle, islâmiyyetin emrlerinin, yasaklar›n›n yar›s›n› kötülemifl,
çürütmüfl olduklar›n› anl›yam›yorlar. Çünki, müctehid olan derin
âlimler buyuruyorlar ki, islâmiyyetin emrleri ve yasaklar› üçbin
hadîs-i flerîfden ç›kar›lm›fld›r. Ya’nî ahkâm-› islâmiyyeden üçbini,
hadîs-i flerîflerden anlafl›lm›fld›r. Bu hadîs-i flerîflerden binbeflyüz
dânesini hazret-i Ebû Hüreyre haber vermifldir. Bunun için, onu
kötülemek, ahkâm-› islâmiyyenin yar›s›n› çürütmek, k›ymetden
düflürmek olur. ‹mâm-› Buhârî buyuruyor ki, ‹slâm âlimlerinden
sekizyüzden fazla kimse, hazret-i Ebû Hüreyreden hadîs-i flerîf
al›p bildirmifldir. Bunlardan ço¤u Eshâb-› kirâmdan ve Tâbi’în-i
izâmdan idi. Meselâ Abdüllah ibni Abbâs ve Abdüllah ibni Ömer
ve Câbir bin Abdüllah ve Enes bin Mâlik hazretleri, hazret-i Ebû
Hüreyreden hadîs-i flerîf nakl etmifllerdir “rad›yallahü anhüm”.
Hazret-i Ebû Hüreyreyi kötüliyen bir hadîs-i flerîf söyliyorlar ve
bunu hazret-i Alî haber verdi diyorlar. Bu sözleri uydurmad›r. Bu
sözün iftirâ oldu¤unu derin âlimler meydâna ç›karm›fld›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin Ebû Hüreyrenin ilminin, zekâs›n›n artmas› için düâ buyurdu¤unu bildiren hadîs-i flerîf âlimler aras›nda meflhûrdur ve Buhârî-yi flerîfde (kitâbül ilm)
k›sm›nda yaz›l›d›r. fiöyle ki: Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” buyuruyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin yan›nda oturuyorduk. Buyurdu ki, (‹çinizden hanginiz elbisesini ç›kar›p yere yayar? Ba’z› fleyler söyliyece¤im. Sonra elbisesini toplay›p, katlas›n, sözlerimi hiç unutmaz). Paltomu ç›kar›p yayd›m.
Resûlullah efendimiz diledi¤ini söyledi. Paltomu giydim. Gö¤sümü kapad›m. Bundan sonra, iflitdi¤im hiç bir fleyi unutmad›m.
Hazret-i Ebû Hüreyre gibi bir din büyü¤ünü, hazret-i Alîye düflman sanarak o mubârek zât› sö¤üp kötülemek ne kadar insâfs›zl›kd›r. Bu taflk›nl›klar, hep afl›r› sevmekden ileri gelmekdedir. Nerede ise îmânlar› gidecek. E¤er onlar›n zannetdi¤i gibi hazret-i
Alînin üç halîfeye istemiyerek itâ’at etdi¤ini, iki yüzlü olarak ge– 231 –

çindi¤ini düflünsek bile, onun iki halîfeyi öven sözleri her tarafa
yay›lm›fl bulunmakdad›r. Bu sözlerine ne diyecekler? Meselâ, hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” halîfe iken ve memleket idâresi
elinde iken, üç halîfenin hakl› ve do¤ru olarak halîfe olduklar›n›
bildirdi¤ini bütün kitâblar yazmakdad›r. Buna ne cevâb verecekler? Çünki ikiyüzlülük, nihâyet kendi hakk› bildi¤i hilâfeti istememek ve üç halîfenin haks›z olarak halîfe olduklar›n› söylememekdir. Üç halîfenin hilâfetlerinin do¤ru oldu¤unu söylemek ve hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömerin müslimânlar›n en üstünü olduklar›n› bildirmek, hiç de ikiyüzlülük olmay›p, bir hakîkati ortaya koymakd›r. Bundan baflka, üç halîfenin ve dahâ birçok Sahâbînin üstünlüklerini bildiren ve dünyân›n her taraf›na yay›lm›fl olan
sahîh ve sa¤lam hadîs-i flerîfler vard›r. Eshâb-› kirâmdan birço¤unun Cennete gidece¤i, hadîs-i flerîflerde ismleri ile müjdelenmifldir. Bu hadîs-i flerîflere ne diyecekler? Çünki, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ikiyüzlülük yapaca¤›n› söylemek hiç câiz
de¤ildir. Her Peygamberin, her hakîkati oldu¤u gibi bildirmesi lâz›md›r. Eshâb-› kirâm› öven âyet-i kerîmelere acabâ ne diyecekler? Âyet-i kerîmelerde ikiyüzlülük hiç düflünülemez. Allahü teâlâ, insâf versin! Akl› olan herkes bilir ki, ikiyüzlülük çok kötü bir
huydur. Hâinlikdir. Allah›n arslan› olan hazret-i Alîde bu kötülü¤ün bulunaca¤›n› söylemek, çok yersizdir. ‹nsanl›k îcâb› bir iki
sâ’at veyâ bir iki gün böyle olaca¤› düflünülse bile, Allah›n arslan›n›n tâm otuz sene, hep bu kötü huyla yaflad›¤›n› söylemek, çok
çirkin bir iftirâd›r. Küçük günâha devâm etmenin büyük günâh oldu¤u bildirilmifldir. Hâinlerin, münâf›klar›n alâmeti olan bu kötü
s›fata senelerce devâm edenin hâli acabâ neye var›r. Bu sözlerinin
kötülü¤ünü keflki anlasalard› da, hazret-i Alîyi kötü duruma düflürmemek için, iki halîfenin üstünlü¤ünü inkârdan vaz geçseler
idi, ne iyi olurdu. Münâf›klar›n alâmeti olan ikiyüzlülü¤ün kötülü¤ünü anlasalard›, hazret-i Alîyi böylece lekelemek belâs›ndan
kurtulurlard›. ‹ki belâdan hafîfini kabûl ederek, ikincisinden kurtulmufl olurlard›. fiunu da söyliyelim ki, iki halîfenin dahâ üstün
oldu¤una inanmalar›, hiç de belâ de¤ildir. Ya’nî hazret-i Alîyi küçültmez. Hazret-i Alînin halîfeli¤e hakk› oldu¤unu ortadan kald›rmaz. Onun, halîfeli¤e hakk› ve vilâyet derecesinin yüksekli¤i ve
hidâyet, irflâd mertebesinin kuvveti, yine oldu¤u gibi kal›r. Hâlbuki, birinci olarak halîfe olmak hakk› idi, bu hakk›n› elinden alanlara istemiyerek dost göründü demek, o büyük imâm› küçültmek,
kötülemek olur. Çünki, ikiyüzlülük, münâf›klar›n alâmetidir ve
yalanc›lar›n, aldat›c›lar›n huyudur.
2 — Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ” buyuruyor ki, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâm›
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aras›ndaki dö¤üflmeler, çekiflmeler, iyi düflüncelerle, fâideli sebeblerle meydâna gelmifldir. Onlar›n hiçbiri nefslerine uymam›fl, inâd
ile birfley yapmam›fllard›r. Çünki, Eshâb-› kirâm›n nefsleri, Resûlullah›n sohbetinde tertemiz olmufldu. Kalblerinde birbirleri için
düflmanl›k ve kin ve inâd kalmam›fld›. Herbiri islâm âlimlerinin
hepsinden dahâ yüksek birer müctehid olmufldu. Her müctehidin
kendi ictihâd›na göre ifl yapmas› vâcibdir. Ba’z› ifllerde müctehidlerin ictihâdlar›, ya’nî hak olarak, do¤ru olarak gördükleri, birbirlerine elbette uymaz. ‹ctihâdlar› uymay›nca, iflleri de elbette birbirine uymaz, çat›fl›r. Çünki, herbirinin kendi ictihâd›na göre hareket
etmesi do¤ru olur. ‹flte bundan dolay›, Eshâb-› kirâm›n ifllerinin
birbiriyle çat›flmas›, hak için, do¤ruyu meydâna ç›karmak için çal›flmalar›ndan hâs›l olmufldur. Bu çal›flmalar›, birbirlerine uymalar› demekdir. Ayr›l›klar›, çat›flmalar›, nefs-i emmârenin arzûlar›n›
yerine getirmek için de¤ildir. Ba’z› kimseler, hazret-i Alî ile harb
edenlere kâfir diyor. Onlara çirkin fleyler söyliyor, kötülüyorlar.
Hâlbuki, Eshâb-› kirâm, ictihâd edilmesi lâz›m olan ifllerin birkaç›nda Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizden de ayr›ld›lar ve Resûlullah›n buldu¤una, bildirdi¤ine uygun söylemediler. Bunlar›n hakk›, do¤ruyu, Resûlullah›n bildirdi¤inden baflka
bulmalar›n› ne Allahü teâlâ ve ne de Onun Resûlü kötülemedi.
Kendilerine ac› birfley bile söylenmedi. Vahy inmekde iken, hiçbiri bu yüzden suçlu görülmedi. Böyle olunca, hazret-i Alînin ictihâd›na uym›yan ictihâd sâhiblerine, nas›l olur da kâfir denilebilir? ‹ctihâdlar› hazret-i Alînin ictihâd›na uym›yanlar, niçin kötülenebilir? Hazret-i Alî ile harb edenler, onlar›n dillerine dolad›klar› birkaç kifli de¤ildi. ‹slâm büyüklerinden binlerle kimse idi.
[K›sas-› Enbiyâda, hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” ile harb
edenlerin say›s›n›n, Cemel, ya’nî deve vak’as›nda otuzbin oldu¤u
yaz›l›d›r. S›ffîn vak’as›nda, hazret-i Alî ile harb edenlerin yüzyirmibin kifli oldu¤u bildirildi. Her ikisinde ölenlerin toplam› k›rkbeflbin
idi. Yukar›da bildirdi¤imiz gibi, Abdüllah bin Sebe’ ismindeki yehûdî ve arkadafllar›, müslimân görünerek, Eshâb-› kirâm aras›na
fitne sokdular ve binlerce müslimân›n flehîd olmas›na sebeb oldular. Yehûdîlerin birçok Peygamberi dahî flehîd etdikleri Kur’ân-›
kerîmde bildirilmekdedir.]
Eshâb-› kirâm›n büyüklerine, hattâ Cennet ile müjdelenmifl
olanlar›na, kâfir demek ve onlara çirkin fleyler söylemek kolay bir ifl
de¤ildir. A¤›zlar›ndan ç›kan›n kötülü¤ünü keflki anlasalard›. ‹slâm
dîninin yar›s›na yak›n bilgilerini bunlar bildirmifldir. Bunlar kötülenirse, dînin yar›s›na güven kalmaz. Bunlar nas›l kötü olabilir ki, islâm âlimlerinden hiçbiri bunlardan birinin bildirdi¤i haberi red etmemifldir. Hazret-i Alî de, bunlardan iflitdi¤ini haber vermekdedir.
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Kur’ân-› kerîmden sonra yeryüzündeki en do¤ru kitâb›n (Sahîh-i
Buhârî) kitâb› oldu¤unu flî’îler de biliyor ve söylüyor. Bu fakîr [ya’nî
imâm-› Rabbânî], flî’î âlimlerinin büyüklerinden olan Ahmed Tebtîden iflitdim ki, (Kur’ân-› kerîmden sonra yeryüzündeki kitâblar›n en
do¤rusu, Buhârî kitâb›d›r) diyordu. Bu kitâbda, hazret-i Alî ile birlikde olanlar›n bildirdi¤i haberler bulundu¤u gibi, karfl› tarafdakilerin bildirdi¤i haberler de vard›r. Haber verenin, iki tarafdan birinde
bulunmas›, haberin k›ymetini azaltmam›fl ve artd›rmam›fld›r. Hazret-i Alînin bildirdi¤i haberi yazd›¤› gibi, hazret-i Mu’âviyenin bildirdi¤i haberi de kitâb›na yazm›fld›r. E¤er hazret-i Mu’âviyede ve
onun bildirdi¤i hadîs-i flerîfde bir flübhesi olsa idi, onun bildirdi¤i haberi kitâb›na elbette sokmazd›. Bunun gibi, bütün hadîs âlimleri de,
iki tarafdan gelen hadîsler aras›nda hiç fark görmemifl, hazret-i Alî
ile harb etme¤i kusûr ve leke saymam›fld›r.
‹ctihâdlar birbirine uymad›¤› zemân, hep hazret-i Alînin ictihâd›n›n do¤ru olmas›, ona uym›yanlar›n yanl›fl olmas› lâz›m gelmez. Evet
bu muhârebelerde hazret-i Alînin ictihâd› do¤ru idi. Tâbi’înin âlimlerinin ve mezheb imâmlar›m›z›n, birbirine uym›yan ictihâdlar aras›nda hazret-i Alînin ictihâd›na uym›yan ictihâdlar› seçdikleri ve hazret-i Alînin ictihâd›n› kabûl etmedikleri çok olmufldur. E¤er hazret-i
Alînin ictihâd›n›n her zemân do¤ru olmas› lâz›m gelseydi, ona uym›yan ictihâd kabûl edilmezdi. Kâdî fiüreyh, Tâbi’înin büyüklerinden
idi ve müctehid idi. Hazret-i Alînin ictihâd› ile hükm etmedi ve o¤lu
imâm-› Hasenin flâhidli¤ini kabûl etmedi. O¤lun babaya flâhid olmas›n› kabûl etmem dedi. Bütün müctehidler de, kâdî fiüreyhin sözüne
uymakda ve o¤lun babaya flâhid olmas›n› kabûl etmemekdedir. Dahâ nice yerlerde, hazret-i Alînin ictihâd›na uym›yan ictihâdlara göre
hareket edilmekdedir. Din kitâblar›n› okuyan insâfl› kimseler, sözümüzün hakl› oldu¤unu anlarlar. Bunun için, misâl vermekle sözü
uzatm›yal›m. Görülüyor ki, hazret-i Alînin ictihâd›na uym›yan ictihâdda bulunmak ve onun ictihâd›na uymamak suç de¤ildir. Ona uym›yanlar›n kötü olmas›, kötülenmesi lâz›m gelmez.
Hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ”, Resûlullah›n sevgilisi idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât edinceye kadar Onu
çok sever ve üstün tutard›. Resûlullah, ölünceye kadar, onun odas›nda yaflad› ve onun kuca¤›nda can verdi ve onun güzel kokulu
odas›nda defn edildi. Böyle flerefli olmakdan baflka, çok âlim ve
müctehid idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, dînin yar›s›n›n bildirilmesini ona b›rakm›fllard›. Eshâb-› kirâm, yapacaklar› bir
fleyde flafl›rd›klar›, s›k›fld›klar› zemân, ona koflarlar, istediklerini
ö¤renirler, müflkillerini çözerlerdi. Hazret-i Emîre uymad› diye,
böyle flerefli S›ddîkaya, böyle müctehideye dil uzatmak, çok çirkin
iftirâlarda bulunmak, bir müslimân›n yapaca¤› fley de¤ildir. Resû– 234 –

lullaha îmân eden kimseden çok uzakd›r. Hazret-i Alî Resûlullah›n dâmâd› ise, hazret-i Âifle de, zevce-i mütahheras›d›r ve sevgilisidir ve k›ymetli hayât arkadafl›d›r. Bundan birkaç sene evvel bu
fakîr [ya’nî imâm-› Rabbânî], her hafta fakîrlere yemek verince,
sevâb›n›, (Ehl-i abâ)n›n rûhlar›na niyyet ederdim. Ya’nî Resûlullah efendimiz ile birlikde, hazret-i Alî, hazret-i Fât›ma, hazret-i
Hasen ve hazret-i Hüseynin rûhlar›na da gönderirdim. Bir gece
rü’yâda, Resûlullah efendimize selâm verdim. Bana iltifât buyurmad›. Baflka tarafa bakd› ve (Ben yeme¤i Âiflenin evinde yirdim.
Bana yiyecek gönderenler, onun evine gönderirlerdi) buyurdu.
Uyand›m. Bana iltifât buyurmamalar›na sebeb, yemek sevâb›n›,
hazret-i Âifleye de göndermedi¤im için oldu¤unu anlad›m. Ondan
sonraki yemeklerin sevâb›n›, hazret-i Âifleye de, hattâ ezvâc-› mütahherât›n hepsine “rad›yallahü teâlâ anhünne” de gönderdim.
Çünki, bunlar›n hepsi de, Ehl-i beytdir. Böylece, Ehl-i beytin hepsinden yard›m ve flefâ’at beklemekle flereflendim.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Âifle “rad›yallahü teâlâ anhâ” yolu ile incitilmesi, Alî “rad›yallahü teâlâ anh” yolu ile
incitilmesinden dahâ ziyâdedir. Akl› ve insâf› olanlar, böyle oldu¤unu kolayca anlar.
Yukar›dan beri söylediklerimiz, hazret-i Alîyi sevmek ve ona k›ymet vermek, Resûlullah›n sevgisinden ve k›ymetinden oldu¤una göredir. Resûlullaha yak›n oldu¤u ve sevgilisi oldu¤u için sevildi¤ine
göredir. E¤er bir kimse, hazret-i Alîyi do¤rudan do¤ruya sever ve
Resûlullah›n sevgisini araya katmadan yaln›z onu k›ymetlendirirse,
buna bir diyece¤imiz yokdur. Ona birfley denemez. Çünki o dîni y›kmak için u¤raflmakdad›r ve islâmiyyeti yok etmek için çal›flmakdad›r.
Resûlullah› b›rakarak, baflka bir yol tutmufldur. Muhammed aleyhisselâm yerine, hazret-i Alîye yüz çevirmifldir. Bu ise, küfrdür, z›nd›kl›kd›r. Hazret-i Alî böyle kimseleri sevmez. Bunlar›n sözlerinden yaz›lar›ndan incinir. Eshâb-› kirâm› sevmek ve ezvâc-› tâhirât› ve dâmâdlar›n› sevmek, hep Resûlullah› sevmekden hâs›l olmakdad›r
“aleyhi ve alâ âlihî ve eshâbihissalevât”. Onlar› büyük bilmek ve sayg› göstermek, hep Resûlullah içindir “aleyhissalâtü vesselâm”. (Onlar› seven, beni sevdi¤i için sever) hadîs-i flerîfi, böyle oldu¤unu göstermekdedir. Bunun gibi, onlardan birine düflmanl›k etmek, Resûlullaha düflman olmak demekdir. (Onlara düflmanl›k eden, bana düflman oldu¤u için eder) hadîs-i flerîfi de, bunu göstermekdedir. Demek ki, (Eshâb›m› sevmek, beni sevmek demekdir. Onlara düflmanl›k etmek, bana düflmanl›k etmek olur) buyurmakdad›r.
Hazret-i Talha ve hazret-i Zübeyr “rad›yallahü teâlâ anhümâ”,
Eshâb-› kirâm›n büyüklerindendir. ‹kisi de, Cennet ile müjdelen– 235 –

mifl olan on kiflidendir. Bunlara dil uzatmak, kötülemek çok yersizdir. Onlara yap›lan la’net ve kötülük, söyliyene döner. Hazret-i
Ömer “rad›yallahü anh” vefât edece¤i zemân, kendisinden sonra,
içlerinden birinin halîfe seçilmesini bildirdi¤i alt› kimseden biri
Talha, biri de Zübeyrdir. Halîfe Ömer “rad›yallahü anh”, bu alt›s›ndan hangisinin dahâ üstün oldu¤unu anl›yamad›. Bu ikisi, hilâfeti istemediklerini bildirdiler. Bu Talha, öyle bir Talhad›r ki, Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” karfl› edebi gözetmedi¤i için, babas›n› öldürmüfldür. Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde,
onun, Resûlullaha olan bu sayg›s›n› senâ buyurmufldur. Zübeyre
gelince, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, onu öldürenin
Cehenneme gidece¤ini haber vermifldir. Ona la’net eden, onu kötüliyen kimsenin alçakl›¤›, onu öldürenden az de¤ildir.
Din büyüklerine dil uzatmakdan, islâm›n büyüklerini kötülemekden sak›n›n›z! Aman sak›n›n›z! Çok sak›n›n›z! Onlar bütün
ömrlerini, islâmiyyeti yaymakda ve yarat›lm›fllar›n en üstünü olan
Muhammed aleyhisselâma yard›m etmekde tüketdiler ve bütün mallar›n›, dîni kuvvetlendirmek için gece gündüz, aç›kça ve gizlice fedâ
etdiler. Resûlullah›n sevgisi için, akrabâlar›n›, ahbablar›n›, çocuklar›n›, zevcelerini, memleketlerini, evlerini, akarsular›n›, tarlalar›n›,
a¤açlar›n› terk etdiler. Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem”,
bunlar›n hepsine ve kendi canlar›na tercih etdiler. Bunlar›n sevgisini ve canlar›n›n sevgisini b›rak›p, Resûlullah›n sevgisini seçdiler. Resûlullahla konuflmak, Onunla berâber bulunmak flerefine kavufldular. Onun sohbeti bereketi ile, Peygamberlik üstünlüklerine erifldiler. Allahü teâlân›n gönderdi¤i vahyi gördüler ve melekle berâber
bulunmakla flereflendiler. Fizik ve kimyâ kanûnlar›n›n üstünde olan
hârikalara ve mu’cizelere flâhid oldular. Baflkalar›n›n iflitdi¤i fleyler,
onlara aç›kça gösterildi. Sonra gelenlerden hiçbirine nasîb olm›yan
yak›nl›klar, üstünlükler onlara ihsân edildi. Öyle yükseldiler, öyle
sevildiler ki, baflkalar›n›n da¤ kadar alt›n da¤›tmakla kazand›klar›
derecelerin, bunlar›n bir avuç arpa vermekle kavuflduklar› derecelerin yar›s› kadar olmad›¤› bildirildi. Allahü teâlâ, onlar›, Kur’ân-› kerîmde medh ve senâ eyledi. Onlardan râz› oldu¤unu ve onlar›n da,
Allahdan râz› olduklar›n› bildirdi. Feth sûresinin son âyetinde, flerefleri yükseltildi. Bu âyet-i kerîmede, Allahü teâlâ bunlara gayz, kin
ba¤l›yanlar›n kâfir olduklar›n› beyân buyurdu. Onlara gayz, kin ba¤lamakdan, küfrden kaçar gibi kaçmal›d›r.
Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” bu kadar kuvvetli
ba¤lanm›fl olan ve Onun sevgisini ve teveccühünü kazanmakla flereflenmifl bulunan mubârek kimseleri, ictihâd yeri olan birkaç iflde birbirlerine uymad›klar›n› ve birbirleriyle çat›fld›klar›n› ve kendi ictihâdlar›na göre ifl tutduklar›n› öne sürerek, bunlara dil uzat– 236 –

mak, be¤enmemek, hiç do¤ru de¤ildir. Böyle ifllerde birlik olmak
de¤il, ayr›lmak belki dahâ do¤rudur ve baflkas›n›n görüflüne uymamak lâz›m gelmekdedir. ‹mâm-› Ebû Yûsüfün “rahime-hullahü teâlâ”, ictihâd derecesine yükseldikden sonra imâm-› a’zam Ebû Hanîfeye “rahmetullahi teâlâ aleyh” uymas› hatâ olur. Kendi ictihâd›na uymas› do¤ru olur. ‹mâm-› fiâfi’î “rahmetullahi aleyh”, Eshâb-›
kirâmdan hiç birinin “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” görüflünü,
buluflunu, kendi görüflünden üstün tutmad›. ‹ster Ebû Bekr-i S›ddîk olsun, ister hazret-i Alî olsun, kendine uym›yan ictihâdlar› almad›. Kendi ictihâd› onlara uymasa bile, kendi görüflü ile hareket
etme¤i do¤ru bildi. Ümmetden herhangi bir müctehidin, Eshâb-›
kirâm›n ictihâd›ndan ayr›lmas› câiz oluyor ve hak olarak görülüyor
da, Eshâb-› kirâm›n birbirinin ictihâdlar›na uymamalar› niçin suç
say›l›yor ve bu yüzden o büyüklere dil uzat›l›yor?
Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ictihâd›na uym›yan ictihâdlar da
yaparlard›. Resûlullah›n ictihâd›na uym›yan hareketlerde bulunurlard›. Vahy gelmekde iken, onlar›n bu ayr›l›klar›na birfley denilmedi. Hiçbiri bu yüzden kötülenmedi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi
ve sellem” ictihâd›na uym›yan ictihâdda bulunmalar› yasak edilmedi. Allahü teâlâ, Eshâb-› kirâm›n ictihâdlar›nda ayr›l›k olmas›n›
istemeseydi, ayr›lmalar›n› be¤enmeseydi, ayr›lmalar›n› elbette yasak ederdi. Ayr›lanlar›n azâb görece¤i bildirilirdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile konuflurken, yüksek sesle konuflman›n
yasak edildi¤ini ve yüksek sesle konuflanlara azâb yap›laca¤›n›n
bildirildi¤ini hepimiz biliyoruz. Hücurât sûresinin ikinci âyetinde
meâlen, (Ey mü’minler! Seslerinizi, Resûlullah›n sesinden dahâ
yükseltmeyiniz. Onunla konuflurken, birbirinizle konuflur gibi ba¤r›flmay›n›z!) buyuruldu. Be¤enmedi¤i bir hareketi, hemen yasak
eylemifldir. Bedr gazâs›nda esîrlerin ne yap›laca¤›n› konuflurken,
Eshâb-› kirâm›n ictihâdlar› aras›nda ayr›l›k oldu. Hazret-i Ömer ile
hazret-i Sa’d bin Mu’âz, esîrleri öldürelim dediler. Baflkalar›, para
karfl›l›¤› koyuverilmesini istediler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” de, böyle ictihâd buyurmufldu. Bu ictihâda uyarak, esîrleri
koyuverme¤e bafllad›lar ise de, sonra âyet-i kerîme gelerek, hazret-i Ömerin ictihâd›n›n do¤ru oldu¤u bildirildi. ‹ctihâdlar›n birbirine uymad›¤›, böyle dahâ nice ifller olmufldur.
[Bunlardan birini, Ahmed Cevdet Pâfla “rahime-hullahü teâlâ”, (K›sas-› Enbiyâ) kitâb›nda flöyle anlat›yor: Hicretin alt›nc›
senesinde, bindörtyüz kifli ile Kâ’be-i mu’azzamay› ziyâret için
Medîneden Mekkeye gidilirken, kâfirler müslimânlar› Mekkeye
sokmak istemediler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” (Hudeybiye) denilen yerde durdu. (Yâ Ömer! Mekkeye git! Harb için
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gelmedi¤imizi, Kâ’beyi ziyâret edip, geri dönece¤imizi onlara söyle!) buyurdu. Hazret-i Ömer, bu emrin ictihâd yolu ile verildi¤ini
anlay›p kendi ictihâd›n› bildirdi ve (Yâ Resûlallah! Kureyfl kâfirleri, benim kendilerine çok düflman oldu¤umu bilirler. Aralar›na girersem beni parçalarlar. Bu ifl için Osmân›n gitmesi uygundur. Osmân›n orada akrabâs› çokdur. Onu korurlar) dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Ömerin bu cevâb›na incinmek flöyle dursun, kabûl buyurdu. Mekkeye hazret-i Osmân› gönderdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bunun gibi Eshâb›n›n nice ictihâdlar›n› kabûl buyurmufl ve (Allahü teâlâ, do¤ru sözü, Ömerin diline yerlefldirmifldir) demifldir.]
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, son hastal›¤›nda, onlar için birfleyler yazmak diledi ve kâ¤›d istedi. Eshâb-› kirâm
“aleyhimürr›dvân”, kâ¤›d getirmekde birbirine uymad›lar. Kâ¤›d
getirelim diyenler oldu¤u gibi getirmiyelim diyenler de oldu. Hazret-i Ömer-ül-Fârûk “rad›yallahü anh”, getirmiyelim diyenlerden
idi. (Bize Allah›n kitâb› Kur’ân-› kerîm yetiflir) demifldi. Bu yüzden de hazret-i Ömere sald›r›yorlar. A¤›zlar›na geleni söylemekden çekinmiyorlar. Do¤rusu birfley söyleme¤e haklar› yokdur.
Çünki, hazret-i Ömer, o ânda Vahyin kesilmifl oldu¤unu ve Allahü teâlân›n emrlerinin temâmland›¤›n›, islâmiyyete kaynak olarak, yaln›z ictihâd yolunun aç›k kald›¤›n› anlam›fld›. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz, o vakt ictihâd ile anlad›klar›n› yazacakd›. Haflr sûresinin ikinci âyetinde meâlen (Ey akl sâhibleri! Bildirilenlerden ibret al›n›z!) buyuruldu. Burada, ictihâd
derecesindeki âlimlere, ictihâd etmeleri emr ediliyor. Eshâb-› kirâm›n hepsi müctehid idi. Orada yaz›lacak ictihâd bilgileri için, onlar da ictihâd ederdi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh”, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” hastal›¤›n a¤r›lar› artd›¤›
bir zemânda, bu ifl için de s›k›lmas›n› uygun bulmad›. Resûlullah›
çok sevdi¤i için, Eshâb›n ictihâd› ile ifllerin çözülmesi yetiflir. Resûlullah› yorm›yal›m düflüncesiyle, (Allah›n kitâb› bize yetiflir) dedi. Müctehidler, aran›lan bilgileri, Kur’ân-› kerîmden ictihâd yolu
ile ç›kard›klar›ndan, o yaz›lacaklar›, ictihâdla ç›karmam›z için, bize Kur’ân-› kerîm yetiflir buyurdu. Yaln›z (Allah›n kitâb› yetiflir)
demesinden anlafl›l›yor ki, o ânda yaz›lacak fleylerin, Kur’ân-› kerîmde bildirilenlerden ç›kar›laca¤›n›, hadîs-i flerîflerden ç›kar›lacak fleyler olmad›¤›n› sezmifldi. Görülüyor ki, hazret-i Ömer “rad›yallahü anh”, Resûlullah› “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” çok
sevdi¤i ve çok ac›d›¤› için, hastal›¤›n en s›k›nt›l›, ac›l› zemân›nda,
yaz› ile yorulmas›n›, üzülmesini uygun görmiyerek, kâ¤›d getirilmesini istemedi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” o ânda
yazmak istemesi de, Eshâb›na bir ihsânda, bir yard›mda bulunmak
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içindi. Bildirilmesi elbette lâz›m olan fleylerden de¤ildi. Eshâb›n›
ictihâd etmek s›k›nt›s›ndan kurtarmak istemifldi. (Kâ¤›d getiriniz)
emri, bir ihsân olmay›p da, elbette lüzûmlu olsayd›, tekrâr isterdi.
Dilediklerini elbette yazd›r›rd›. Eshâb›n›n sözlerindeki ayr›l›¤›
görmekle, bu emrinden vaz geçmezdi.
Süâl: Hazret-i Ömer, orada (Acabâ say›kl›yor mu? Arafld›r›n›z)
demifldi. Bu ne demekdir?
Cevâb: Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh”, o zemân, Resûlullah›n, hastal›k ac›lar› aras›nda, bu sözü istemiyerek söyledi¤ini anlam›fl olabilir. Nitekim (Yazaca¤›m) buyurmas›, böyle oldu¤unu göstermekdedir. Çünki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, ümmî idi. Hiçbirfley yazd›¤› görülmemifldi. (Benden sonra yoldan ç›km›yas›n›z) buyurmas› da, hazret-i Ömeri öyle düflündürmüfl olabilir. Çünki, Allahü teâlâ, din bilgilerinin art›k kemâle geldi¤ini ve
ni’metinin temâm oldu¤unu ve Allahü teâlân›n bu hâli be¤endi¤ini bildirmifldi. Bu hâlde, yoldan ç›kmak nas›l olur ve k›sa bir zemânda yaz›lacak bir fleyle, bu nas›l önlenebilir? Yirmiüç senede
yaz›lm›fl olanlar yetiflmiyor ve yoldan ç›kma¤› önliyemiyor da, k›sa
bir zemânda ve hastal›¤›n ac›lar›n›n ço¤ald›¤› bir ânda yaz›lacak
birfley bunu nas›l önliyebilirdi? Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh”
bunlar› bir ânda kavr›yarak, gözönünde tutarak (Kâ¤›d getiriniz!)
emrinin insanl›k sebebi ile, istemeden mubârek a¤z›ndan ç›kd›¤›n›
bildi. Bunlar›n iyice anlafl›lmas›n›, tekrâr sorulmas›n› istedi. Bu konuflmalarda sesler ço¤al›nca, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” (Kalk›n›z. Gürültü etmeyiniz! Peygamberin yan›nda gürültü
etmek iyi de¤ildir) buyurdu. Baflka bir fley söylemedi. Kâ¤›d ve kalem ismini anmad›.
Eshâb-› kirâm›n, ictihâd olunacak ifllerde, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” ayr›lmalar›, Allah korusun, nefslerine
uymakla, ehemmiyyet vermemekle olsayd›, mürted olurlard›.
Müslimânl›kdan ç›karlard›. Çünki, Resûlullaha “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” karfl› sayg›s›zl›k ve geçimsizlikde bulunmak
küfrdür. Bu ayr›l›klar›, Haflr sûresinin ikinci âyetindeki emre uymakdan do¤uyordu. Çünki, ilmde ictihâd derecesine yükselen
yüksek bir âlimin ictihâd olunmas› lâz›m gelen ifllerde, kendi ictihâd›n› b›rak›p baflkas›n›n ictihâd›na uymas› do¤ru de¤ildir. Böyle
yapmas›n› islâmiyyet yasak etmifldir. Evet, Kur’ân-› kerîmde ve
hadîs-i flerîflerde aç›kca bildirilen ifllerde ictihâd olunmaz. Herkesin bu aç›k emrlere uymas› lâz›md›r. Bunlara inanmas› ve ayr›lmamas› vâcibdir.
Eshâb-› kirâm›n hiçbiri gösterifli sevmez, görünüfle bakmazd›.
Hepsinin düflüncesi, kalblerini temizlemek idi. Hakîkate ve
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ma’nâya bakarak edebi gözetirlerdi. Gösterifle ve söze ba¤lanmazlard›. Onlar›n birinci düflünceleri ve arzûlar› Resûlullah›n emrlerini yapmak, Onu incitecek en ufak fleyden sak›nmak idi. Analar›n›,
babalar›n›, çocuklar›n›, âilelerini Resûlullaha fedâ etmifllerdi. Ona
karfl› olan inançlar› ve ihlâslar›, sevgileri, sayg›lar› o kadar çokdu
ki, mubârek tükrü¤ünün, mubârek t›rnaklar›n›n ve t›rafl olunca
mubârek saçlar›n›n yere düfldü¤ü görülmemifldir. Bunlar› kap›fl›rlar, en k›ymetli kazanç olarak saklarlar ve bereketlenirlerdi. Yalanc›l›k, birbirini aldatmak gibi kötülüklerin çok oldu¤u bu zemânda ortaya ç›kar›lan, o temiz insanlar›n bir sözünde, Resûlullaha
karfl› sayg›s›zl›k anlafl›lacak olursa, bu söze baflka ma’nâ vermek,
sözlerinin bütününden anlafl›lan iyi ma’nây› düflünmek lâz›md›r.
Kelimelerinin her ma’nâs›n› düflünmemelidir.
Süâl: ‹ctihâd ile elde edilen din bilgilerinde yan›lmak olabilir
deyince, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bildirdi¤i
fleylerin hepsinin do¤ru olaca¤› söylenebilir mi?
Cevâb: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›nda ictihâd ile meydâna ç›kan bilgiler, birbirine uymad›¤› zemân, hangisinin do¤ru oldu¤u, Allahü teâlâ taraf›ndan bildirilirdi. Çünki, Peygamberlerin yanl›fl bir ifl yapmas› câiz de¤ildir. Bir ifl için, birbirine
uym›yan ictihâdlar meydâna ç›kd›¤› zemân, bunlardan hangisinin
do¤ru oldu¤u, Allahü teâlâ taraf›ndan bildirilirdi. Do¤rusu yanl›fllar›ndan ayr›l›rd›. Bunun içindir ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” zemân›nda, bir ifl için çeflidli ictihâdlar yap›ld›¤›nda, melekle vahy gelir, hangisinin do¤ru oldu¤u bildirilirdi. Bu do¤ru
olanlara göre hareket edilirdi. Bu iflleri de, hak ve do¤ru olurdu.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bildirdi¤i, yapd›¤› fleylerin hepsi, elbette do¤ru olurdu. Yanl›fll›k ihtimâli yokdur. Çünki,
ictihâdla meydâna ç›kan bilgilerin de aç›kça bildirilenler gibi, do¤ru olduklar›, melekle haber verilmifldir. Ba’z› ifllerin aç›k bildirilmeyip âlimlerin ictihâd›na b›rak›lmas›, âlimleri ikrâm için idi ve ictihâd sevâb›na kavuflmalar› için idi. ‹ctihâd ile meydâna ç›kan din
bilgileri, müctehidlerin derecesini yükseltmifldir. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan sonra yap›lan ictihâdlar, ya’nî,
ictihâdla anlafl›lan bilgiler kesin de¤ildir. Bu bilgilere, elbette do¤rudur denilemez. Onun için, bu bilgilere göre ifl yap›l›r ise de, do¤ru olduklar›na inanmak lâz›m de¤ildir. ‹nanmayanlar kâfir olmaz.
Fekat bir ifl için, bütün müctehidlerin ictihâd› birbirine benzerse,
ya’nî, icmâ’, sözbirli¤i olursa, böyle olan ictihâdla meydâna ç›kan
bilgiye inanmak da lâz›m olur.
Mektûbumuzun sonunu güzel bir ekle ba¤l›yal›m. Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” Ehl-i beytinin “rad›yallahü teâlâ an– 240 –

hüm ecma’în” üstünlüklerini bildirelim:
Yûsüf bin Abdülberrin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Alîyi seven,
beni sevmifl olur. Alîye düflmanl›k eden, bana düflmanl›k etmifl
olur. Alîyi inciten, beni incitmifl olur. Beni inciten, Allahü teâlây›
incitmifl olur) buyuruldu.
[Ba’z›lar›, bu hadîs-i flerîfe dayanarak, hazret-i Alî ile harb edenlere kâfir diyorlar. Hâlbuki, harb edenler birbirine düflman de¤il idi. Bedenleri inciniyor ise de, kalbleri birbirine k›zg›n de¤il idi.
Muhârebe yap›l›rken, hazret-i Alî “rad›yallahü anh”, karfl›dakilere
(Kardefllerimiz) buyurmufldu. Hazret-i Mu’âviye de “rad›yallahü
anh” hazret-i Alî için (Benim efendim) diye yazm›fld›. K›sas-› enbiyâ kitâb›n›n ‹stanbulda 1331 bask›s› yedinci cüz’, 149. cu sahîfesinde diyor ki: Hazret-i Hasenin hilâfeti teslîm etmesi ve Sa’d bin
Ebî Vakkâs gibi Eshâb›n büyüklerinin kabûl etmesi ile, hazret-i
Mu’âviyenin hükûmeti meflrû’ olmufldur. Hazret-i Mu’âviye, Eshâb-› kirâmdan oldu¤u hâlde, hükûmeti zor kullanarak ele geçirmifldi. Lâkin, zemân bunu îcâb ediyordu. ‹nsanlar halîfenin emrine
uymuyorlard›. Güç, kuvvet de lâz›m geliyordu. Bunun için saltanat
devri geldi. Bu ifle, Mu’âviye “rad›yallahü anh” hakl› ve lây›k idi.
Görülüyor ki, bunlar›n dayand›¤› K›sas-› Enbiyâ kitâb› da hazret-i
Mu’âviyenin Eshâb-› kirâmdan oldu¤unu yazmakda ve kendisine
“rad›yallahü anh” demekdedir. Yüzellibirinci sahîfesinde diyor ki:
Ümmetin ifllerini yürütmek için art›k, kuvvet, zor kullanmak lâz›m
geliyordu. Bunu yapmak için de, hazret-i Mu’âviye uygun görülmüfl idi. ‹slâmiyyet önceleri halîfenin emri ile yürütülürken, sonra
saltanat kuvveti lâz›m oldu. Maksad ise, islâmiyyetin icrâs› oldu¤undan, o zemân mevcûd olan Eshâb-› kirâm›n hepsi, Mu’âviyeye
bî’at eyledi “r›dvânullahi aleyhim ecma’în”. Yüzelliyedinci sahîfesinde diyor ki: Hazret-i Mu’âviye, Eshâb-› kirâmdan idi ve Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” iltifât›na nâil olmufldu.
Kureyflin büyüklerinden idi. ‹slâmiyyeti kuvvet zoru ile yürütdü¤ünden, kendisine (Halîfe-i Resûlullah) denildi].
Tirmüzî ve Hâkimin “rahime-hümullahü teâlâ” bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, dört kifliyi sevdi¤ini bana bildirdi. Bu
dördünü sevme¤i bana emr etdi. Bunlar, Alî, Ebû Zer, Mikdâd ve
Selmând›r) buyuruldu.
Taberânî ve Hâkimin ve Abdüllah ibni Mes’ûdün bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Alîye bakmak ibâdetdir) buyurdu. Buhârî ve Müslimdeki Berâ’ hazretlerinin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, hazret-i Haseni omuzuna alarak buyurdu ki: (Yâ Rabbî! Ben
bunu seviyorum. Sen de sev!)
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Buhârînin bildirdi¤i ve hazret-i Ebû Bekrin haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” minbere ç›km›fl idi. Hazret-i Hasen “rad›yallahü teâlâ anh” kuca¤›nda idi. Bir
bize bak›yor idi, bir de Hasene bak›yordu. (Bu benim o¤lum Seyyiddir. Allahü teâlâ, belki bununla iki müslimân askerinin aras›n›
bar›fld›r›r) buyurdu.
Tirmüzînin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, Üsâme bin Zeyd diyor ki,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Hasen ile Hüseyni dizlerine oturtmufldu ve (Bu ikisi benim o¤ullar›md›r ve k›z›m›n o¤ullar›d›r. Yâ Rabbî! Ben bu ikisini seviyorum. Sen de sev. Bunlar› sevenleri de sev!) buyurdu.
Tirmüzînin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, Enes bin Mâlik diyor ki,
Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” Ehl-i beytden “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” hangisini dahâ çok seviyorsun denildikde (Haseni ve Hüseyni) buyurdu.
Müsevvir bin Muharremin haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Fât›ma “rad›yallahü teâlâ anhâ” benden bir parçad›r. Onu inciten beni incitmifl olur) buyuruldu.
Hâkimin bildirdi¤i ve Ebû Hüreyrenin haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Fât›may› Alîden dahâ çok seviyorum ve Alî, bana, Fât›madan dahâ çok k›ymetlidir) buyuruldu.
Âifle “rad›yallahü anhâ” buyuruyor ki, Eshâb-› kirâm hediyyelerini benim evimde iken getirirlerdi. Böylece Resûlullah›n sevgisini kazanma¤a çal›fl›rlard›. Yine buyuruyor ki, Resûlullah›n mubârek zevceleri iki k›sma ayr›lm›fld›. Birinci k›smda, ben ve Hafsa
ve Safiyye ve Sevde vard›. ‹kinci k›smda, Ümm-i Seleme ile öteki
zevceler vard›. ‹kinci k›smdakiler, Ümm-i Selemeyi Resûlullaha
gönderdiler ve eshâb›na (Bana hediyye vermek istiyen, hangi
evimde isem, oraya getirsin) buyurmas›n› söyle dediler. Ümm-i Seleme böyle söyleyince, (Beni incitmeyiniz! Bana melek vahyi yaln›z Âiflenin evinde iken getirmekdedir) buyurdu. Ümm-i Seleme
de: Yâ Resûlallah! Seni incitmekden Allaha s›¤›n›r›m. Tevbeler olsun, dedi. O zevceler, ayr›ca, hazret-i Fât›may› da gönderip, böyle
söyledi¤inde, (Ey k›zca¤›z›m, benim sevdi¤imi sen sevmez misin?)
buyurdu. Fât›ma “rad›yallahü teâlâ anhâ”, evet dedi. (Öyle ise onu
sev!) buyurdu.
Âifle “rad›yallahü anhâ” buyuruyor ki, Hadîceye “rad›yallahü
teâlâ anhâ” imrendi¤im gibi, Resûlullah›n hiçbir zevcesine gayret
getirmifl de¤ilim. Hâlbuki onu görmemifldim. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” onun ismini çok söyliyordu. Çok def’a koyun
kesdi¤i zemân etinden, Hadîcenin yak›nlar›na hediyye gönderirdi.
Hadîcenin ismini söyledi¤i zemân, (Dünyâda sanki Hadîceden
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baflka kad›n yok mu?) derdim. (O flöyle idi, böyle idi. Benim ondan çocuklar›m oldu) buyururdu.
Abdüllah ibni Abbâs›n bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Abbâs bendendir. Ben de Abbâsdan›m) buyuruldu.
Deylemînin bildirdi¤i ve Ebû Sa’îdin haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Benim evlâd›ma, soyuma dil uzatarak, beni incitenlere, Allahü teâlâ çok azâb yapacakd›r) buyuruldu.
Hâkimin bildirdi¤i ve Ebû Hüreyrenin “rad›yallahü teâlâ anh”
haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Sizin en iyiniz, benden sonra ehlime,
ya’nî Ehl-i beytime iyilik edeninizdir) buyuruldu.
‹bni Asâkirin bildirdi¤i ve hazret-i Alînin haber verdi¤i hadîs-i
flerîfde, (Ehl-i beytime dokunan kimseye, k›yâmet günü bunun
azâb› yetiflir) buyuruldu.
‹bni Adî ve Deylemînin bildirdikleri ve hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (S›rât köprüsünden en kolay geçecek olan›n›z, Ehl-i beytimi ve Eshâb›m› çok seveninizdir) buyuruldu.
[‹mâm-› Rabbânînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” mektûbunun
tercemesi burada temâm oldu.]
Büyük âlim Seyyid Abdülhakîm Arvâsî “rahmetullahi aleyh”,
(Eshâb-› kirâm) risâlesinde diyor ki, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Ehl-i beyti üç k›smd›r: Neseb, soy ile akrabâ olanlard›r. Halalar› böyledir. ‹kincisi temiz zevceleridir. Üçüncüsü, zevcelerinin bafllar›n› taramak, yemeklerini piflirmek, odalar› süpürmek, çamafl›r y›kamak ve ev ifllerini yapmak için dâima evlerinde
bulunan hizmetçi kad›nlard›r. Hâricdeki iflleri yapan, mescidde
ezân okuyan Bilâl, Selmân, Suheyb de, hâne-i se’âdetden yir ve
içerlerdi. Hazret-i Fât›ma ile k›yâmete kadar, çocuklar›, Ehl-i
beytdirler. Bunlar›, âsî olsalar da, sevmek lâz›md›r. Bunlar› sevmek, kalb ile, beden ile ve mal ile yard›m, hürmet ve ri’âyet etmek
îmân ile ölme¤e sebeb olur. Sûriyenin Hamâ flehrinde, seyyidler
için mahkeme vard›. M›srdaki Abbâsî halîfeleri zemân›nda, hazret-i Hasenin “rad›yallahü teâlâ anh” evlâdlar›na (fierîf) ismi verilerek beyâz sar›k sarmalar›, hazret-i Hüseynin “rad›yallahü teâlâ
anh” evlâd›na (Seyyid) ismi verilerek, yeflil sar›k sarmalar› tensîb
edildi. Bu mubârek sülâleden do¤an mubârek çocuklar, iki flâhidi
ile, hâkim huzûrunda tescîl edilirdi. Sultân Abdülmecîd hân “rahmetullahi teâlâ aleyh” zemân›nda, mason Reflîd pâfla bu mahkemeleri kald›rd›. Soysuz ve mezhebsiz olanlara da seyyid denildi.
Uydurma acem seyyidleri her tarafa yay›ld›. (Fetâvel-hadîsiyye)de diyor ki, (Sadr-› evvelde, Ehl-i beytden olanlar›n hepsine
flerîf denilirdi. Meselâ, flerîf-i Abbâsî, flerîf-i Zeynelî denirdi. Fât›– 243 –

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 sarmalar›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 tercemesinde ve Zerkânî flerhinde, yedinci maksad›n üçüncü fasl›nda, bu husûsda tafsîlât vard›r.
EK: Ehl-i sünnet olm›yanlar, bugün yurdumuzdaki müslimânlar› aldatma¤a çal›fl›yorlar. Hazret-i Alî ile harb edenleri ve bilhâssa hazret-i Mu’âviyeyi kötülemek için, islâm âlimlerinin kitâblar›ndan vesîka, delîl bulam›yorlar. Abbâsî târîhcilerinin, göze girmek,
mal ve mevk›’a kavuflmak için uydurduklar› ac›kl› hikâyelere kendileri de katarak, müslimân yavrular›n› aldatma¤a kalk›fl›yorlar.
Türkçe (K›sas-› Enbiyâ) kitâb›ndaki yaz›lar› da de¤ifldirerek, kendilerine yalanc› flâhid yap›yorlar. Memleketimizdeki müslimânlar›
ay›rmak ve kardefli kardefle düflman etmek istiyen hâinlerin nas›l
iftirâ etdiklerini, yalan söylediklerini anlatmak için, K›sas-› Enbiyâdan birkaç sat›r› k›ymetli okuyucular›m›za bildirme¤i uygun görüyoruz:
(K›sas-› Enbiyâ), yedinci cüz’, 107.ci sahîfede diyor ki, (Hazret-i Hasen “rad›yallahü anh” çok evlenir ve çok boflar idi. Ald›¤›
k›zlar, ona âfl›k olurdu. Zevcesi Ca’de, kendisini bofl›yaca¤›ndan
üzülerek hazret-i Haseni zehrledi). Görülüyor ki, hazret-i Haseni,
zevcesi Ca’de k›skançl›k yüzünden zehrlemifldir. Mezhebsizlerin
dedi¤i gibi, Mu’âviyenin “rad›yallahü teâlâ anh” bu iflde hiçbir suçu ve bilgisi yokdur.
Yüzdoksanüçüncü sahîfede diyor ki: (Hicretin altm›fl›nc› senesinde, hazret-i Mu’âviye hastaland›. O¤lu Yezîdi ça¤›rd›. Ona uzun
nasîhat etdi. Bu arada, Kûfe halk›, hazret-i Hüseyni senin üzerine
yürütebilirler. Ona gâlib olursan, onu afv et! ‹hsân eyle! O bize çok
yak›nd›r. Üzerimizde büyük hakk› vard›r ve Resûlullah›n torunudur dedi). Mu’âviyenin “rad›yallahü teâlâ anh” Ehl-i beyte olan
sevgisi ve sayg›s› bu sözlerinden, pek iyi anlafl›lmakdad›r.
Hazret-i Mu’âviyenin hastal›¤› a¤›rlafl›nca (Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bana bir gömlek giydirmifldi. Bereketlenmek
için, onu bugüne kadar saklad›m. Birgün kesdi¤i t›rnaklar› ve mubârek saç›n›n k›llar›n› bir flifle içine koyup saklam›fld›m. Ölünce, o
gömle¤i bana giydiriniz! O t›rnaklar› ve mubârek saç›n›n k›llar›n›
gözlerime ve a¤z›ma koyunuz. Belki onlar›n hurmetine Cenâb-›
Hak, beni afv eder) dedi.
Yüzdoksandördüncü sahîfesinde diyor ki, hazret-i Mu’âviye,
uzun boylu, beyâz, heybetli, çok sabrl› ve çok yumuflak huylu idi.
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Yumuflakl›¤› atalar sözü olmufldur. Birgün huzûruna bir adam geldi ve a¤›r ve kaba hareket etdi. Hazret-i Mu’âviye birfley söylemedi. Buna da m› sabr edeceksin denildikde, (Saltanat›m›za sald›rm›yanlar›n sözüne iliflmeyiz) dedi.
Yüzdoksanbeflinci sahîfesinde diyor ki: Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” buyurdu ki, (Mu’âviyenin idâresini kötülemeyiniz! Zîrâ
Onu gayb ederseniz bafllar›n kopdu¤unu ve düfldü¤ünü görürsünüz).
(Mir’ât-i Kâinât) kitâb›nda diyor ki: (Mu’âviye “rad›yallahü
anh”, Mekkenin feth edildi¤i gün babas› Ebû Süfyân ile birlikde
Resûlullah›n önünde îmâna geldi. Îmânlar› kuvvetli idi. Resûlullah›n kâtiblerinden idi. Resûlullah birkaç kerre, bunun için, (Yâ
Rabbî! Bunu do¤ru yolda bulundur ve baflkalar›n›n da, do¤ru yola
gelmelerine bunu sebeb k›l!) buyurdu. Bir kerre de, (Yâ Rabbî!
Mu’âviyeye ilm ve hesâb ö¤ret! Onu azâbdan koru! Yâ Rabbî! Onu memleketlere hâkim k›l!) diye düâ buyurdu. Bir kerre de, (Ey
Mu’âviye, memleketlere hâkim oldu¤un zemân, iyilik et!) buyurdu. Bu düây› iflitdi¤im zemândan beri halîfe olaca¤›m günü bekliyordum demifldir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, birgün
bir hayvana binip, arkas›na hazret-i Mu’âviyeyi alm›fld›. Giderken
(Yâ Mu’âviye! Bana hangi uzvun dahâ yak›n?) buyurdu. Karn›m
dedikde, (Yâ Rabbî! Sen bunu ilmle ve yumuflak huyla doldur!)
buyurdu. Hazret-i Mu’âviyenin afv› ve yumuflakl›¤› o kadar çok idi
ki, iki büyük cildlik kitâb halinde yaz›lm›fld›r. Arabistânda dört dâhî yetiflmifldir. Birincisi Mu’âviyedir. Hazret-i Ömer, Mu’âviyeye
bakd›kca, (Arab hâkimlerinden, Acem pâdiflâhlar› gibi flânl› ve
kuvvetli olan budur) buyururdu. O kadar çok ihsân sâhibi idi ki,
hazret-i Hasen, çok borçluyum dedikde, seksenbin alt›n vermifldir.) [Hazret-i Mu’âviyenin Ehl-i beyte olan sevgisi ve yard›m›, buradan anlafl›lmakdad›r.]
Kudüs flehrinin birinci fâtihi hazret-i Ömer, ikinci fâtihi hazret-i
Mu’âviye idi. Hazret-i Mu’âviye islâm memleketlerini, Afrikada,
Tunusa, Asyada Buhârâya ve Yemenden ‹stanbula kadar geniflletip, bu genifl memleketlere hâkim oldu. Heybetli, nûrlu, yak›fl›kl›,
güzel huylu, sevimli, ifllerinde isâbetli, flânl›, flerefli bir devlet baflkan› idi. Temiz ve yeni, fl›k giyinir, seçme atlara biner, saltanat sürerdi. Fekat Eshâb-› kirâmdan oldu¤u için, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sohbeti bereketi ile, islâmiyyetden ayr›lmakdan muhâfaza olunmufl idi.
Abdülhak-› Dehlevî hazretlerinin fârisî (Medâric-ün nübüvve)
kitâb›nda 417. ci sahîfede ve (Mevâhib-i ledünniyye) tercemesi birinci cild 181. ci sahîfede diyor ki: Ebû Süfyân bin Harb Tâif gazâ– 245 –

s›nda çok kahramanl›k etdi. Bir gözü kör oldu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Yâ Ebâ Süfyân! Hangisini istersin? E¤er dilersen, düâ edeyim, gözün yerine gelsin. E¤er dilersen Allahü teâlâ, Cennetde sana bir göz versin) buyurdu. Ebû Süfyân: Yâ Resûlallah! Cennetde göz verilmesini isterim dedi ve avucunda duran gözünü yere atd›. Ebû Süfyân hazretleri Yermük gazâs›nda da, çok kahramanl›k etdi. ‹kinci gözü de ç›kd›. Orada flehîd oldu.
(K›sas-› Enbiyâ) 314. cü sahîfesinde diyor ki, Mekkenin fethinden sonra, Ebû Süfyân ile o¤lu Mu’âviye, Resûlullah ile birlikde
Medîneye hicret etdiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”,
Ebû Süfyân› Necrân vilâyetine vâlî ta’yîn buyurdu. Hazret-i
Mu’âviyeyi de vahy kâtibi yapd›.
K›sas-› Enbiyâda 476. c› sahîfesinde diyor ki, Yermük gazâs›nda müslimânlardan üçbin kifli flehîd oldu. ‹çlerinde Eshâb-› kirâmdan çok zevât var idi. Ebû Süfyân›n dahî bir gözüne ok gelerek kör
oldu “rad›yallahü anhüm ecma’în”.
Abdülhak-› Dehlevî hazretlerinin (Medâric-ün-nübüvve) kitâb›, ikinci cild, alt›yüzseksendördüncü sahîfesinde diyor ki: fiâm vâlîsi Yezîd bin Ebî Süfyân vefât edece¤i zemân, yerine kardefli
Mu’âviyeyi vâlî yapd›. Halîfe hazret-i Ömer, hazret-i Mu’âviyenin
vâlîli¤ini tasdîk eyledi. Hazret-i Ömer vefât edinciye kadar dört sene ve hazret-i Osmân, hazret-i Alî ve hazret-i Hasen zemânlar›nda
onalt› sene fiâmda vâlî olarak kald›. Hicretin k›rkbirinci senesinde,
hazret-i Hasenin halîfeli¤i b›rakmas› üzerine, meflrû’ halîfe oldu.
fiâmda yirmi sene de halîfelik yap›p, yetmiflsekiz yafl›nda iken (lâkve) denilen hastal›¤a yakalanarak vefât etdi. Hazret-i Osmân› flehîd eden kâtillerin yakalanarak cezâlar›n›n hemen verilmesini isteyenlerden idi. Hazret-i Alî ise, hilâfet ifllerinin kar›flmamas› için, bu
cezân›n gecikdirilmesini istedi. Bunun üzerine hazret-i Mu’âviyeyi
vâlîlikden azl eyledi. ‹mâm-› Süyûtînin, imâm-› Ahmedin Müsned
kitâb›ndan alarak bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem, (Yâ Rabbî! Mu’âviyeye yaz› yazma¤› ve hesâb ö¤ret ve onu azâbdan koru!) buyurdu.
K›sâs-› Enbiyân›n ve k›ymetli din kitâblar›n›n (rad›yallahü
anh) diyerek hayr düâ etdikleri ve medh-ü senâ eyledikleri ve son
nefeslerine kadar islâmiyyete hizmet için çal›fld›klar›n› bildirdikleri, Ebû Süfyâna ve o¤lu Mu’âviyeye “rad›yallahü teâlâ anhümâ”
dil uzatanlar›n ve Resûlullah›n bu iki sahâbîsini kötüliyenlerin ne
kadar yanl›fl yolda olduklar› yukar›daki yaz›lardan anlafl›lmakdad›r.
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ESHÂB-I K‹RÂMIN ÜSTÜNLÜKLER‹
Niflânc›zâde denmekle an›lan Muhammed bin Ahmed efendinin “rahime-hullahü teâlâ” birçok kitâblardan topl›yarak hâz›rlad›¤› (Mir’ât-› kâinât) ad›ndaki türkçe târîh kitâb›, Eshâb-› kirâm›n
büyüklü¤ünü, k›ymetlerini k›sa ve aç›k anlatmakdad›r. Biz de, bu
kitâbdan, oldu¤u gibi afla¤›ya al›yoruz. Niflânc›zâde, hicretin 962
y›l›nda tevellüd, 1031 [m. 1622] y›l›nda vefât etmifldir. Kitâb›n› ondördüncü Osmânl› pâdiflâh› olan birinci sultân Ahmed hân zemân›nda temâmlam›fld›r.
Sahâbî kime denir: Âlimlerin ço¤una göre, kad›n veyâ erkek,
çocuk veyâ büyük bir müslimân, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” efendimizi çok az da olsa, bir kerre görürse, kör olan, bir
kerre konuflursa ve îmân ile vefât ederse, buna sahâbî denir. Kâfir
iken görüp de, Resûlullah›n vefât›ndan sonra îmâna gelen veyâ
müslimân iken görüp, sonra mürted olan, sahâbî de¤ildir. Sahâbî
oldukdan sonra mürted olup, Resûlullah›n vefât›ndan sonra, tekrâr îmâna gelen, sahâbî olur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Cin s›n›f›na da Peygamber oldu¤u için, Cin de, sahâbî olur.
Birkaç sahâbîye (Eshâb-› kirâm) veyâ (Sahâbe) denir.
Eshâb-› kirâm›n üstünlü¤ü: (Mevâhib-i ledünniyye) kitâb›nda
deniliyor ki, Peygamberlerden ve meleklerin üstünlerinden sonra,
bütün yarat›lm›fllar›n en üstünü, Eshâb-› kirâmd›r “aleyhimürr›dvân”. Eshâb-› kirâm›n her biri, bu ümmetin hepsinden dahâ üstündürler. Muhammed aleyhisselâm›n Peygamber oldu¤una inanan herkese, ya’nî her müslimâna, hangi ›rkdan, hangi memleketden olursa olsun, Muhammed aleyhisselâm›n ümmeti denir. Biz
müslimânlar, Muhammed aleyhisselâm›n ümmetiyiz. Her nekadar, bir hadîs-i flerîfde, (Ümmetim ya¤mur gibi hayrl›d›r. Önce gelenler mi, sonra gelenler mi dahâ hayrl›d›r bilinemez) buyuruldu
ise de, sevâb›n çok olmas›, dahâ üstün olma¤› göstermez. Çünki,
Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” görmek gibi üstünlük
olamaz. Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”, fiâm›
feth etdikleri zemân, h›ristiyanlar bunlar› görünce, güzel hâllerine
flafld›lar ve bunlar Îsâ aleyhisselâm›n eshâb› olan Havârîlerden dahâ üstündürler dediler ve bunu söylerken yemîn etdiler. Düflman›n da flâhid oldu¤u bir üstünlü¤e kim ne diyebilir?
Âl-i ‹mrân sûresinin yüzonuncu âyet-i kerîmesinde meâlen,
(Siz ümmetlerin hayrl›s›s›n›z) ve Tevbe sûresinin yüzüncü âyet-i
– 247 –

kerîmesinde meâlen (Önce müslimân olanlardan, Muhâcirlerin ve
Ensâr›n önce gelenlerinden ve bunlar›n yolunda gidenlerden Allahü teâlâ râz›d›r ve bunlar da, Allahü teâlâdan râz›d›rlar. Allahü teâlâ bunlar için, Cennetler hâz›rlad›. Bu Cennetlerin alt›ndan nehrler akmakdad›r. Bunlar Cennetlerde sonsuz olarak kalacaklard›r)
buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde, (Eshâb›m› sö¤meyiniz! Eshâb›mdan sonra gelenlerden bir kimse, da¤ kadar alt›n sadaka verse, Eshâb›mdan birinin bir avuç arpa vererek kazand›¤› sevâba veyâ yar›s›na kavuflamaz) buyuruldu. Münâvînin ve Beyhekînin bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Eshâb›m gökdeki y›ld›zlar gibidir. Herhangi
birisine uyarsan›z, hidâyete kavuflursunuz!) buyuruldu. Bir hadîs-i
flerîfde, (Eshâb›ma düflmanl›k etmekden sak›n›n›z! Allahdan korkunuz. Onlar› seven, beni sevdi¤i için sever. Onlara düflmanl›k
eden, bana düflmanl›k etmifl olur. Onlar› inciten, beni incitmifl
olur. Beni inciten de, elbette Allahü teâlây› incitir) buyuruldu. Bir
hadîs-i flerîfde, (‹nsanlar›n en iyisi, benim zemân›mda bulunan
müslimânlard›r. Onlardan sonra en iyisi, onlar› görenlerdir. Onlardan sonra da en iyisi, onlar› görenleri görenlerdir. Onlardan sonra
gelenlerde iyi olm›yanlar da vard›r) buyuruldu. Baflka bir hadîs-i
flerîfde, (Ümmetimin en iyisi, benim bulundu¤um zemânda olanlard›r. Onlardan sonra en iyisi, onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra da en iyisi, dahâ sonra gelenlerdir) buyuruldu. Münâvînin ve Tirmüzînin bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Beni gören ve beni
görenleri gören bir müslimân› Cehennem atefli yakmaz) buyuruldu. Bu âyet-i kerîmeler ve hadîs-i flerîfler, Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” üstünlü¤ünü aç›kça göstermekdedirler.
Eshâb-› kirâm›n hepsini “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” üstün bilmemiz, sevmemiz lâz›md›r. Akâid kitâblar›nda, söz birli¤i
ile deniliyor ki: (Eshâb-› kirâm›n herbirini büyük ve üstün bilmek,
hepsine iyi gözle bakmak, herbirinin âdil ve sâlih oldu¤una inanmak lâz›md›r. Hiçbirine dil uzatmamak, la’net etmemek, düflmanl›k etmemek ve bir k›sm›n› sevmek için baflka Sahâbîlere düflman
olmakdan sak›nmak lâz›md›r. Bir k›sm›na düflmanl›k ederek, sö¤erek, kötüliyerek, baflka k›sm›n sevilmifl olaca¤›n› sanmakdan kaç›nmal›d›r. Böyle oldu¤u kesin vesîkalarla, kuvvetli senetlerle isbât
edilmifldir).
Sahâbeden birini, ondan dahâ yüksek bir sahâbîden, dünyâdaki ifllerinden dolay› dahâ çok sevmek, fekat ötekinin dahâ üstün
oldu¤una inanmak günâh de¤ildir. Meselâ bir kimse, hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” evlâd›ndan olsa, ya’nî seyyid olsa, bunun için hazret-i Alîyi hazret-i Ebû Bekrden dahâ çok sevse, fekat
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âh›ret için, hazret-i Ebû Bekri hazret-i Alîden üstün tutsa, günâh
olmaz. Çünki, dünyâ muhabbeti, insan›n elinde de¤ildir.
Ehl-i sünnetin temel kitâblar›ndan biri olan (fierh-i Akâid) kitâb›nda, Sa’deddîn-i Teftâzânî buyuruyor ki, (Eshâb-› kirâm aras›ndaki ayr›l›klar›n, muhârebelerin iyi sebeblerle, güzel niyyetlerle yap›ld›¤›na inanmam›z lâz›md›r. Eshâb-› kirâmdan birini sö¤mek, kötülemek câiz de¤ildir. Hazret-i Âifle gibi nass ile üstünlü¤ü bilinen bir sahâbîyi kötülemek küfrdür. Nass ile bildirilmemifl
bir sahâbîyi kötülemek ise, bid’atd›r ve büyük günâhd›r). (Mevâhib-i ledünniyye) kitâb›nda yaz›l› bir hadîs-i flerîfde, (Eshâb›m
an›ld›¤› zemân, dilinizi tutunuz! Onlar›n flânlar›na lây›k olm›yan
birfley söylemeyiniz!) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde, (Eshâb›mdan
birini sö¤eni dövünüz) ve Taberânî ile Münâvînin bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Peygamberleri sö¤en öldürülür ve Eshâb›m› sö¤en
dövülür) buyuruldu. Celâleddîn-i Süyûtî hazretlerinin (Câmi’ussagîr) kitâb›ndaki hadîs-i flerîfde, (Eshâb›m›n kusûrlar›, yanl›fl hareketleri olacakd›r. Allahü teâlâ, onlar› bana ba¤›fll›yacak, kusûrlar›n› afv edecekdir) buyuruldu. (Hülâsa-tül-fetâvâ) kitâb›nda diyor
ki, (Hazret-i Ebû Bekri ve hazret-i Ömeri sö¤mek küfrdür. Fekat
hazret-i Alîyi onlardan üstün sanmak, küfr de¤ildir. Bid’atdir ve
dalâletdir). ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe hazretlerine, (Ehl-i sünnet
ve cemâ’at) mezhebi nedir diye soruldukda, (Hazret-i Ebû Bekr
ile hazret-i Ömerin en üstün olduklar›na inanmak ve Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” iki dâmâd›n› sevmek ve abdest al›rken ayaklardaki iki mest üzerine mesh etmek ve iyi, kötü her müslimân›n arkas›nda nemâz k›lmakd›r) cevâb›n› verdi. (Âdâb-ül-menâzil) kitâb›nda, bir sahâbîyi bir kerre sö¤mek küfr de¤ildir, dalâletdir. Bir veyâ iki veyâ üç kerre sö¤en, döverek ta’zîr olunur. Üçden fazla sö¤en, katl olunur denilmekdedir.
Ehl-i sünnet âlimleri, Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” üstünlük s›ras›n› üçe ay›rm›fld›r.
1 — Muhâcirler: Mekke flehri al›nmadan önce, Mekkeden veyâ
baflka yerlerden, vatanlar›n›, memleketlerini terk ederek, Medîne
flehrine hicret edenlerdir. Bunlar, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” yan›na îmân ile gelmifl veyâ gelince îmân etmifllerdir. Amr ibni Âs hazretleri bunlardand›r.
2 — Ensâr: Medîne flehrinde veyâ bu flehre yak›n yerlerde ve
Evs ve Hazrec ad›ndaki iki arab kabîlesinde bulunan müslimânlara (Ensâr) denir “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”. Çünki Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimize her dürlü yard›mda ve fedâkârl›kda bulunacaklar›na söz vermifller ve sözlerin– 249 –

de durmufllard›r.
3 — Di¤er Eshâb-› kirâm “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”:
Mekke flehri al›nd›¤› zemân ve dahâ sonra, Mekkede veyâ baflka
yerlerde îmâna gelenlerdir. Bunlara Muhâcir ve Ensâr denmez.
Yaln›z sahâbî denir. ‹bni Esîr ‹zzeddîn Alî Cezrînin (Câmi’) kitâb›nda, Muhâcirler Ensârdan, Muhâcirlerin önce gelenleri, Ensâr›n
önce îmâna gelenlerinden ve Ensâr›n önce gelenleri, Muhâcirlerin
sonra gelenlerinden dahâ üstün oldu¤u ve fekat, sonra îmâna gelen nice sahâbînin, önce îmâna gelenlerden üstün oldu¤u yaz›l›d›r.
Meselâ, hazret-i Ömer ve Bilâl-i Habeflî, kendilerinden önce îmâna gelen nice Sahâbîden dahâ üstündürler. ‹mâm-› Süyûtînin (Târîh-ul-Hulefâ) kitâb›nda diyor ki: Ehl-i sünnet âlimleri, söz birli¤i
ile bildirmifldir ki, Eshâb-› kirâm›n en üstünleri, Resûlullah›n dört
halîfesidir. Bunlardan sonra en üstünleri, Aflere-i mübeflflereden,
ya’nî Cennet ile müjdelenmifl olan on kifliden geri kalan alt›s› ile
hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseyndir. Bunlardan sonra en üstünleri bu oniki kifliden baflka, Bedr gazâs›nda bulunan üçyüzonüç (313)
Sahâbîdir. Bunlardan sonra üstün olan, Uhud gazâs›nda bulunan
yediyüz (700) kahramand›r. Bunlardan sonra üstün olan hicretin
alt›nc› senesinde, a¤aç alt›nda Resûlullaha, (Ölmek var, dönmek
yok) diye söz veren bindörtyüz (1400) kiflidir. Bu sözleflme¤e
(Bî’at-› R›dvân) denir.
(Bahr-ül-Ulûm) ad›ndaki tefsîrde bildirilen hadîs-i flerîflerde,
(Ümmetimin en merhametlisi Ebû Bekrdir. Dinde en kuvvetli
olan Ömerdir. Hayâs› en çok olan, Osmând›r. Ahkâm-› islâmiyyede her süâli cevâbland›ran Alîdir. Halâl ve harâm olanlar› en iyi
bilen Mu’âzd›r. Kur’ân-› kerîmi en güzel okuyan Ubeyy bin
Kâ’bd›r. Münâf›klar› tan›yan, Huzeyfetibni Yemând›r. Îsâ aleyhisselâm›n zühdünü görmek isteyen Ebû Zerin zühdüne baks›n! Cennet, Selmân-› Fârisîye âfl›kd›r. Hâlid bin Velîd, Allah›n k›l›c›d›r.
Hamza, Allahü teâlân›n arslan›d›r. Hasen ve Hüseyn Cennet
gençlerinin en üstünüdür. Ca’fer bin Ebî Tâlib, Cennetde meleklerle berâber uçar. Cennet kap›s›n› ilk açacak olan Bilâldir. Benim
Kevser havuzumdan ilk içecek olan Süheyb-i Rûmîdir. K›yâmet
günü melekler ilk önce Ebüdderdâ ile müsâfeha eder. Her Peygamberin bir arkadafl› vard›r. Benim arkadafl›m Sa’d bin Mu’âzd›r.
Her Peygamberin Eshâb›ndan seçdikleri vard›r. Benim seçdiklerim, Talha ve Zübeyrdir. Her Peygamberin mahrem ifllerini gören
yard›mc›s› vard›r. Benim yard›mc›m, Enes bin Mâlikdir. Her ümmetde hakîm vard›r. Benim ümmetimde hikmeti çok söyliyen Ebû
Hüreyredir. Hassân bin Sâbitin sözleri Allah taraf›ndan te’sîrlidir.
Ebû Talhan›n harb meydân›ndaki sesi, bir f›rka askerden dahâ
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kuvvetlidir) buyurdu. (Bahr-ül-ulûm) kitâb›n› yazan Alâüddîn
Alî Semerkandî sekizyüzaltm›fl (860) senesinde, Anadoluda Lârende flehrinde vefât etmifldir.
‹mâm-› Süyûtî hazretleri (Târîh-ul-Hulefâ) kitâb›nda diyor ki:
Hadîs-i flerîflerde, (Ümmetimin en merhametlisi Ebû Bekrdir. Allahü teâlân›n emrlerini yapmakda en fliddetlisi Ömerdir. Hayâs› en
çok olan› Osmând›r. Ahkâm-› islâmiyyedeki zorluklar› en çok çözen Alîdir. Ümmetimin en emîni Ebû Ubeyde bin Cerrâhd›r. Ümmetimin en zâhidi Ebû Zerdir. ‹bâdeti en çok olan Ebüdderdâd›r.
Ümmetimin en halîmi ve cömerdi Mu’âviye bin Ebî Süfyând›r) buyuruldu.
Resûlullah›n vâlîleri: (Diyâr-› Bekr)li kâdî Hüseynin dokuzyüzk›rk (940) senesinde yazd›¤› (Hamis) kitâb›nda diyor ki, (Bâzân),
Acem flâh› Husrev taraf›ndan Yemen vâlîsi yap›lm›fld›. Îmâna geldi. Resûl aleyhisselâm onu vâlî olarak yerinde b›rakd›. ‹lk ‹slâm
vâlîsi Bâzând›r. Resûl aleyhisselâm, Hâlid bin Sa’îdi, San’a flehrine, Ziyâd bin Esedi Hadremût flehrine, Ebû Mûsel Efl’arîyi Aden
flehrine, Ebû Süfyân bin Harbi Necrân vilâyetine, Mu’âviyenin büyük kardefli Yezîdi Teymâ flehrine, Attâb bin Esyedi Mekke flehrine, Amr bin Âs› Ummân flehrine vâlî yapm›fld›r. Kâdî Hüseyn bin
Muhammed, hicretin dokuzyüzaltm›fl (960) y›l›nda Mekkede vefât
etmifldir.
Resûlullah›n kâtibleri: Hazret-i Ebû Bekr, Ömer, Osmân, Alî,
Talha, Zübeyr, Sa’d bin Ebî Vakkâs, Muhammed bin Seleme, Erkam bin Ebî Erkam, Abdüllah bin Erkam, Mugîre bin fiu’be,
Ubeyy bin Kâ’b, Zeyd bin Sâbit, Ebû Süfyân bin Harb ve o¤lu
Mu’âviye ve büyük kardefli Yezîd bin Ebissüfyân, Hâlid bin Velîd,
Amr ibni Âs, Huzeyfe bin Yemând›r. Bunlardan baflka da kâtibleri vard›. Hepsi k›rküç kiflidir. ‹çlerinden en çok kâtiblik yapan,
Zeyd bin Sâbit ile Mu’âviye bin Ebissüfyân idi “rad›yallahü teâlâ
anhümâ”.
Yabanc› memleketlere gönderdi¤i elçileri ondört kiflidir. Bunlardan biri Amr bin Âs hazretleridir. Bunu Ummâna elçi olarak
göndermifldir. Sonra Ummâna vâlî yapm›fld›r.
(‹stî’âb) ad›ndaki kitâbda, ikibinyediyüzyetmifl erkek ve üçyüzseksenbir aded kad›n Sahâbînin hâl tercemesi yaz›l›d›r. (‹stî’âb
fî ma’rifetil Eshâb) kitâb›n› yazan hâf›z Yûsüf bin Abdüllah Kurtubî 463 [m. 1071] de vefât etmifldir. (Mevâhib-i ledünniyye) kitâb›nda diyor ki, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›na
kadar îmâna gelenler say›s›z ve hesâbs›zd›r. Mekke fethinde onbin, Tebük gazâs›nda yetmiflbin, vedâ’ hacc›nda doksanbin ve Re– 251 –

sûlullah vefât etdi¤i zemân yeryüzünde yüzyirmidörtbinden ziyâde
Sahâbî mevcûd idi.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” akrabâs›ndan birkaç
kifliden baflka, Eshâb-› kirâm›n hepsi “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” yaflça, Resûlullahdan küçük idiler.
(Fevây›h-› Miskiyye) kitâb›nda, imâm-› Vâk›dîden alarak diyor
ki, Sahâbe-i kirâmdan en son vefât edenler flunlard›r:
Abdüllah bin Ebî Evfâ “rad›yallahü teâlâ anh” hicretin seksenalt›s›nda Kûfe flehrinde vefât etdi.
Abdüllah bin Yesr, seksensekiz y›l›nda fiâmda vefât etdi.
Sehl bin Sa’d “rad›yallahü teâlâ anh” hicretin doksanbirinde
yüz yafl›nda Medînede vefât etdi.
Enes bin Mâlik, doksanüç y›l›nda Basrada vefât etdi.
Ebuttufeyl Âmir bin Vâsile, hicretin yüzüncü senesinde Mekkede vefât etdi. Sahâbe-i kirâm›n en son vefât edeni budur.
Resûl aleyhisselâm, vefât›ndan sonra kimin halîfe olaca¤›n›
hiçbir zemân, hiçbir kimseye aç›kça bildirmedi. Vefât›ndan sekiz
gün önce, hazret-i Ebû Bekri kendi yerine imâm ta’yîn buyurarak,
halîfe olaca¤›na iflâret eyledi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hasta olmadan çok evvel bir kerre mescide ç›kmay›p, nemâz›
k›ls›nlar diye emr buyurdu. Hazret-i Ebû Bekr bulunmad›¤› için,
hazret-i Ömer imâm oldu. Resûl aleyhisselâm, hazret-i Ömerin
sesini iflitince, (Hay›r, hay›r, Allahü teâlâ ve müslimânlar Ebû
Bekrden râz›d›rlar, Ebû Bekr nemâz› k›ld›rs›n!) buyurdu. Bir kerre de, hazret-i Alîye karfl› buyurdu ki: (Eshâb›m aras›nda senin en
üstün olman› Allahü teâlâdan üç kerre istedim. Allahü teâlâ, Ebû
Bekrin en üstün olmas›ndan râz› oldu). Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, kendisinden sonra hazret-i Ebû Bekrin halîfe
olaca¤›n›, birçok zemân iflâret buyurmufldu. Meselâ, Medîneye
hicret buyurup, Mescid-i flerîf yap›l›rken, mubârek eliyle temele
bir tafl koyup, hazret-i Ebû Bekre; tafl›n› benim tafl›m›n yan›na
koy, buyurdu. Sonra hazret-i Ömere; tafl›n› Ebû Bekrin tafl›n›n yan›na koy buyurdu. Sonra hazret-i Osmâna; tafl›n› Ömerin tafl›n›n
yan›na koy buyurdu. Hazret-i Osmân tafl›n› Ömerin tafl›n›n yan›na
koyunca, (Benden sonra, bunlar halîfelerimdir) buyurdu. ‹mâm-›
Ahmedin Müsnedinde ve Münâvînin (Künûz-üddekâ›k) kitâb›nda
bildirilen hadîs-i flerîfde, (Benden sonra, flu ikisine tâbi’ olunuz:
Ebû Bekr ve Ömere) buyuruldu. Bir kerre bir kad›n gelip bir fley
istedi. Sonra gel buyurdu. Gelip sizi bulamazsam ne yapay›m, deyince, (Beni bulamazsan Ebû Bekre git! Benden sonra halîfem
odur) buyurdu. Vefât edeceklerine yak›n, (Bana kâ¤›d kalem geti– 252 –

riniz! Ebû Bekre birfleyler yazaca¤›m) buyurdu ve sonra, (Allahü
teâlâ ve müslimânlar Ebû Bekrden râz›d›rlar) dedi. Allâme ‹bnül
Hemmâm (Müsâyere) ad›ndaki kitâb›nda diyor ki: Allahü teâlâ,
hazret-i Ebû Bekrin halîfe olaca¤›n› Resûlüne “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” bildirmifldi. Fekat, ümmetine söylemesini emr etmemifldi.
Hazret-i Ebû Bekr, Resûlullahdan iki sene ve birkaç ay sonra
dünyâya geldi. Babas›, Ebû Kuhâfe Osmând›r. Yedinci babas›
olan Mürre, Resûlullah›n da yedinci babas›d›r. ‹smi önceden Abdülkâ’be idi. Resûl aleyhisselâm Abdüllah olarak de¤ifldirdi. Ebû
Bekr, Bekrin babas› demekdir. Bekr isminde o¤lu yokdur. Fekat,
Arabistândaki âdete göre, o¤lu olmak için, bir erkek babas› diye
soyad› konulurdu. Bunun için, kendisine Ebû Bekr demifl idi. Cehennemden âzâd oldu¤u, çeflidli hadîs-i flerîflerde bildirildi¤i için,
(Atîk), ya’nî (âzâd olmufl adam) da denir. Resûlullah›n mi’râc›n›
iflitir iflitmez, inanarak kâfirleri flaflk›na çevirdi¤i için, Allahü teâlâ
(S›ddîk) ismini vererek flereflendirdi. Beyâz yüzlü, za’îf, nûrlu bir
zât idi. Îmâna gelmeden evvel Kureyfl kâfirlerinin ileri gelenlerinden, büyüklerinden, say›l› olanlar›ndan ve sözü tutulanlar›ndan
idi. Îmâna gelmeden önce de, çok afîf, a¤›rbafll›, do¤rulukla meflhûr idi. Hiç flerâb içmemifl, fli’r söylememifldi. Mekkenin say›l›
tüccârlar›ndan olup, pek zengin idi. Çok hayr yapar, iyili¤i severdi. Îmâna gelmeden evvel, Resûlullah ile gençlik arkadafl› idi. Çok
seviflirlerdi. Ticâret için gitdi¤i yerlerde, âh›r zemân Peygamberinin gelece¤ini, kendisinin ona sahâbî olaca¤›n›, kâhinlerinden ve
din âlimlerinden çok iflitmifldi. Resûlullah ça¤›r›nca, seve seve hemen îmâna geldi. Annesi Ümmülhayr da, ilk îmâna gelenlerdendir. Fekat babas› Osmân, ancak Mekkenin fethinde, çok yafll›
iken îmâna geldi. Eshâb-› kirâm aras›nda, babas›, anas› ve çocuklar›n›n ve torunlar›n›n hepsi îmâna gelen, Ebû Bekrden baflka
kimse yokdu.
Mekkede iken ve hicret ederken ve Medînede her gazâda ve
harb olm›yan zemânlarda Resûlullah›n yan›ndan ayr›lmad›. Bir
iki def’a izn ile ayr›lm›fld›r. Resûlullah›n sâd›k dostu ve s›r arkadafl› ve her iflinde müsteflâr› idi. (Allahü teâlâ, beni dört vezîr ile kuvvetlendirdi. ‹kisi melekdir. ‹smleri Cebrâîl ve Mikâildir. ‹kisi de
insand›r. ‹smleri Ebû Bekr ve Ömerdir) hadîs-i flerîfi, flerefinin
yüksek oldu¤unu göstermekdedir. Eshâb-› kirâm, Resûlullah›n
yan›nda, halka olarak otururlard›. Resûl aleyhisselâm, sa¤ yan›na
Ebû Bekri, sol yan›na Ömeri oturturdu. Ebû Bekrin üstüne ve
yok iken onun yerine, kimseyi oturtmazd›. Yeri bofl kal›rd›. Güzel
huylar›, cesâreti, cömerdli¤i, ilmi, zekâs› ve hele takvâs› Sahâbe– 253 –

nin hepsinden fazla idi. Hazret-i Alî, (‹çimizde en cesûr Ebû Bekrdir) buyurdu. Resûlullah vefât edince, Arabistândaki köylülerin
ço¤u dinden ç›kd›, mürted oldular. Hazret-i Ebû Bekr, halîfe olunca, mürtedlerle harb etme¤i emr buyurdu. Eshâb-› kirâm, bütün
Arabistâna karfl› nas›l harb edebiliriz dediler. K›l›nc›n› çekip ilerledi. Eshâb-› kirâm arkas›ndan yürüdüler. Velleyl sûresinin onyedinci âyet-i kerîmesi ile senâ buyuruldu. Resûl aleyhisselâm›n
(Ebû Bekrin mal› gibi hiçbir kimsenin mal› bana fâideli olmad›)
buyurdu¤u, imâm-› Ahmedin Müsnedinde ve Münâvîde yaz›l›d›r.
Ticâretden bütün kazanc›n› Resûlullah için da¤›td›.
Halîfe iken, a¤›r bir süâl ç›k›nca, cevâb›n› Kur’ân-› kerîmde,
bundan sonra bildi¤i hadîs-i flerîflerde arard›. Bulamay›nca, Sahâbeye sorard›. Hadîs-i flerîf ile çözemezler ise, birlikde arafld›r›rlar,
söz birli¤i olursa, öylece yapard›. Söz birli¤i olmazsa, kendi ictihâd
ederdi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” halîfe iken,
Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde bulamad›¤›n›, Ebû Bekrin
“rad›yallahü teâlâ anh” ictihâd›nda bulursa, ona uyard›. Bulamazsa, kendi ictihâd ederdi.
Zekâs› flafl›lacak kadar çokdu. Birgün Resûl aleyhisselâm, (Allahü teâlâ, bir kuluna, dünyâ ile âhiretden hangisini istersin dedi.
O kul, Rabbimin yan›nda olan ni’metleri isterim dedi) buyurunca,
Resûlullah›n vefât edece¤ini hemen anlay›p çok a¤lad›. Eshâb-› kirâm, hazret-i Ebû Bekrin bu çabuk anlay›fl›na flafl›p kald›lar. Resûl
aleyhisselâm, (Kur’ân-› kerîmi en çok bilen, imâm olur) buyurmufldu. Vefât edece¤i zemân, hazret-i Ebû Bekrin imâm olmas›n›
emr edince, Eshâb-› kirâm aras›nda, Kur’ân-› kerîmi en çok anl›yan›n kendisi oldu¤u haber verilmifl oldu. Hadîs-i flerîfleri ve Resûlullah›n edeblerini en çok bilen o idi. Eshâb-› kirâm, s›k›fld›klar›
fleyleri ondan sorar, ö¤renirlerdi. Kendisinden bizlere az say›da
hadîs-i flerîf ulaflmas›n›n sebebi, Resûlullahdan sonra az yaflad›¤›
ve bu k›sa zemân›, mürtedlerle ve âsîlerle savaflda geçirdi¤i içindir.
Rü’yâ ta’bîrinde, Eshâb-› kirâm›n en üstünü idi. Tâbi’înin büyüklerinden olan ve rü’yâ ta’bîri ile meflhûr olan ‹bni Sîrîn, (Resûlullahdan sonra, rü’yâ ta’bîrinde en üstün olan Ebû Bekrdir) demifldir. Arab kabîlelerinin ve hele Kureyfl kabîlesinde olanlar›n soylar›n› saymakda en bilgili idi. ‹leriyi görüflü, buluflu, tedbîr al›fl› da,
herkesden üstün idi. Resûl aleyhisselâm dünyâ ifllerinin hepsini
ona dan›fl›rd›. Bir hadîs-i flerîfde, (Cebrâîl bana dedi ki: Allahü teâlâ Ebû Bekr ile dan›flmay› sana emr ediyor) buyuruldu. Âl-i ‹mrân sûresi yüzellidokuzuncu âyetinde, (‹fllerinde onlara dan›fl!)
emri, hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömer ile müflâvere etmek için
geldi. Eshâb-› kirâm aras›nda, Kur’ân-› kerîmin hepsini ezberliyen
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birkaç kifliden biri, hazret-i Ebû Bekrdir.
Hazret-i Ebû Bekrin, Peygamberlerden sonra insanlar›n en üstünü oldu¤unu gösteren âyet-i kerîmeler ve pek çok hadîs-i flerîf
vard›r. Bunlardan birkaç›n› bildirelim:
Tevbe sûresinin k›rkbirinci âyetinde meâlen, (Ma¤aradaki iki
kiflinin ikincisi) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme, hazret-i Ebû Bekri
“rad›yallahü teâlâ anh” medh etmekdedir. Velleyl sûresinin beflinci âyeti, hazret-i Ebû Bekrin flân›n› bildirmekde oldu¤u, söz birli¤i
ile haber verilmifldir. Yine bu sûrenin onyedinci âyeti, hazret-i Ebû
Bekr için nâzil oldu. Bekara sûresinin 274. cü âyeti, Ebû Bekr hakk›nda nâzil oldu¤u da bildirilmekdedir. Çünki, sadaka vermenin
çeflidli sevâblar›na kavuflmak için, geceleri onbin altunu gizli olarak, onbin altunu da, gözönünde olarak ve gündüzleri de böyle
onarbin altunu sadaka vermifldir.
Deylemînin bildirdi¤i ve Münâvîde yaz›l› olan hadîs-i flerîfde,
(Ebû Bekr-i S›ddîk, insanlar›n en iyisi ve en üstünüdür. Yaln›z
Peygamber de¤ildir) buyuruldu. Yine Deylemînin bildirdi¤i ve
Münâvîde yaz›l› hadîs-i flerîfde, (Ebû Bekrin ismi, gök ehli aras›nda atîkdir. Yeryüzünde de atîkdir) buyuruldu.
Ebû Nu’aym›n “rahime-hullahü teâlâ” bildirdi¤i ve Münâvîde
yaz›l› hadîs-i flerîfde, (Ebû Bekr, Allahü teâlân›n ateflden âzâd etdi¤i kimsedir) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Peygamberlerden baflka Ebû Bekrden dahâ üstün bir kimse üzerine günefl do¤mad›) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Hiçbir kimse, bana sohbeti ile ve mal› ile
Ebû Bekr kadar fâideli olmad›. E¤er Rabbimden baflka dost edinseydim, Ebû Bekri dost edinirdim) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Ümmetimden en önce Cennete girecek
olan, Ebû Bekrdir) buyuruldu.
Deylemînin “rahime-hullahü teâlâ” bildirdi¤i ve Münâvîde yaz›l› bir hadîs-i flerîfde, (Ebû Bekri sevmek ve ona flükr etmek, ümmetimin hepsi üzerine vâcibdir) buyuruldu.
Hatîb-i Ba¤dâdînin “rahime-hullahü teâlâ” bildirdi¤i ve Münâvîde yaz›l› hadîs-i flerîfde, (K›yâmet günü, insanlar›n hepsi hesâb
olunur. Yaln›z Ebû Bekr olunmaz) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (‹yi huylar üçyüzaltm›fl dânedir. Allahü teâlâ dilerse, bir kuluna bu huylardan birini verir. Bu huyundan dolay›, onu Cennete sokar) buyuruldukda, hazret-i Ebû Bekr, (Yâ
Resûlallah! O huylardan birisi bende var m›d›r?) dedikde, (Evet,
sende o huylar›n hepsi vard›r) buyuruldu.
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Birgün, (Ey mutmainne olan nefs!..) âyet-i kerîmesi sonuna kadar okundu. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh”, (Yâ Resûlallah! Bu ne güzel fleydir) dedikde, (Sen ölürken, melek, sana
böyle söyliyecekdir) buyurdu.
Hazret-i Ebû Bekr, bir kerre Sahâbeden birine incindi. Resûl
aleyhisselâm bunu iflitince, Eshâb-› kirâm› toplay›p, (Allahü teâlâ,
beni size Peygamber gönderdi, inanmad›n›z. Yaln›z Ebû Bekr
inand›. Bana mal› ile, can› ile yard›m etdi. Benim hât›r›m için, bu
arkadafl›m› incitmeyiniz!) buyurdu. O günden sonra hiç kimse,
hazret-i Ebû Bekri incitecek bir fley söylemedi ve yapmad› “rad›yallahü teâlâ anh”.
Bir hadîs-i flerîfde, (Cebrâîl aleyhisselâma, hazret-i Ömerin üstünlüklerini sordum. Cebrâîl bana, Ömerin üstünlüklerini, Nûh
aleyhisselâm›n peygamberlik zemân› kadar, (ya’nî 950 sene) anlatsam bitiremem. Bununla berâber, Ömerin bütün iyilikleri Ebû
Bekrin iyiliklerinden birisi kadard›r dedi) buyurdu.
En çok kimi seviyorsun, yâ Resûlallah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” denildikde, (Âifleyi) buyurdu. Erkeklerden kimi dediklerinde, (Âiflenin babas›n›) buyurdu. Ondan sonra kimi denildikde, (Ömer bin Hattâb›) buyurdu.
Birgün, hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömeri “rad›yallahü teâlâ
anhümâ” göstererek, (Bu ikisi Peygamberlerden baflka, Cennetdeki insanlar›n en üstünüdür) buyurdu.
Birgün, Resûlullah›n sa¤ yan›na Ebû Bekr, sol yan›na Ömer
“rad›yallahü teâlâ anhümâ” geldiler. Mubârek elleri ile herbirinin
elinden tutup, mescid-i flerîfe girdi ve (K›yâmet günü, üçümüz böyle geliriz) buyurdu.
Birgün hazret-i Ebû Bekrle hazret-i Ömeri görünce, (Bu ikisi
benim gözüm ve kula¤›m yerindedir) buyurdu.
Birgün bu ikisine karfl›, (Beni ikiniz ile kuvvetlendiren Allahü
teâlâya hamd olsun!) buyurdu.
Bir hadîs-i flerîfde, ikisine karfl›, (‹kinizin uyufldu¤unuz her fleyde, sizden ayr›lmam) buyurdu.
Deylemînin “rahime-hullahü teâlâ” bildirdi¤i ve Münâvîde yaz›l› hadîs-i flerîfde, (Her Peygamberin halîli vard›r. Benim halîlim
Ebû Bekrdir) buyurdu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Her Peygamberin ümmeti aras›ndan çok
sevdi¤i kimseler vard›r. Benim seçdi¤im, Ebû Bekr ve Ömerdir)
buyuruldu “rad›yallahü teâlâ anhümâ”.
Bir hadîs-i flerîfde, (Ümmetimden, lâ ilâhe illallah kelimesini
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istedi¤im gibi, Ebû Bekr ile Ömeri sevmelerini de istiyorum) buyurdu “rad›yallahü teâlâ anhümâ”.
‹bni Adînin “rahime-hullahü teâlâ” bildirdi¤i ve Münâvîde yaz›l› olan hadîs-i flerîfde, (Ebû Bekr ile Ömeri sevmek îmând›r.
Bunlara düflmanl›k küfrdür) buyurdu. Bu hadîs-i flerîfden dolay›,
âlimlerin hepsi, hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömere sö¤mek ve
düflmanl›k etmek küfr oldu¤unda söz birli¤ine varm›fllard›r ve Allahü teâlâ, flî’îlere la’net etsin demifllerdir.
Bir hadîs-i flerîfde, (Ebû Bekrin îmân›, bütün insanlar›n îmânlar› toplam› ile dart›lsa, Ebû Bekrin îmân› dahâ a¤›r gelir) buyuruldu “rad›yallahü teâlâ anh”.
Hazret-i Alî buyuruyor ki, (Hangi iyilikde birincili¤i kazanmak
istedimse, Ebû Bekri hepsinde kendimden ilerde buldum). Yine
buyuruyor ki, (Resûlullahdan sonra insanlar›n en hayrl›s› Ebû
Bekr ile Ömerdir. Bir mü’minin kalbinde, benim sevgim ile Ebû
Bekre ve Ömere düflmanl›k birarada bulunamaz). Hazret-i Alî her
hutbesinde, (Yâ Rabbî! Hulefâ-i râflidîni ›slâh eyledi¤in gibi, bizi
de ›slâh eyle!) derdi. Hulefâ-i râflidîn kimlerdir denildikde, gözleri
yaflla dolup, (Onlar, benim çok sevdi¤im, Ebû Bekr ile Ömerdir)
buyurdu.
Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” dâimâ (Ebû Bekr bizim
seyyidimizdir) derdi. Yine o, (Keflki, Ebû Bekrin gö¤sünde bir k›l› olsayd›m) buyurdu. Yine o, (Cennetde, her ân Ebû Bekri görmek isterim) derdi. Yine hazret-i Ömer, (Hiçbir iyilikde, Ebû Bekre yetiflemedim) buyurdu.
Hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh”, re’feti, merhameti pekçok oldu¤u için, ona (Evvâh) derlerdi “rad›yallahü teâlâ
anh”.
Cebrâîl aleyhisselâm›n Resûlullah ile konufldu¤unu, yaln›z hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” iflitirdi.
Büyük âlim Bedreddîn Mahmûd bin Ahmed Aynî “rahimehullahü teâlâ” (Zeynül-mecâlis) kitâb›nda diyor ki, hazret-i Ebû
Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”, (‹nsana zarar dilinden gelir) ata
sözüne göre, Allahü teâlân›n râz› olmad›¤› birfleyi söylememek
için, oniki sene mubârek a¤z›na tafl koyard›. ‹slâmiyyete veyâ edebe uygun birfley söyliyece¤i zemân, tafl› ç›kar›rd›. Yaz günlerinde
oruç tutar, k›fl günlerinde tutmazd›. Allahü teâlâdan o kadar çok
korkard› ki, bir kufl görüp, (Ey kufl ne mutlu sana ki meyveleri yirsin. Yapraklar aras›nda gölgelenirsin. K›yâmetde hesâba çekilmezsin. Keflki, Ebû Bekr de senin gibi olsa idi) demifldi. Bir kerre
de, (Keflki bir yeflil ot olayd›m. Hayvanlar beni yiyeydi. Böylece,
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k›yâmet günü yarat›l›p hesâba çekilmeseydim) buyurdu.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât edince, Ensâr biraraya toplan›p, bizden bir emîr, Muhâcirlerden de bir emîr olsun
dediler. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh”, bunu iflitince,
hazret-i Ömeri “rad›yallahü teâlâ anh” yan›na al›p, oraya geldi ve
(Halîfeler Kureyfl kabîlesindendir) hadîs-i flerîfini okudu. Hazret-i
Ömer de (Ey Ensâr! Resûlullah›n hazret-i Ebû Bekri imâm yapd›¤›n› unutdunuz mu? Hanginiz Ebû Bekrden dahâ üstün oldu¤unu
söyliyebilir?) dedi. Ensâr›n hepsi birden (Ebû Bekrden dahâ üstün
olma¤› söylemekden Allahü teâlâya s›¤›n›r›z) dediler. Hepsi Ebû
Bekri “rad›yallahü teâlâ anh” halîfe seçdiler. Hazret-i Alî ile hazret-i Zübeyr “rad›yallahü teâlâ anhümâ” orada yokdu. Ertesi gün
bunlar da mescide gelip, Eshâb-› kirâm›n hepsi “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în” hazret-i Ebû Bekri “rad›yallahü teâlâ anh” sözbirli¤i ile halîfe yapd›. Tefsîr kitâblar›nda diyor ki: Feth sûresinin,
(Arâbdan size uym›yanlara söyle...) meâlindeki emri, hazret-i Ebû
Bekrin hilâfetinin hak ve do¤ru oldu¤unu göstermekdedir. Çünki,
bu âyet-i kerîme geldikden sonra, müslimânlar› kâfirlere karfl› gazâ etme¤e ça¤›rmak, hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh”
mürtedler ile gazâya ça¤›rmas›ndan sonra oldu¤u muhakkakd›r.
Bu âyet-i kerîmede meâlen (Ona itâ’at ederseniz, Allahü teâlâ size sevâb verir) buyuruluyor. Hazret-i Ebû Bekrin hilâfeti “rad›yallahü teâlâ anh” haks›z olsa idi, ona itâ’at edenlere sevâb verilir denilmezdi.
Emîr Cemâleddîn Yûsüf Zâhirînin (Mevridil-letâfe) kitâb›nda
diyor ki, Allahü teâlâ, bütün insanlar aras›nda üç kimseye halîfe
demifldir: Âdem aleyhisselâma, Dâvüd aleyhisselâma ve hazret-i
Ebû Bekre “rad›yallahü teâlâ anh”.
Hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömeri “rad›yallahü teâlâ anhümâ”
hâkim yapd›, hazret-i Osmân› “rad›yallahü teâlâ anh” kâtib yapd›.
Ebû Ubeyde “rad›yallahü teâlâ anh” de emniyyet âmiri idi. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” gümüfl yüzü¤ünü parma¤›na takd›. Halîfe olunca da, ticâretini b›rakmad›. Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” ticâret yapmas›n› uygun
görmeyip, kendisine Beyt-ül-mâldan günde yar›m koyun ve senede 2500 akçe gümüfl ve yazl›k ve k›fll›k birer kat elbise verildi.
Mir’ât-i kâinât kitâb›ndan al›nan yaz› burada temâm oldu.
________________
Allahümme innî eûzü-bike min azâbil-kabri ve min azâbinnâr
ve min fitnetil mahyâ velmemâti ve min fitnetil Mesîhiddeccâl.
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HAZRET-‹ MU’ÂV‹YE
“rad›yallahü anh”
Hazret-i Mu’âviyenin büyüklü¤ünü, üstünlü¤ünü, islâm âlimlerinin ço¤u kitâblar›nda bildirmifl ve bu yaz›lar›n› âyet-i kerîmelerle ve hadîs-i flerîflerle isbât etmifllerdir. Türkçe (‹slâmda ‹lk Fitne)
ve (Hak Sözün Vesîkalar›) kitâblar›nda bu yaz›lardan ve vesîkalardan ço¤u bildirilmifldir. Afla¤›da birkaç sat›r dahâ yazmak uygun
görüldü. Bu yaz›lar, büyük islâm âlimi ‹bni Hacer-i Mekkî hazretlerinin (Tathîrülcenân vellisân) kitâb›ndan terceme edilmifldir. Bu
kitâb, ikinci def’a olarak 1385 (m. 1965) y›l›nda M›srda bas›lm›fld›r.
Beflinci sahîfede buyuruyor ki:
Hazret-i Mu’âviyede “rad›yallahü teâlâ anh”, müslimânl›k flerefi ve Eshâbdan olmak flerefi ve hadîs-i flerîflerde övülmüfl olan
Kureyfl kabîlesinden olmak flerefi ve Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” nikâh ile akrabâ olmak flerefi toplanm›fld›r. Bu akrabâ olmak flerefi, o kadar yüksek bir flerefdir ki, böyle akrabâ olanlar›n Cennetde Resûlullah›n yan›nda bulunacaklar› bildirilmifldir.
Sayd›¤›m›z üstünlüklerden herhangi birisi, bir müslimânda bulunursa, onu sevmek lâz›m gelir. Bu flereflerin hepsinin toplanm›fl oldu¤u bir zât›n ise ne kadar çok sevilece¤ini, akl› ve insâf› olan herkes kolayca anlar.
Eshâb-› kirâm aras›ndaki ayr›l›klar, dö¤üflmeler, birbirlerini
sevmedikleri için de¤ildi. Meselâ, Hâlid ibni Velîd ile Sa’d bin Ebî
Vakkâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” birfley üzerinde uyuflamam›fllard›. Bir kimse, Sa’d ibni Ebî Vakkâs›n yan›nda, Hâlid bin Velîdi
kötüleme¤e bafllad›. Sa’d ibni Ebî Vakkâs, bunu hemen susdurup,
(Sus, ona birfley söyleme! Aram›zdaki ayr›l›k, din kardeflli¤imizi
bozmaz) buyurdu. Bunun gibi, hazret-i Alî, sokakda Zübeyr bin
Avvâm ile karfl›lafld›. Hazret-i Osmân için olan birfleyden dolay›,
birbirleriyle sertçe söylefldiler. Zübeyrin o¤lu Abdüllah, bundan
dolay›, hazret-i Alîyi sövme¤e bafllarken, babas› çok k›zd› ve o¤lunu dö¤dü.
Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Ümmetimin azâb› dünyâda verilir.) Ya’nî dünyâda ümmetimin aras›nda olan fitneler, s›k›nt›lar,
günâhlar›n›n dökülmesine sebeb olur. Bunun gibi, dahâ nice hadîs-i
flerîfler bildiriyor ki, Eshâb-› kirâm aras›ndaki muhârebeler, yaln›z
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dünyâda olan ayr›l›kd›r. Âh›retde, hepsine sevâb, ya’nî Cennet vard›r. Eshâb-› kirâm›n her biri “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” her
iflinde, Allahü teâlân›n r›zâs›n›, sevgisini kazanma¤a çal›fl›r ve Onun
emrine uymak zan etdikleri ifle sar›l›rlard›. Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ” söz birli¤i ile bildiriyor ki, bir müslimân, büyük günâh iflleyince kâfir olmaz. O hâlde, hazret-i Alî ile muhârebe
eden Eshâb-› kirâma “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” kâfir demek, la’net etmek, onlar› sö¤mek, hiç câiz olmaz.
Müslimânlar›n en k›ymetli ve temel iki kitâb›ndan biri olan
(Müslim) sahîhinde ve baflka kitâblarda diyor ki, hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh”, Resûlullah›n kâtibi idi. Yan›nda yazard›. Zeyd bin Sâbit “rad›yallahü teâlâ anh” vahy yazard›. Mu’âviye,
hem vahy, hem de mektûb yazard›.
Abdüllah ibni Mubârek “rahime-hüllahü teâlâ” buyuruyor ki,
(Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh”, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›nda giderken, at›n›n burnuna giren toz,
Ömer bin Abdül’azîzden bin kerre dahâ k›ymetlidir). Buradan,
hazret-i Mu’âviyenin ne kadar yüksek oldu¤u aç›kça anlafl›lmakdad›r. Hazret-i Mu’âviyenin “rad›yallahü anh” üstünlü¤ünü anlatma¤a flu hadîs-i flerîf yetiflir: Tirmüzî “rahime-hüllahü teâlâ” bildiriyor
ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu: (Yâ Rabbî!
Onu hâdî ve mühdî eyle!) Ya’nî, Onu do¤ru yola ulafld›r ve do¤ru
yola ulafld›r›c› eyle!)
Mu’cizelerine Ahmedin, yokdur adedle hesâb,
etdiler ammâ sahâbe, ondan üç bini ta’dâd.
Mu’cize, herkim nebîdir, s›dk›na olur delîl,
flöyle ki, gün oldu¤unu haber verir âfitâb.
Mu’cize, bir de görülse, yetiflir tasdîk için,
göstermifldir, hod Muhammed, mu’cizât-› bî hesâb.
S›dk›na Kur’ân yeter ki, Hak sözüdür flübhesiz,
zîrâ üstündür belâgatde, cümleye ol kitâb.
fiöyle ki, cin ve befler mislini yapamad›lar,
tâ ki bildiler, kelâmullah imifl bî irtiyâb.
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‹Y‹ ‹NSAN OLALIM, HEP ‹Y‹L‹K YAPALIM!
Allahü teâlâ, iyi insan› sever, Allahü teâlân›n sevgisini kazanmak için çal›flana (Sâlih insan), (‹yi insan) denir. Allahü teâlân›n
sevgisini kazanm›fl olana (Velî), (Evliyâ) denir. Baflkalar›n›n da iyi
insan olmas› için çal›flan Velîye (Mürflid) denir. ‹yi insan olmak
için, Allahü teâlâya karfl› iyi olmak ve Peygamber efendimize karfl› iyi olmak ve bütün insanlara karfl› iyi olmak lâz›md›r. Bir kimsede bu üç iyilikden biri bulunmazsa, buna iyi insan denilemez. Allahü teâlâya karfl› iyi olmak, Onun var oldu¤una, bir oldu¤una, herfleyi Onun yaratd›¤›na, yapd›¤›na inanmak demekdir. Her insan›n,
her canl›n›n ve her cans›z cismlerin ve kuvvetlerin yapd›klar› herfleyi, O irâde edip, dileyip halk etmekde, var etmekdedir. Muhammed aleyhisselâma karfl› iyi olmak, Onun Allahü teâlân›n Peygamberi oldu¤una, bütün Peygamberlerin ve bütün insanlar›n en üstünü, en k›ymetlisi oldu¤una ve her sözünü Allahü teâlâ taraf›ndan
söyledi¤ine (îmân etmek), inanmak ve Ona tâbi’ olmak, uymakd›r.
Onun sözlerine (Hadîs-i flerîf) denir. Ona inanmak ve uyabilmek
için, Onun sözlerini, hareketlerini ve ifllerini, iyi ve fenâ dediklerini ö¤renmek lâz›md›r. Ya’nî (‹lm) lâz›md›r.
Müslimân›n ö¤renmesi lâz›m olan bilgilere (‹slâm ilmleri) denir. ‹slâm bilgileri ikiye ayr›l›r: (Din bilgileri) ve (Fen bilgileri).
Din bilgileri de ikiye ayr›l›r: (Beden bilgileri) ve (Kalb ile îmân bilgileri). Beden bilgileri, yap›lmas› iyi ve lâz›m [Farz] olan ve yap›lmas› fenâ ve yasak [Harâm] olan fleyleri bildiren ilmlerdir. Din
ilmlerini Muhammed aleyhisselâm bildirdi. Bunlara (‹slâmiyyet)
denir. Beden bilgilerine (Ahkâm-› ilâhiyye) veyâ (Ahkâm-› islâmiyye bilgileri) denir. ‹slâmiyyeti do¤ru olarak ö¤renip anlatan ve
kitâblar›na yazan âlimlere (Ehl-i sünnet âlimleri) denir. Ehl-i sünnet âlimleri, bu ilmleri, (Kur’ân-› kerîm)den ve (Hadîs-i flerîf)lerden anlam›fllar, kendi düflüncelerini kar›fld›rmam›fllard›r. Kendi
düflüncelerini de kar›fld›ran âlimlere (Bid’at ehli) veyâ (Dinde reformcu), ya’nî sap›k denir. Ehl-i sünnet âlimleri, ilmde (‹ctihâd)
derecesine yükselmifl olan mürflidlerdir. Zemânlar›nda mevcûd
olan fen bilgilerine de âflinâd›rlar.
Bir Mürflid-i kâmilin sohbetinde, ya’nî yan›nda bulunup, ahkâm-› islâmiyye bilgilerini ifliten kimse, hem ahkâm-› islâmiyyeyi
ö¤renir. Hem de, Onun mubârek kalbinden yay›lan nûrlara kavu– 261 –

flur. Bu nûrlar›n yay›lmas›na (Feyz) denir. Günefl, dâimâ, gördü¤ümüz ziyâlar› neflr etdi¤i, yayd›¤› gibi, (ultra-viyole) ve (infera ruj)
dedi¤imiz, görülemiyen fluâlar da neflr etmekdedir. Göremedi¤imiz
(Laser), (Röntgen), (Katod) ve (Ölüm) fluâlar› da vard›r. Herbirini hâs›l eden kaynaklar› vard›r. Resûlullah›n mubârek kalbinden
dâimâ hâs›l olan, devâml› f›flk›ran, görünmiyen fluâlar da vard›r. Bu
fluâlara [›fl›nlara] (Nûr) denir. Bu fluâlar, Eshâb-› kirâm›n, ya’nî yan›nda bulunan müslimânlar›n kalblerine, isti’dâdlar›, ya’nî alabilecekleri kadar geldi. Herkesin isti’dâd›, islâmiyyete uydu¤u kadard›r. Eshâb-› kirâm›n her biri, Ehl-i sünnet âlimi idi. Her biri, kendisine gelen nûrlardan, feyzlerden, Resûlullaha olan îmân›n›n ve muhabbetinin kuvveti kadar alabildi. Ebû Bekr-i S›ddîk›n îmân› ve
sevgisi, hepsinden çok oldu¤u için, hepsinden çok feyz ald›. Birisini sevmek, onun sevdiklerini sevmek, onu üzenleri sevmemek, her
iflinde ona tâbi’ olmak, hizmet etmekdir. ‹nsan›n kalbi, fosforesans
madde gibidir. Ald›¤› nûrlar› saçar. Eshâb-› kirâm›n kalblerinin
saçd›¤› nûrlar, Tâbi’înden, muhabbet sâhiblerinin kalblerine girdi.
Böylece, her asrdaki muhabbet sâhibleri kendi mürflidlerinden,
hem islâmiyyeti ö¤rendiler. Hem de feyz ald›lar.
Bir kimsenin kalbi, kendi mürflidinin kalbine, Resûlullahdan gelmifl olan feyzlere kavuflursa, bunun îmân› kuvvetlenir. ‹slâmiyyete
uymas›, ibâdet yapmas› kolay ve tatl› olur. Nefsi, günâh, kötü arzûlar›ndan vazgeçer. Akl›, ticâret, z›râat ile, halâl kazanmakla, fen,
san’at, hukûk, cihâd ve astronomi gibi dünyâ iflleri, hesâblar› ile meflgûl olur, herkesin müflküllerini çözer ise de, kalbinde bunlar›n hiçbiri bulunmaz. ‹bâdetlerini ve her ifli ve her iyili¤i, yaln›z Allahü teâlâ
emr etdi¤i için yapar. Baflka bir menfe’at düflünmez. Kalbine, rûh
âleminin bilgileri gelir. Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “rahmetullahi
aleyh” böyle idi. Îmân ve f›kh bilgilerinden ve her meslekden, her
fenden sorulanlara verdi¤i cevâblar, dinleyenleri hayretde b›rak›rd›.
Çal›flarak, akl ile ö¤renilen din ve fen bilgilerine (‹lm) denir. Mürflidin kalbine gelen bilgilere (fiühûd) ve (Ahvâl) denir. Allahü teâlân›n
ve s›fatlar›n›n flühûduna (Ma’rifet) denir. Allahü teâlân›n ma’rifeti,
yaln›z Onun var oldu¤unu, âlemin ya’nî her mahlûkun yok olduklar›n›, aynadaki hayâl gibi, bir görünüfl olduklar›n› anlamakd›r. S›fatlar›n›n ma’rifeti, hiçbir fleye benzemediklerini anlamakd›r. Bu iki
ma’rifete, (Ma’rifet-ullah) ve (Fenâ-fillah) denir. Buna kavuflana
(Ârif) denir. Ârif olan, kimseye kötülük yapamaz. Herkese hep iyilik yapar. Allahü teâlân›n sevgili kulu, bir mürflid olur. Hem islâmiyyet ilmlerini, hem de feyz yayar. Bunun yayd›¤› ilmlere mürflid denmez. ‹lmi yayan insana mürflid denir. Ya’nî mürflid, insan-› kâmil demekdir. Herkese, vatana, millete hayrl›, fâideli, olgun bir müslimân
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demekdir. Mürflidden feyz gelmesi için, islâmiyyeti bilmek ve tatbîk
etmek [uymak] flartd›r. Meselâ, bir kad›n islâmiyyete uymak isterse,
bafl›n›, saç›n›, kollar›n›, bacaklar›n›, yabanc› erkeklere göstermemesi,
soka¤a ç›karken, yüzünden ve avuçlar›ndan baflka yerlerini örtmesi
lâz›md›r. ‹slâmiyyete uym›yana feyz gelmez. Hem de tevbe etmezse,
Cehennem ateflinde yanaca¤› bildirildi. Gelen feyzlerden, kalbin alabilmesi için de, mürflidin kemâlini anlamak ve inanmak ve kendisini
bunun için sevmek lâz›md›r. Böyle sevene, mürflidin kitâblar›n› okurken de feyz gelir. Sohbetde mürflidi dinlerken veyâ kitâb›n› okurken,
feyz alma¤a kavuflan kimse, mürflide uzakdan (Râb›ta) yap›nca, ya’nî
sûretini, yüzünü hayâline getirince [hât›rlay›nca] da feyz al›r. Eski
mürflidlerin kabrlerini ziyâret edince, onlardan da feyz al›r.
_______________
Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ Âlihi ve Sahbihi ve
sellim.
_______________
‹mâm-› Rabbânî müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî
hazretlerinin birinci cild sekseninci mektûbu:

SEKSEN‹NC‹ MEKTÛB
Bu mektûb, mirzâ Fethullah-i Hakîme yaz›lm›fld›r. Yetmiflüç
f›rka içinde, kurtulan bir f›rkan›n, Ehl-i sünnet f›rkas› oldu¤unu
bildirmekdedir:
Hak teâlâ, Muhammed Mustafân›n “alâ sâhibihessalâtü vesselâm” nûrlu caddesinde yürümek nasîb eylesin! Fârisî m›sra’ tercemesi:
‹fl budur. Bundan baflkas› hiçdir.
Hadîs-i flerîfde, müslimânlar›n yetmiflüç f›rkaya ayr›lacaklar› bildirildi. Bu yetmiflüç f›rkadan herbiri, islâmiyyete uydu¤unu iddi’â
etmekdedir. Cehennemden kurtulaca¤› bildirilen bir f›rkan›n kendi
f›rkas› oldu¤unu söylemekdedir. Mü’minûn sûresi, ellidördüncü
[54] ve Rûm sûresi otuzikinci âyetinde meâlen, (Her f›rka, do¤ru
yolda oldu¤unu sanarak, sevinmekdedir) buyuruldu. Hâlbuki, bu
çeflidli f›rkalar aras›nda kurtulucu olan birinin alâmetini, iflâretini,
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” flöyle bildirmekdedir:
(Bu f›rkada olanlar, benim ve Eshâb›m›n gitdi¤i yolda bulunanlard›r). ‹slâmiyyetin sâhibi kendini söyledikden sonra, Eshâb-› kirâm›
da “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, söylemesine lüzûm olmad›¤› hâlde, bunlar› da söylemesi, (Benim yolum, Eshâb›m›n gitdi¤i
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yoldur. Kurtulufl yolu, yaln›z Eshâb›m›n gitdi¤i yoldur) demekdir.
Nitekim Nisâ sûresi, yetmifldokuzuncu âyetinde meâlen, (Resûlüme
itâ’at eden, elbette Allahü teâlâya itâ’at etmifldir) buyuruldu. Resûle itâ’at, Hak teâlâya itâ’at demekdir. Ona “sallallahü aleyhi ve sellem” uymamak, Allahü teâlâya isyând›r. Allahü teâlâya itâ’atin, Resûlüne itâ’atden baflka oldu¤unu sananlar için nâzil olan, Nisâ sûresinin, (Allahü teâlân›n yolu ile, Resûlünün yolunu birbirinden ay›rmak istiyorlar. Senin söylediklerinin ba’z›s›na inan›r›z, ba’z›s›na
inanmay›z diyorlar. ‹kisi aras›nda ayr› bir yol açmak istiyorlar. Bunlar, elbette kâfirdir) meâlindeki yüzk›rkdokuzuncu âyeti, bunlar›n
kâfir olduklar›n› bildiriyor. Eshâb-› kirâm›n “r›dvânullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” yolunda gitmeyip de, Peygambere “aleyhissalâtü
vesselâm” uydu¤unu söyliyen, yan›l›yor. Ona “sallallahü aleyhi ve
sellem” uymufl de¤il, isyân etmifl oluyor. Böyle yol tutan, k›yâmetde
kurtulam›yacakd›r. Mücâdele sûresinin, (Do¤ru birfley yapd›klar›n›
san›yorlar. Biliniz ki, onlar yalanc›d›r, kâfirdir) meâlindeki onsekizinci âyeti bu gibilerin hâlini gösteriyor.
Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” yolunda giden, hiç flübhe
yok ki, Ehl-i sünnet vel cemâ’at f›rkas›d›r. Allahü teâlâ, bu f›rkan›n yorulmadan, y›lmadan çal›flan büyüklerine, bol bol mükâfat
versin! Cehennemden kurtulan f›rka, yaln›z bunlard›r. Çünki, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›na “aleyhimürr›dvân” dil uzatan, bunlara uymakdan, elbette mahrûmdur.
[fiî’îler, oniki k›smd›r. Her k›sm› da kollara ayr›lm›fld›r. Ba’z›s›
abdestsiz, guslsüz gezer. Nemâz k›lanlar› azd›r. Hepsinin i’tikâd›,
inan›fl› Ehl-i sünnetden ayr›d›r. Alevî de¤ildirler. (Alevî), Ehl-i
beyti seven, onlar›n yolunda giden kimse demekdir. ‹mâm-› Alîye
ve bunun hazret-i Fât›madan olan çocuklar›na (Ehl-i beyt) denir.
Ehl-i beyti sevmek flerefini Ehl-i sünnet kazanm›fl, onlar› sevme¤i,
onlar›n yolunda bulunma¤›, son nefesde îmân ile gitmenin alâmeti, iflâreti demifldir. O hâlde alevî, Ehl-i sünnetdir. Bunun için, alevî olmak isteyen kimsenin, Ehl-i sünnet olmas› lâz›md›r. Bugün,
z›nd›klar ve müslimânl›kla ilgileri olm›yan kimseler, mubârek Alevî ismini Ehl-i sünnetden al›p, kendilerine mal etmek istiyorlar. Bu
güzel ismin gölgesi alt›nda, gençleri aldatma¤a, Resûlullah›n yolundan ay›rma¤a u¤rafl›yorlar. Bu konuda, (Hak Sözün Vesîkalar›)
kitâb›m›zda genifl bilgi vard›r.]
Mu’tezilî f›rkas› ise, sonradan meydâna ç›km›fld›r. Bunun kurucusu olan Vâs›l bin Atâ, Hasen-i Basrînin “rahmetullahi aleyh” talebesinden idi. Îmân ile küfr aras›nda, bir üçüncü k›sm bulundu¤unu söyliyerek, Hasen-i Basrînin yolundan ayr›ld›¤› için, Hasen-i
Basrî, buna (‹’tezele annâ) buyurdu ki, bizden ayr›ld› demekdir.
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Di¤er bütün f›rkalar da, sonradan meydâna ç›kd›.
Eshâb-› kirâma dil uzatmak, Allahü teâlân›n Peygamberine “sallallahü aleyhi ve sellem” dil uzatmak olur. (Eshâb-› kirâma sayg›
göstermiyen, Allahü teâlân›n Resûlüne îmân etmemifldir) buyuruldu. Çünki, onlar›n kötülenmesi, sâhiblerinin, efendilerinin “sallallahü aleyhi ve sellem” kötülenmesi olur. Böyle yanl›fl i’tikâda düflmekden, Allahü teâlâya s›¤›n›r›z! Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden ç›kan ahkâm› bizlere getiren, Eshâb-› kirâmd›r. Onlara dil
uzat›l›nca, onlar›n getirdi¤i fley de, k›ymetden düfler. ‹slâmiyyeti bizlere getiren, Eshâb-› kirâm aras›ndan belli kimseler de¤ildir. Bunda,
herbirinin hizmeti, pay› vard›r. Hepsi adâletde, do¤rulukda, ö¤retmekde müsâvîdir. Eshâb-› kirâmdan “aleyhimürr›dvân” herhangi
birine dil uzat›l›nca, dîn-i islâm kötülenmifl, sö¤ülmüfl olur. Allahü
teâlâ, bu çirkin hâle düflmekden hepimizi korusun!
Eshâb-› kirâma sö¤en e¤er, (Biz, yine Eshâb-› kirâma uyuyoruz. Onlar›n hepsine uymak, flart de¤ildir. Hattâ mümkin de¤ildir.
Çünki, sözleri birbirine uym›yor. Yollar› baflka baflkad›r) derse,
bunlara deriz ki: Eshâb-› kirâmdan ba’z›s›na uymufl olmak için,
hiçbirini inkâr etmemek lâz›md›r. Bir k›sm›n› be¤enmeyince, baflka k›sm›na uyulmufl olamaz. Çünki, meselâ Emîr [Alî] “rad›yallahü anh”, di¤er üç halîfeyi büyük biliyor, hurmet ediyor ve uyulma¤a lây›k olduklar›n› biliyordu. Bunlara, seve seve bî’at etmifl, hilâfetlerini kabûl etmifldi. Di¤er üç halîfeyi sevmedikçe, Emîre “rad›yallahü teâlâ anhüm” uydu¤unu söylemek yalan olur, iftirâ olur.
Hattâ, Emîri be¤enmemek, onun sözlerini, hareketlerini, kabûl etmemek olur. Allahü teâlân›n arslan› Alî “rad›yallahü anh” için,
onlar› idâre ediyordu, yüzlerine gülüyordu demek, câhilce, ahmakca söz olur. Allah›n arslan›n›n, o kadar ilm ve kahramanl›¤›
ile, tâm otuz sene, üç halîfeye karfl› düflmanl›¤›n› saklay›p, dost göründü¤ünü ve onlarla yalandan arkadafll›k etdi¤ini hangi akl kabûl
eder? En afla¤› bir müslimân bile böyle iki yüzlülük yapamaz.
Emîri “rad›yallahü anh” bu kadar küçülten, âciz, hîleci ve münâf›k yapan böyle sözlerin çirkinli¤ini anlamak lâz›md›r. Allah göstermesin, Emîrin “rad›yallahü anh” böyle oldu¤unu, bir ân kabûl
etsek bile, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” bu
üç halîfeyi “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” medh etmesine,
büyültmesine, bütün yaflad›¤› müddetçe, bunlara k›ymet vermesine ne diyecekler? Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimize de, iki yüzlü mü diyecekler? Hâflâ! Bu, hiç olamaz. Peygamberin “sallallahü aleyhi ve sellem” do¤ruyu bildirmesi vâcibdir.
‹dâre ediyordu diyen z›nd›k olur, dinsiz olur. Mâide sûresi, yetmiflinci âyetinde meâlen, (Ey k›ymetli Resûlüm! Rabbinden sana indirileni, herkese ulafld›r! Bunlar›, do¤ru bildirmezsen, Peygamber– 265 –

lik vazîfeni yapmam›fl olursun! Allahü teâlâ, seni, düflmanl›k etmek istiyenlerden korur) buyuruldu. Kâfirler diyordu ki, Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”, vahy olunan fleylerden, ifline gelenleri söylüyor, ifline gelmiyenleri söylemiyor. Bunun üzerine, bu
âyet-i kerîme gelerek herfleyi do¤ru söyledi¤i bildirildi. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, âh›rete teflrîf edinceye kadar,
üç halîfeyi hep över, baflkalar›ndan üstün tutard›. Demek ki, bunlar› övmek, üstün tutmak, hatâ olamaz, yanl›fl yol olamaz.
Îmân edilecek fleylerde Eshâb-› kirâm›n hepsine uymak lâz›md›r. Çünki, i’tikâd edilecek fleylerde, birbirlerinden hiç ayr›l›klar›
yokdur. Fürû’da, ya’nî yap›lacak ifllerde ayr›lma olabilir.
Eshâb-› kirâmdan “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” birine
dil uzatan kimse, hepsini lekelemifl olur. Çünki, hepsinin îmân›,
i’tikâd› birdir. Birine dil uzatan, hiçbirine uymam›fl olur. Birbirlerine uygun olmad›klar›n›, aralar›nda birlik bulunmad›¤›n› söylemifl olur. Onlardan birini kötülemek, onun söylediklerine inanmamak olur. Tekrâr söyliyelim ki, islâmiyyeti bizlere bildiren, onlar›n
hepsidir. Onlar›n herbiri âdildir, do¤rudur. Herbirinin islâmiyyetde bildirdi¤i birfley vard›r. Herbiri âyet-i kerîmeleri getirerek,
Kur’ân-› kerîm toplanm›fld›r. Bir k›sm›n› be¤enmiyen, islâmiyyeti
bildireni be¤enmemifl olur. Görülüyor ki, bu kimse, islâmiyyetin
hepsini yapmam›fl olur. Böyle olan da, Cehennemden kurtulabilir
mi? Bekara sûresi, seksenbeflinci âyetinde meâlen, (Kur’ân-› kerîmin bir k›sm›na inan›yorsunuz da, bir k›sm›na inanm›yor musunuz? Böyle yapanlar›n cezâs›, dünyâda, rezîl, rüsvâ olmakd›r. Âh›retde de, en fliddetli azâba at›lacaklard›r) buyuruldu.
Kur’ân-› kerîmi Osmân “rad›yallahü anh” toplad›. Hattâ, Ebû
Bekr-i S›ddîk ile Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü anhümâ” toplad›.
Emîrin “rad›yallahü anh” toplad›¤› Kur’ân-› kerîm, bundan baflkad›r. Görülüyor ki, bu büyükleri kötülemek, Kur’ân-› kerîmi kötüleme¤e kadar gidiyor. Allahü teâlâ, bütün müslimânlar›, böyle belâya düflmekden korusun! fiî’î mezhebinin müctehidlerinden birine
sordular ki: Kur’ân-› kerîmi, Osmân “rad›yallahü anh” toplam›fld›r. Onun toplam›fl oldu¤u, bu Kur’ân için ne dersiniz? Ona bir kusûr bulmakda, hiç fâide göremem. Çünki, Kur’ân-› kerîme dil uzat›l›rsa, din y›k›l›r dedi.
Akl› olan kimse, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve
sellem” vefât etdi¤i gün, Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ aleyhim ecma’în” hepsinin, yanl›fl bir kararda birlefleceklerini, elbette
söyliyemez. Hâlbuki o gün, Eshâb-› kirâmdan otuzüçbin adedi, hep
birden, istekle ve seve seve Ebû Bekr-i S›ddîk› “rad›yallahü anhüm” halîfe yapd›. Otuzüçbin Sahâbînin, yanl›fl bir iflde, söz birli¤i
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yapmas›, olacak fley de¤ildir. Nitekim, Peygamberimiz “sallallahü
aleyhi ve sellem”, (Ümmetim yanl›fl bir ifl üzerinde, söz birli¤i yapmaz!) buyurmufldu. Emîrin “rad›yallahü anh” önceden, üzülmesi, o
konuflmalar için, kendisi ça¤r›lmad›¤›ndan idi. Kendisi de böyle oldu¤unu bildirmifl ve (Konuflma¤a geç ça¤r›ld›¤›m için üzülmüfldüm.
Yoksa, iyi biliyorum ki, Ebû Bekr “rad›yallahü anh” hepimizden üstündür) buyurmufldu. Kendisinin geç ça¤r›lmas›n›n sebebi vard›.
Ya’nî, o zemân, Ehl-i Beytin aras›nda idi. Onlar› tesellî ediyordu.
Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâm›
“rad›yallahü teâlâ aleyhim ecma’în” aras›nda olan ayr›l›klar, nefsin
isteklerinden, kötü düflüncelerden de¤ildi. Çünki onlar›n mubârek
nefsleri tezkiye bulmufl, tertemiz olmufldu. Emmârelikden kurtulmufl, itmînâna [do¤ruyu anlama¤a, inanma¤a] kavuflmufldu. Onlar›n bütün istekleri, islâmiyyete uymakd›. Ayr›l›klar›, ictihâd ayr›l›¤›
idi. Do¤ruyu meydâna ç›karmak içindi. Yan›lanlar›na da, Allahü
teâlâ bir derece sevâb verecekdir. Do¤ru olanlara, en az iki derece
vard›r. O büyüklerin hiçbirini, dilimizle incitmemeliyiz. Herbiri için
hep iyi söylemeliyiz. Ehl-i sünnetin en büyük âlimlerinden imâm-›
fiâfi’î “rahmetullahi aleyh” buyurdu ki, (Allahü teâlâ, ellerimizi, o
kanlara bulafld›rmad›. Biz de dillerimizi bulafld›rmayal›m). Yine
buyurdu ki, (Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” sonra, Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” çok düflündü. Yer yüzünde Ebû
Bekr-i S›ddîkdan dahâ üstün kimseyi bulamay›p, onu halîfe yapd›lar. Onun emrine girdiler). ‹mâm-› fiâfi’înin bu sözü de, hazret-i
Alînin “rad›yallahü anh” hiç ikiyüzlü olmad›¤›n› ve Ebû Bekr-i S›ddîk› seve seve halîfe yapd›¤›n› göstermekdedir.
Meyân fleyh Ebülhayrin o¤lu, Meyân Seyyid, büyük zâtlar›n evlâd›d›r. Dekken seferinde de hizmetinizde bulunmufldur. Yard›m
ve iltifât›n›za kavuflaca¤› umulur. Mevlânâ Muhammed Ârif de,
ilm talebesi olup, büyükler soyundand›r. Babas› öldü. Hoca idi.
Ma’âfl›n› almak için yan›n›za geldi. Kolayl›k göstermeniz kereminizden umulur. Vesselâm, vel ikrâm!
[Üç halîfeyi kötüliyenlerin do¤ru yoldan sapm›fl olduklar›n› ve
hele bunlar›n, en azg›n ve taflk›nlar›n›n müslimânl›kdan büsbütün
ayr›ld›klar›n›, hattâ islâmiyyeti y›kmak için u¤raflmakda olduklar›n› göstermek için, islâm âlimleri pekçok kitâb yazm›fld›r. Bunlardan birkaç›n›n ismi ve yazar› afla¤›da bildirilmifldir. Alevî olduklar›n› söyleyen din kardefllerimizin, bu kitâblar› dikkat ile okuyarak,
Ehl-i sünnet ile bunlar›n aras›ndaki ayr›l›klar› incelemelerini ve
akl, vicdân ve insâf ile, do¤ru yolu seçmelerini ve bölücü câhillerin
yalanlar›na, iftirâlar›na aldanmamalar›n›, kurtulufl, selâmet yoluna
sar›larak, din ve dünyâ se’âdetine kavuflmalar›n›, din kardeflli¤i ve
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insanl›k nâm›na, Allahü teâlâdan düâ ederiz.
‹slâm âlimlerinin müslimânlara nasîhat vermek için, yazm›fl olduklar› kitâblardan, elimize geçen birkaç› flunlard›r:
1- (‹btâl-ül Menhec-il-bât›l) kitâb›n› Fadl bin Ruzbehân yazm›fld›r. fiî’î f›rkas›ndan, ‹bn-ül-Mutahhirin (Minhâc-ül-kerâme) kitâb›n› red etmekde, yanl›fllar›n› vesîkalarla çürütmekdedir. Kitâb›
852 [m. 1448] de ‹sfehanda yazm›fld›r.
2- (Nüzhet-ül-isnâ afleriyye) kitâb›d›r. Fârisîdir. Mirzâ Ahmed
bin Abdürrahîm-i Hindî yazm›fld›r. fiî’îleri anlatmakdad›r. 1255
[m. 1839] de vefât etmifldir.
3- (Nevâkîd) kitâb›n›, Mirzâ mahdûm yazm›fld›r. (En-nevâkid
lil-Revâf›d) kitâb›n›, seyyid Muhammed bin Abdürresûl Berzencî
yazm›fld›r. 1103 [m. 1711] de denizde bo¤uldu.
4- (Muhtasar-› Nevâk›d) kitâb›, Nevâk›d kitâb›n›n k›salt›lm›fl›d›r. Muhammed bin Abdürresûl-i Berzencî k›saltm›fld›r.
5- (Seyf-ülbâtir li-rikab-iflflî’a-ti verrâfida-til-kevâfir) kitâb›n›,
fleyh Alî bin Ahmed Hîtî 1025 [m. 1615] de ‹stanbulda yazm›fld›r.
6- (Ecvibe-tül Irâk›yye alel es’iletil-Îrâniyye) kitâb›n› fiihâbüddîn seyyid Mahmûd bin Abdüllah Âlûsî yazm›fld›r. Ba¤dâdda flâfi’î
âlimi idi. 1270 [m. 1854] de vefât etdi.
7- (Ecvibe-tül-Irâk›yye alel es’iletil-lâhûriyye) kitâb›n› da Âlûsî yazm›fld›r. Hayderî de, böyle bir kitâb yazm›fld›r.
8- (Nefehât-ül-kudsiyye fî mebâhis-il-imâmiyye fî-redd-ifl-flî’a)
kitâb›nda da, Âlûsî, flî’îlere cevâb vermekdedir.
9- (Nech-üs-selâme) kitâb›n› da fiihâbüddîn Âlûsî yazm›fld›r.
10- (Sâr›m-ül-hadîd) kitâb›n›, Muhammed Emîn bin Alî Ba¤dâdî yazm›fld›r. ‹bni Ebî-hadîdin iftirâlar›n› cevâbland›rmakdad›r.
11- (Reddi-alel-imâmiyye) kitâb›n›, Alî bin Muhammed Süveydî Ba¤dâdî yazm›fld›r. fiâfi’î olup, 1237 [m. 1822] de, fiâmda vefât
etmifldir.
12- (Hadîka-tüs-serâir) kitâb›n›, Abdüllah bin Muhammed Bitûflî yazm›fld›r. fiâfi’î, Ba¤dâdî olup, 1211 [m. 1797] de Basrada vefât etdi.
13- (Tuhfe-i isnâ afleriyye fî redd-ir-revâf›d) kitâb›n›, flâh Abdül’azîz-i Dehlevî, fârisî olarak yazm›fld›r. 1239 [m. 1824] de vefât
etmifldir. Arabîye tercemesi, fiükrî Âlûsî taraf›ndan k›salt›larak,
(Muhtasar-› tuhfe) ismi ile, Ba¤dâdda ve m. 1976 da ‹stanbulda bas›lm›fld›r.
14- (Minha-tül-ilâhiyye muhtasar-› Tuhfe-i isnâ afleriyye) kitâb›n›, Mahmûd fiükrî Âlûsî yazm›fld›r. 1373 [m. 1953] de Kâhirede
bas›lm›fld›r.
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15- ‹mâm-› Rabbânî “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Mektûbât) kitâb›nda, Eshâb-› kirâm›n üstünlüklerini, çok kuvvetli delîllerle
aç›klamakdad›r.
16- (Hucec-i kat’›yye) kitâb›n›, Abdüllah-i Süveydî, arabî olarak yazm›fld›r. (En-Nâhiye an ta’n-i Emîril-mü’minîn Mu’âviye) arabî kitâb› ile birlikde, 1402 [m. 1981] de ‹stanbulda bas›lm›fld›r.
17- fiihristânînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Milel-Nihal) kitâb›nda ve bunun türkçe, ingilizce, frans›zca ve latince tercemelerinde, flî’îlik uzun anlat›lmakda ve cevâblar› verilmekdedir.
18- Türkçe (Tezkiye-i ehl-i beyt) kitâb›, flî’îlere cevâb vermekdedir. Yenikap› mevlevî-hânesi fleyhi, Osmân efendi taraf›ndan yaz›lm›fl, 1295 [m. 1877] de ‹stanbulda bas›lm›fld›r. (Hucec-i kat’›yye)
ile birlikde, latin harfleri ile, ‹stanbulda bas›lm›fld›r.
19- ‹mâm-› Rabbânî hazretlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyh”
(Redd-i revâf›d) kitâb› fârisî olup, türkçesi ‹stanbulda bas›lm›fld›r.
20- Büyük âlim, ‹bni Hacer-i Heytemî “rahmetullahi teâlâ
aleyh”, (Savâ’›k-ul-muhrika) kitâb›nda, flî’îlerin yan›ld›klar›n›
âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfler ile isbât etmekdedir.
21- Yine ‹bni Hacerin (Tathîr-ul-cenân vel-lisân an Mu’âviyetebni Ebî Süfyân) kitâb›nda, hazret-i Mu’âviyeye “rad›yallahü
anh” dil uzat›lam›yaca¤›n›, çok güzel isbât etmekdedir.
22- ‹bni Teymiyye (Minhâc-üssünne-tinnebeviyye fî nakd› kelâm›fl-flî’a vel-kaderiyye) kitâb›nda, flî’î âlimlerinden ‹bnil mutahhirin
(Minhâc-ül-kerâme) kitâb›n›, kuvvetli vesîkalarla çürütmekdedir.
23- Yine ‹bni Teymiyye, (Fedâil-i Ebî Bekr ve Ömer) kitâb›nda, Eshâb-› kirâm›n üstünlüklerini, kuvvetli delîllerle aç›klamakdad›r.
24- (Mevâhib-i ledünniyye) tercemesinde ve türkçe (Mir’ât-i
kâinât)da, Eshâb-› kirâm›n flanlar› bildirilmekdedir.
25- Seyyid Abdülhakîm Efendinin “rahmetullahi teâlâ aleyh”
türkçe (Sahâbe-i kirâm) risâlesi ‹stanbulda basd›r›lm›fld›r.
26- (Nûr-ül-Hüdâ) kitâb›, 1005 [m. 1597] y›l›nda Karakaflzâde
Ömer bin Muhammed Bursavî Halvetî taraf›ndan yaz›lm›fl olup,
flî’îlere ve hurûfîlere cevâb vermekdedir. 1286 [m. 1867] da ‹stanbulda bas›lm›fld›r. 1047 [m. 1638] de Edirnede vefât etdi.
27- (Menâk›b-i ç›hâr yâr-i güzîn) kitâb›, türkçe olup, Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü anhüm ecma’în” üstünlüklerini çok güzel yazmakdad›r. Seyyid Eyyûb bin S›ddîk Ürmevî yazm›fld›r. Muhtelif
zemânlarda bas›lm›fld›r. 1264 [m. 1847] ve 1418 [m. 1998] ‹stanbul
bask›lar› çok güzeldir.
28- ‹stanbulda çeflidli bask›lar› yap›lm›fl olan, türkçe, (Hak Sö– 269 –

zün Vesîkalar›) ve (Eshâb-› Kirâm) kitâblar›nda, flî’îlik aç›klanmakda, islâm âlimlerinin bunlara verdikleri nasîhatler, uzun uzun
anlat›lmakdad›r.
29- Tenâsüha inananlar›n ve Allah insana hulûl etdi diyenlerin,
kâfir olduklar› (Berîka) ve (Hadîka) kitâblar›nda yaz›l›d›r.
30- Yûsüf Nebhânî, (fievâhid-ül-hak) kitâb›n›n son k›smlar›nda, flî’îlere vesîkalarla cevâb vermekdedir.
31- Seyyid Ahmed Dahlân “rahmetullahi aleyh” (El-fethul-mübîn) kitâb›nda, flî’îleri red etmekdedir. Bu kitâb›, Süveydînin (Hucec-i kat’iyye)si sonunda bas›lm›fld›r.
32- fiâh Veliyyullah-› Dehlevî “rahmetullahi aleyh” (‹zâle-tülhafâ an hilâfetil-hulefâ) kitâb›nda, flî’îlere kuvvetli vesîkalarla cevâb vermekde, hazret-i Mu’âviyeyi övmekdedir. Bu kitâb fârisî
olup, Urdu diline tercemesi ile birlikde, 1392 [m. 1972] de Pâkistânda bas›lm›fld›r. ‹ki cilddir].
________________
Hindistân›n büyük âlimlerinden veliy-yi kâmil Muhammed
Ma’sûm Fârûkî müceddidî, 29.cu mektûb aras›nda buyuruyor ki:
Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma sordu, (Yâ Mûsâ! Benim için
ne amel yapd›n?). Yâ Rabbî! Senin için nemâz k›ld›m ve oruc tutdum ve zekât verdim ve ismini çok zikr etdim deyince, Allahü teâlâ, (Nemâz k›lmak, senin için burhând›r. Oruc, seni Cehennemden koruyan kalkand›r. Zekât, mahfler günü, herkes s›cakdan yanarken, sana gölge yapacakd›r. Zikr de, o gün, karanl›kda, sana
nûr olacakd›r. Benim için ne yapd›n?) buyurdu. Mûsâ aleyhisselâm, Yâ Rabbî! Senin için olan amel nedir dedi. Allahü teâlâ, (Sevdi¤im kulumu, benim için sevdin mi ve düflman›m› düflman bildin
mi?) buyurdu. Mûsâ aleyhisselâm, Allahü teâlân›n sevdi¤i amelin,
Onun dostlar›n› sevmek ve düflmanlar›n› sevmemek oldu¤unu anlad›. Görülüyor ki, sevgilinin sevdiklerini sevmek ve düflmanlar›na
düflman olmak, sevginin alâmetidir. Bu dostluk ve düflmanl›k, seven kimsenin elinde de¤ildir. Kendili¤inden hâs›l olur. Hâlbuki,
baflka ibâdetleri yapmak için, arzû ve niyyet etmek lâz›md›r. Dostun sevdi¤i kimseler, insâna güzel görünür. Düflmanlar da, çirkin
görünür. Dünyâdaki sevgilerin de, böyle oldu¤unu herkes bilir.
Bir kimse, birisini seviyorum deyince, onun düflmanlar›n› düflman
bilmedikce, buna inan›lmaz. Münâf›k oldu¤u anlafl›l›r. fieyh-ul-islâm Abdüllah-i Ensârî diyor ki, (Ebül-Hüseyn bin Sem’ûn, birgün
hocam Muhammed Husrîyi incitmifldi. O günden beri onu sevmiyorum. Bir kimse, üstâd›n› incitir, sen de o kimseye dar›lmaz isen,
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köpekden afla¤› olursun). Allahü teâlâ, Mümtehine sûresinde buyuruyor ki, (‹brâhîm aleyhisselâm ve Eshâb›, kâfirlere, biz sizden ve
putlar›n›zdan uzak›z. Size inanm›yoruz. Sizin, bir olan Allaha inand›¤›n›z› anlay›ncaya kadar, aram›zda düflmanl›k olacakd›r dediler.
Bunlar›n bu güzel hâlleri, size nümûne olmal›d›r). Sonraki âyet-i
kerîmede, (Allahü teâlâya ve âhiret gününe inananlara, burada güzel nümûne vard›r) buyurmakdad›r. Bu âyet-i kerîmeler gösteriyor
ki, îmân sâhibi olmak için, bu düflmanl›k flartd›r ve Allahü teâlân›n
düflmanlar›n› sevmek, îmân› yok eder. Demek ki, sevgilinin düflmanlar›n› sevmemek lâz›md›r. Râf›zîler, burada aldan›yorlar.
(Hazret-i Alîyi sevmek için, Eshâb-› kirâma düflman olmak lâz›md›r) diyorlar. Anlam›yorlar ki, sevilenin düflmanlar›na düflman olmak lâz›md›r. Dostlar›na de¤il! Resûlullah›n sohbetine kavuflmakla flereflenenler, birbirlerini çok severlerdi. Birbirlerine de¤il, kâfirlere düflman idiler. Feth sûresinin yirmidokuzuncu âyet-i kerîmesinde (Kâfirlere düflman, birbirlerine merhametli idiler) buyuruluyor. Bu âyet-i kerîme, sözümüzü isbât etmekdedir.

B‹R‹NC‹ C‹LD, 177.ci MEKTÛB
Kalbde hâs›l olan keflflere, rü’yâlara i’timâd edilmez. ‹’timâd
edilecek ve insân› se’âdete kavuflduracak fley, Kitâb ve sünnetdir.
[Ya’nî, Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîflerdir. Ehl-i sünnet âlimlerinin,
bu ikisini aç›klayan kitâblar›d›r. Kitâb ve sünneti ö¤renmek istiyen,
Ehl-i sünnet âlimlerinin bu kitâblar›n› okumal›d›r. Bid’at sâhiblerinin, mezhebsizlerin, dinde reformcular›n kitâblar›n› okuyan, felâkete sürüklenir.] Kitâb ve sünneti, [Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›ndan] ö¤renip, bunlara uygun ibâdet yapmak lâz›md›r. Allahü teâlân›n ismini çok zikr etmeyi de, islâmiyyet emr etmekdedir. Her vakt,
çok zikr yap›n›z! Evliyâl›¤›n en yüksek mertebesi, Allahü teâlân›n
ma’rifetine kavuflmakd›r. [(Ma’rifet), Allahü teâlân›n s›fatlar›n› anlamak demekdir. Fenâya kavuflanlarda hâs›l olur.] Fenâ, iki nev’dir:
Birincisi, (Fenâ-y› kalb), kalbin Allahü teâlâdan baflka, herfleyi
unutmas›d›r. ‹nsan, kalbinin birfleyi hât›rlamas› için, kendini zorlasa
da, hât›rlayamaz ve Allahdan baflka birfleyi sevmez olur. ‹kincisi,
(Fenâ-y› nefs) olup, insan›n, kendi varl›¤›n› da unutmas›d›r. ‹nsan,
ben diyemez olur. Allahü teâlâdan baflka birfleyi hât›rlamak ve sevmek, ârif için zehrdir. Kalbi ölüme sürükliyen bir hastal›kd›r. Fenâ
hâs›l olunca, kalb (mâ-sivâ)y› [herfleyi] sevmekden kurtulur. Hakîkî
îmâna kavuflur ve islâmiyyete uymak, kolay ve tatl› olur. ‹hlâs hâs›l
olur. Nefs, emmârelikden kurtulup, itmi’nâna kavuflur. Nefs-i emmâre, islâmiyyete, [ya’nî Allahü teâlân›n emrlerine ve yasaklar›na]
düflmand›r. ‹tmi’nâna kavuflunca, islâmiyyete uymakdan zevk al›r.
Bu hâle (‹slâm-› hakîkî) denir. Hulâsa, tesavvuf, seyr ve sülûk de– 271 –

mekdir. Bundan maksad, fenâya ve bekâya kavuflmakd›r. Allahü teâlâya hakîkî kul olmakd›r. Nefsin serkeflli¤i, isyân ve zevkleri yok olmas›d›r. Yoksa, kalb gözü aç›larak, nûrlar›, rûhlar›, melekleri, cinleri görmek, onlara kavuflmak, [gayblar› sorup ö¤renmek] de¤ildir. His
uzvlar›m›z ile, akl ile, hesâb ile ve tecribe ile anlafl›lan fen bilgilerini
b›rak›p da, kalb gözü ile gayblar› anlamaya çal›flmak, akla uygun de¤ildir. Fen bilgileri ile anlafl›lanlar da, kalb gözü ile anlafl›lanlar da,
Allahü teâlân›n mahlûklar›d›r. Hepsi yok idi. Hepsini sonradan yaratd›. Allahü teâlâ, dünyâda görülemez. Âhiretde görülecekdir.
Dünyâda (Îkan) hâs›l olur. Ya’nî, görmüfl gibi inan›l›r.
Hulâsa, tesavvuf, tarîkat, dünyâda islâmiyyete tam ve seve seve uymak içindir. Allahü teâlâya kavuflmak, Onu görmek, Ona
yaklaflmak demek de¤ildir. Bunlar, âhirete mahsûsdur. O hâlde,
islâmiyyete uymaya çal›flmal›, emr-i ma’rûfu ve nehy-i münkeri
[ya’nî islâmiyyeti yayma¤›] elden kaç›rmamal›, islâmiyyetin unutulmufl emrlerini meydâna ç›karma¤a çok ehemmiyyet vermelidir.
Kalbde hâs›l olan keflfleri, hâlleri kimseye söylememelidir. Bu hâllere ve rü’yâlara i’timâd edilmez. Bir kimse, rü’yâda, kendini pâdiflâh veyâ velîlerin reîsi olmufl görse, ne fâidesi olur? Bu mertebelere, uyan›k iken kavuflmak k›ymetlidir. Böylesi de, neye yarar?
‹nsan› kabr ve Cehennem azâb›ndan kurtar›r m›? Akl› olan, böyle fleylere ehemmiyyet vermez. Allahü teâlân›n râz› oldu¤u fleyleri yapma¤a çal›fl›r. Hubb-i fillah ve bugd-› fillah ni’metine sar›l›r.
[Evvelâ, Ehl-i sünnet i’tikâd›n› ve islâmiyyet bilgilerini ö¤renmek
ve bunlara uygun îmân etmek ve islâmiyyete yap›flmak lâz›md›r.]

B‹R‹NC‹ C‹LD, 178. ci MEKTÛB
Hakîkî müslimân olan babalar›m›z›n, dedelerimizin, büyüklerimizin yolundan ayr›lmaman›z için düâ ederim. Do¤ru yol, kurtulufl yolu, onlar›n gitdikleri ve kitâblar›nda bildirdikleri yoldur. Ey
kardeflim! Âh›r zemânday›z. Din bilgileri azald›. ‹slâmiyyete uymak gevfledi. Sünnetler terk edildi. Bid’atler yay›ld›. [‹ngilizlerin
ve misyoner papazlar›n uydurma kitâblar› ile ve bol para ve silâhlar ile kurulan mason kâfir teflkilâtlar› ve müslimân ismindeki, râf›zî ve vehhâbî bid’at f›rkalar›, dünyân›n her yerinde, Ehl-i sünnet
ismindeki hakîkî müslimânlara sald›r›yorlar.] Küfrün ve bid’atlerin yay›ld›¤› bu karanl›k zemânda, hakîkî müslimân evlâdlar›n›n,
Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›ndan, dinlerini ö¤renmeleri ve
bu kitâblar› her tarafa yaymalar›, birinci vazîfedir. Unutulan din
bilgilerini ihyâ etmek en k›ymetli ifldir. ‹slâmiyyet bilgilerini ö¤renmek ve neflr etmek için, gece gündüz çal›fl›n›z! Siyâsete kar›flmay›n›z. Devâml› düâ ederek, Allahü teâlâdan yard›m isteyiniz!
[Biz kuluz. Kulluk vazîfemizi yapmam›z lâz›md›r. Bunun için do¤– 272 –

ru îmân etmemiz ve islâmiyyete uymam›z lâz›md›r. Kalb gözü aç›larak, cinleri, perileri, melekleri, rûhlar› görme¤i, onlarla konuflup,
gayblar› ö¤renme¤i, hât›r›n›za bile getirmeyiniz! Allahü teâlân›n
varl›¤›n›, birli¤ini, kudretinin sonsuzlu¤unu, böyle haberlerden de¤il, fen ve t›b bilgilerinden ö¤reniniz. Bu bilgilerin yeri, insân›n dimâg›d›r. Dimâg›n fen, t›b bilgileri ile ve harb vâs›talar›n› hâz›rlamak ile ve ticâret, zirâat bilgileri ile meflgûl olmas›, kalbin fânî olmas›na, dünyâ ifllerini hât›rlamamas›na zarar vermez. Dimâg, dünyâ bilgilerine çal›fl›rken, kalb, Allahü teâlây› bir ân unutmaz. Hem
de, bu ifllerde çal›flma¤› ve düflmanda bulunan harb vâs›talar›n›
sulh zemân›nda hâz›rlama¤›, islâmiyyet emr etmekdedir. ‹slâmiyyetin bu emrini de yapmak, kalbin temizli¤ini, fenâs›n› artd›r›r.
Râf›zîlerle vehhâbîler ve bunlar› besleyen h›ristiyânlar ile yehûdîler, bu yazd›klar›m›z› anlamazlar. Bunlar, dimâglar› ile de, kalbleri ile de, dünyâ ç›karlar› ve nefslerinin arzû ve zevkleri düflüncesindedirler. Dördü de, Ehl-i sünnete düflmanl›kda müflterek çal›flmakdad›r. Bu alçak sald›r›lar›n›, ingilizler idâre etmekdedir.]

B‹R‹NC‹ C‹LD, 228.ci MEKTÛB
Zemân›m›z, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” nûrlu zemân›ndan çok uzak oldu¤u için ve k›yâmet vakti yaklafld›¤› için,
küfr ve bid’atler her tarafa yay›ld›. Bunlar›n zulmeti âlemi kaplad›.
Resûlullah›n sünneti [yolu, ya’nî islâmiyyetin emrleri ve yasaklar›]
unutuldu. ‹slâmiyyetin nûrlar› kalmad›. ‹slâmiyyeti meydâna ç›karmak, din bilgilerini yaymak için çok çal›fl›n›z! Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanma¤a sebeb olan fleylerin bafl›nda, bu çal›flmak bulunmakdad›r. Resûlullah›n flefâ’atine kavuflduracak, en fâideli fley, bu çal›flmakd›r. Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Unutulmufl bir sünnetimi
meydâna ç›karana, yüz flehîd sevâb› verilecekdir). [Burada sünnet
demek, islâmiyyetin bir hükmü demekdir.] Bir sünneti meydâna ç›karmak için, bunu evvelâ kendinin yapmas› lâz›md›r. Sonra, bunu
neflr etmek, baflkalar›n›n da yapmalar› için çal›flmakd›r.
Son nefesinizin nas›l olaca¤›n› çok düflündü¤ünüzü yaz›yorsunuz. Bu üzüntüden kurtulan kimse yokdur. Allahü teâlân›n r›zâs›na kavufldu¤umu zan etmiyorum diyorsunuz. Bu zandan kurtulmak, vahy geldi¤i zemânda idi. Sonraki zemânlarda, ancak bunun
alâmetleri ve müjdeleri vard›r. Kat’î bilinemedi¤i için, üzüntüsünden kurtulmak mümkin de¤ildir. ‹bâdetlerimin ve tâatlar›m›n kabûl olacaklar›n› ümmîd etmiyorum. Bu sebebden, ibâdet yapmakda, ba’zan gevflek davran›yorum diyorsunuz. ‹bâdet yapmam›z
emr olundu. ‹bâdet yapmak, birinci vazîfemizdir. Kabûl olaca¤›n›
bilsek de, bilmesek de, ibâdet yapmam›z ve yaparken hâs›l olan
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kusûrumuz için, istigfâr etmemiz, kabûl olmas› için, yalvarmam›z
lâz›md›r. Böylece, kabûl olmas› ihtimâli artar. Vâki’ olan zulmeti
azal›r. Nûrâniyyeti artar. ‹bâdet yapmak, sonra istigfâr etmek, kulluk vazîfemizdir. Bundan baflkas›, fleytân›n vesvesesidir. Beni seviyormusunuz diyorsunuz. Sizin bize muhabbetiniz, bizim size olan
muhabbetimizin eseridir. A¤ac›n dallar›nda bulunan herfley, gö¤desinden gelmekdedir. Mâide sûresinde, (Allahü teâlâ, onlar› sever. Onlar da, Onu severler) ve (Allahü teâlâ, onlardan râz›d›r.
Onlar da, Ondan râz›d›rlar) buyuruldu. Kendi muhabbetini ve r›zâs›n›, onlar›n muhabbetlerinden ve r›zâlar›ndan evvel bildirdi.

B‹R‹NC‹ C‹LD, 230.cu MEKTÛB
Bu mektûb uzundur. Bir yerinde buyuruyor ki, eski yunan feylesoflar› (Ma’dûm, mevcûd olmaz. Mevcûd da yok olmaz) dediler.
[Zemân›m›zdaki fen taklîdcileri de, böyle söyliyor. Bu söz, islâm
dînine uymad›¤› için, böyle söyliyene ilerici diyorlar. Müslimânlar,
herfley yok idi. Allahü teâlâ herfleyi yokdan var etdi dedikleri için,
müslimânlara gerici diyorlar.] Bunlar, vehm ile, hayâl ile konufluyor. Herfleyi yokdan var etmek ve var iken yok etmek, Allahü teâlân›n sonsuz kudreti karfl›s›nda çok kolayd›r. [1209 (m. 1794) senesinde, frans›z ihtilâlcilerinin i’dâm etdi¤i, frans›z kimyâgeri Lavoisier de kimyâ reaksiyonlar›nda maddenin gayb olmad›¤›n› görerek, tabî’atde hiçbirfley gayb olmaz ve hiçbirfley yokdan var olmaz dedi. Herfleyin kimyâ reaksiyonlar›na tâbi’ oldu¤unu zan
ederek, böyle söyledi. Kendilerine ilerici ve müslimânlara gerici
diyen, fen taklîdcisi kâfirler, Lavoisiernin bu sözünü vesîka olarak
kullan›p, hiçbirfley yokdan var edilmemifldir yaygaras›n› kopararak, müslimân talebeleri aldatd›lar. 1955 de ölen alman fizikcisi
Einstein, maddenin yok olarak enerjiye tehavvül etdi¤ini isbât
edince, bu fen yobazlar› flaflk›na döndü. Sesleri kesildi. Allahü teâlân›n yaln›z kimyâ reaksiyonlar›na tâbi’ oldu¤unu zan eden bu
ahmak ilericiler, islâmiyyete sald›rmak için, flimdi baflka sebebler
aramakdalar.]
Bütün dinler, âlemin yokdan var edildi¤ini sözbirli¤i ile bildirmekde, buna inanm›yana kâfir demekdedir. Meryem sûresinin 67.
ci âyetinde, meâlen (‹nsan düflünmiyormu ki, biz onu yokdan var
etdik) buyuruldu. Tefsîr âlimlerinin bafltâc› olan Kâdî Abdüllah
Beydâvî, (Envârüt-tenzil) ismindeki tefsîrinde (Allahü teâlâ, insan› yokdan var etdi) demekdedir. Her zemân, herfley yokdan var
edilmezse, Allahü teâlân›n iflsiz, güçsüz olmas› lâz›m olur. Allahü
teâlâ, her maddeyi yokdan var etdikden sonra, herbirini, her ân
varl›kda durdurmakdad›r. Bunun için, hiçbir madde, kendili¤in– 274 –

den yok olamaz. Maddelerden cismler hâs›l olur. S›fatlar›, her zemân de¤ifliyor. Bunlar› yapan da, hep Allahü teâlâd›r. Yaln›z Allahü teâlâ ve Onun s›fatlar› ebedî olarak vard›r. Yok iken, sonradan
var edilmifl de¤ildirler ve hiç yok olmazlar.
Âlem, ya’nî her mevcûd, yok iken, ilm-i ilâhîde var idi. ‹lm-i ilâhîde var olanlara, (A’yân-› sâbite) ve bu varl›¤a (Sübût-i eflyâ), hâricde var olma¤a (Vücûd-i eflyâ) demifllerdir.
Abdiyyet, kulluk, Allahü teâlâya inanmak ve Onu sevmekdir.
Bunun alâmeti de, islâmiyyete tâbi’ olmak ve bid’atden sak›nmakd›r. Herfleyin yok iken muntazam olarak, hesâbl› yarat›ld›¤›n› görüyoruz. Meselâ, insan›n bütün organlar› nizâml› ve hesâbl› yarat›lmakdad›r. Bu hâl, herfleyi, sonsuz bilgi ve kudret sâhibinin yaratd›¤›n› göstermekdedir.

‹K‹NC‹ C‹LD, 89. cu MEKTÛB
Muhtelif ifllerle meflgûl oldu¤unuz hâlde, ihlâs elde etmek arzûnuz, bizi çok sevindirdi. (Vermek istemeselerdi, istek vermezlerdi) buyurmufllard›r. Hastan›n, derdini tabîbe anlatmas› lâz›md›r. Feyz menba’› Resûlullahd›r. Fekat, vâs›talardan gelirken, tehavvül eder. Büyüklerimizin yolunda, feyze kavuflmak için, Mürflidin sohbetine devâm etmek flartd›r. Mürflidin kalbinden, tâlibin
kalbine, muhabbeti ve isti’dâd› kadar feyz gelir. Mürflid bulamaz
ise, eski mürflidlerden birinin kitâblar›n› okuyup, onu sevdi¤i kadar, onun rûhundan feyz al›r. Üveys karnî [ya’nî Veysel Karânî
hazretleri], Resûlullah› göremeyip, uzakdan feyz alarak, büyük
velî oldu ise de, Eshâb-› kirâm›n hiçbirinin derecesine eriflemedi.
Tâbi’înin en üstünü oldu. Tesavvuf ehline olan muhabbetiniz, büyük ni’metdir. Bu ni’metin k›ymetini biliniz! (Kifli, sevdi¤i ile berâber olur) hadîs-i flerîfi, müjdedir. Sevdiklerimizin kalblerinden
istifâde edece¤imizi müjdelemekdedir. ‹bâdetleri yapma¤a, çok
ehemmiyyet veriniz! Çalg›, oyun ve e¤lence ile, k›ymetli vaktlerinizi ziyân etmeyiniz! Dünyâda müsâfir oldu¤umuzu, kabr ve k›yâmet azâblar›n› çok düflününüz. Kurtulufl, islâmiyyete uymakda ve
bid’atlerden sak›nmakda oldu¤unu unutmay›n›z! Bid’at sâhibleri
ile ve mezhebsizlerle arkadafll›k etmeyiniz! Bunlar, din h›rs›zlar›d›r. ‹nsân›n dînini, îmân›n› çalarlar. ‹slâmiyyete uymakda gevflek
davranan fleyhlere, tarîkatç›lara aldanmay›n›z! [Râf›zîlerden, vehhâbîlerden, bunlar›n kitâblar›ndan, radyolar›ndan, televizyonlar›ndan kaç›n›z!].
Kimseye etmem flikâyet, a¤lar›m ben hâlime,
titrerim mücrim gibi, bakd›kca istikbâlime!
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H‹CRÎ KAMERÎ SENEY‹
MÎLÂDÎ SENEYE ÇEV‹RMEK
Hicrî kamerî sene, mîlâdî seneden 10,875 gün k›sad›r. Her hicrî sene bafl›, bir evvelki hicrî sene bafl›n›n rast geldi¤i mîlâdî seneden 11 gün evvel bafllar. Takrîben 33 senede, bir mîlâdî sene içerisinde, iki hicrî sene bafl› bulunur. Ya’nî 33,58 hicrî ve 32,58 mîlâdî
senede bir, birbirini ta’kîb eden iki hicrî seneden birincisinin bafl›,
Ocak ay›n›n ilk on gününe, ikincisinin bafl› ise, Aral›k ay›n›n son
on gününe ve ayn› mîlâdî seneye rastlar. Dahâ sonraki hicrî senelerin sene bafllar›, mîlâdî 12. aydan birinci aya do¤ru giderek, mîlâdî aylar›n her birine tesâdüf eder. 277. sahîfedeki cedvelde, ayn›
mîlâdî seneye rastlayan hicrî senelerden ikincisi, ya’nî Aral›k ay›n›n son on gününe rastlayan hicrî seneler yaz›l›d›r. Meselâ, 1330
hicrî senesi mîlâdî 1911 senesinin Aral›k ay›nda, 1329 hicrî senesi
de, yine mîlâdî 1911 senesinin Ocak ay›nda bafllamakdad›r.
Cedvelde yaz›l› olmayan herhangi bir hicrî senenin bafl› ile bunun tesâdüf etdi¤i mîlâdî sene, cedvelde yaz›l› olan hicrî ve mîlâdî
senelerden ayn› mikdâr sene sonra olurlar.
Cedvelde yaz›l› olm›yan herhangi bir hicrî sene bafl›n›n mîlâdî
karfl›l›¤›n› bulmak için, kendinden küçük ve en yak›n hicrî sene ile
bunun karfl›s›nda yaz›l› olan mîlâdî sene cedvelden bulunur. Bu iki
hicrî senenin aralar›ndaki fark, cedvelde bulunan mîlâdî seneye
ilâve edilir. Bu hicrî sene bafl›n›n, mîlâdî hangi ayda bafllad›¤›n› anlamak için, iki hicrî sene aras›nda fark›n aylar cedvelinde hangi aya
tesâdüf etdi¤ine bak›l›r. Meselâ, 1344 hicrî senenin bafl›na tesâdüf
eden mîlâdî sene, 1344-1330=14 oldu¤undan, 1911+14=1925 olur.
14 rakam› aylar cedvelinde Temmuz ay›na rastlar.
Bir hicrî sene içerisinde bulunan flemsî ay›n, hangi mîlâdî seneye rastlad›¤› da flöyle bulunur: Bu flemsî ay, hicrî sene bafl›n›n rastlad›¤› mîlâdî aydan önceki bir ay ise, hicrî sene bafl›n›n rastlad›¤›
mîlâdî seneden bir sonraki mîlâdî sene olur.
Tam ‹lmihâl (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›m›zda dahâ fazla bilgi
vard›r.
Hak tecellî eyleyince, her ifli âsân eder,
halk eder esbâb›n›, bir lahzada ihsân eder.
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Hicrî sene bafllar›n›n tesâdüf etdi¤i mîlâdî seneleri gösterir cedveldir.

Mîlâdî
sene
1323
1356
1388
1421
1454
1486
1519
1551
1585
1617
1650
1682
1715
1748
1780
1813
1845
1878
1911
1943
1976
2008

Hicrî
sene
724
758
791
825
859
892
926
959
994
1027
1061
1094
1128
1162
1195
1229
1262
1296
1330
1363
1397
1430

Mîlâdî
sene
607
640
672
705
737
770
802
835
868
900
933
965
998
1030
1063
1095
1128
1160
1193
1226
1258
1291

Hicrî
sene
-14
20
53
87
120
154
187
221
255
288
322
355
389
422
456
489
523
556
590
624
657
691

012

34

567

8 9 10

11 12 13

14 15 16

Aral›k

Kas›m

Ekim

Eylül

A¤ustos

Temmuz

17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32 33 34

Hazîran

May›s

Nisan

Mart

fiubat

Ocak
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NASÎHAT
(Ehl-i sünnet) i’tikâd›, nazm üzere ey civân,
oldu afla¤›da sana, aç›k dil ile beyân:
Do¤ru olan i’tikâd›, ister isen kardeflim,
gece gündüz, bu kitâb› oku hem de, pek candan!
Rûhuna rahmet eylesin, Hak, Ebû Hanîfenin,
Kur’ân yolunu gösterdi, bize o yüce Nu’mân.
‹nsan bir fley yaratamaz, fiî’îye aldanma!
Vehhâbîlik dahâ kötü, Ehl-i sünnete inan!
Cennet, Cehennem flimdi var, tevbe kabûl edilir,
flefâ’atle kurtulacak, çok günâhlar› olan.
Atomdan günefle kadar, canl› cans›z her varl›k,
Yok iken yarat›ld›lar, hem de katkat âsümân.
Dünyâya gönül ba¤lama, akar ömür su gibi,
‹slâmiyyete uyan kimse, her dem olur flâdümân.
Önce ilmihâli ö¤ren, çocu¤una da ö¤ret,
din bilgisi ö¤renmezsen, olursun sonra piflmân!
Düflmanlar›m›z sinsice nas›l sald›r›yor bak,
sen de dîni yaymak için, çal›fl gayb etme zemân!
Komünistler hep yalanla, gençleri aldat›yor,
‹slâm› yok edecekler, art›k gafletden uyan!
Müslimânlar da flafl›rm›fl, tuza¤a düflmüfl ço¤u,
(Ehl-i k›ble) sözde hepsi, ayr›lm›fllar hak yoldan.
‹lm-i hâli ö¤renmiyen, kendini koruyamaz,
Kâfir veyâ sap›k olur, (Ehl-i sünnet) olm›yan!
Do¤ru olan bilgileri yayanlara yard›m et!
Cihâd sevâb›n› kazan, olsun bunda mal revân.
Resûlullah hiç durdu mu, Eshâb› uyudu mu?
dîni yaymak için hepsi, olmufldu bir kahramân!
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Çal›fl bofl durma sen dahî, din düflmân› pek kavî,
‹çden d›fldan ezecekler, gidecek, dinle îmân.
Eshâba çirkin söyleme, hepsinin kadrini bil,
birbirini severlerdi, buna flâhiddir Kur’ân!
En üstün Ebû Bekrdir, Ömer, Osmân, Alî hem,
Mu’âviyeyi de çok sev, Odur Kur’ân› yazan!
Rabbimiz cism de¤ildir, zemân›, mekân› yok,
maddeye hulûl eylemez, böyle olmal› îmân!
Mahlûka muhtâç de¤ildir, orta¤›, benzeri yok,
herfleyi Odur yaratan, hem de varl›kda tutan.
‹yi, kötü, îmân, küfr, madde, kuvvet, enerji,
hepsini O var ediyor, yaratamaz hiç insan!
Herkese akl, irâde verdi, hem yol gösterdi.
Kim iyilik diler ise, yarat›r hemen Rahmân.
Önce, i’tikâd› düzelt, emri, yasa¤› gözet,
se’âdete kavuflamaz islâmiyyetden ayr›lan!
Tâ önceden âdet oldu, kim ekerse, o biçer,
pek aldand›, ziyân etdi, ekmeden bu¤day uman!
Yetmiflüç f›rkadan ancak, (Ehl-i sünnet) kurtulan,
Resûlullah›n yolunu onlard›r bize sunan!
__________________
Her sabâh, flu düây› okumal›d›r:
Allahümme mâ esbaha bî min ni’metin ev bi-ehadin min
halk›ke, fe minke vahdeke, lâ flerîke leke, fe lekel hamdü ve
lekeflflükr. Estagfirullah, Estagfirullah, Estagfirullah.
__________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i
seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemî’il
ehvâl-i vel-âfât ve takdî lenâ bihâ cemî’al hâcât ve tütahhirünâ bihâ min cemî’isseyyiât ve terfe’unâ bihâ a’ledderecât
ve tübelligunâ bihâ aksalgâyât min cemî’il hayrât-i fil hayâti ve ba’del-memât! Hasbünallah ve ni’mel vekîl ni’mel
mevlâ ve ni’mennasîr!
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ESHÂB-I K‹RÂM K‹TÂBINDA
ADI GEÇENLER‹ TANITMA
Kitâbda ad› geçen ikiyüzaltm›flbefl ism, elifbâ s›ras› ile afla¤›dad›r. Herbirinin kitâbda bulundu¤u sahîfelerin numaras›, hâl tercemelerinin sonuna yaz›lm›fld›r.
1 — ABBÂS “rad›yallahü anh”: Abdülmuttalibin en küçük o¤lu, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” amcas›d›r. Resûlullahdan üç y›l yafll› idi. Bedr gazâs›nda, düflman ordusunda idi.
Esîr oldu. Para verip kurtulanlardan idi. Mekkeye dönüflünde
müslimân oldu. Mekkenin fethinden bir kaç ay önce Medîneye
hicret etdi. Muhâcirlerin sonuncusudur. Mekkenin fethinde ve Huneyn gazâs›nda bulundu. Hadîs-i flerîf ile medh olundu. Ömrü sonunda göremez oldu. Otuziki y›l›nda Medînede vefât etdi. Seksensekiz yafl›nda idi. Bakî’dedir. Uzun boylu, beyâz ve güzel idi. On
o¤lu vard›. Abbâsî halîfeleri, hazret-i Abbâs›n soyundand›r. Kerbelâdaki büyük türbede bulunan Abbâs, baflka olup, hazret-i Hüseynin babadan kardeflidir. 70, 102, 116, 119, 129, 178, 186, 190,
191, 195, 200, 243, 302, 326, 329, 331, 359.

ABBÂSÎ HALÎFELER‹
S›ra
No:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

‹smi ve Babas›
Abdüllah Seffâh Ebül’Abbâs bin Muhammed bin Alî bin Abdüllah bin Abbâs
Ca’fer Mensûr bin Muhammed bin Alî
Mehdî bin Mensûr
Mûsâ Kâdî bin Mehdî
Hârûn-ür Reflîd bin Mehdî
Muhammed Emîn bin Hârûn
Me’mûn bin Hârûn
Mu’tesem bin Hârûn
Vâs›k bin Mu’tesem
Mütevekkil bin Mu’tesem
Müstans›r bin Mütevekkil
Müste’în bin Mu’tesem
Mu’tez bin Mütevekkil
Mühtedî bin Vâs›k
Mu’temid bin Mütevekkil
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Tevellüd

Cülûs

104
95
127
145
148
171
170
180
196
206
224
221
233
220
229

132 [m. 749]
136 [m. 754]
158 [m. 775]
169 [m. 785]
170 [m. 786]
193 [m. 809]
198 [m. 813]
218 [m. 833]
227 [m. 842]
232 [m. 847]
247 [m. 861]
248 [m. 862]
252 [m. 865]
255 [m. 869]
256 [m. 870]

Vefât
136
158
169
170
193
198
218
227
232
247
248
252
255
256
279

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

S›ra
No:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Mu’tedîd bin Muvaffak bin Mütevekkil
Müktefî bin Mu’tedid
Muktedir bin Mu’tedid
Kâhir bin Mu’tedid
Râdî bin Muktedir
Müttekî bin Muktedîr
Müstekfî bin Müktefî bin Mu’tedid
Mutî bin Muktedîr
Tây›’ bin Mutî’
Kâdir bin ‹shak bin Muktedîr
Kâim bin Kâdir
Muktedî bin Ahmed bin Kâim
Müstazhir bin Muktedî
Müsterflîd bin Müstazhir
Râflid bin Müsterflîd
Müktefî bin Müstazhir
Müstencid bin Müktefî
Müstedî bin Müstencid
Nâs›r bin Müstedî
Zâhir bin Nâs›r
Müstens›r bin Zâhir
Müsta’s›m bin Müstens›r

243
264
282
286
297
297
292
301
320
336
391
448
468
484
502
489
518
536
553
571
588
609

279 [m. 892]
289 [m. 902]
295 [m. 908]
320 [m. 932]
322 [m. 934]
329 [m. 940]
333 [m. 944]
334 [m. 946]
363 [m. 974]
381 [m. 991]
422 [m. 1031]
467 [m. 1075]
487 [m. 1094]
512 [m. 1118]
529 [m. 1135]
530 [m. 1136]
555 [m. 1161]
566 [m. 1170]
575 [m. 1180]
622 [m. 1225]
623 [m. 1226]
640 [m. 1242]

289
295
320
339
329
333
338
364
393
422
467
487
512
529
532
555
566
575
622
623
640
656

MISRDAK‹ ABBÂSÎ HALÎFELER‹
‹smi ve Babas›

Tevellüd

Müntes›r Ahmed bin Zâhir
Hâkim Ahmed bin Hasen bin Alî
Müstekfî bin Hâkim Ahmed
Vâs›k bin Hâkim Ahmed
Hâkim Ahmed bin Müstekfî
Mu’tedid bin Müstekfî
Mütevekkil bin Mu’tedîd
Mu’tesim bin Hâkim
Tekrâr Mütevekkil
Vâsik bin Hâkim
Tekrâr Mu’tesim
Tekrâr Mütevekkil
Müste’în bin Mütevekkil
Mu’tedid bin Mütevekkil
Müstekfî bin Mütevekkil
Kâim bin Mütevekkil
Müstencid bin Mütevekkil
Mütevekkil Abdül’azîz bin Ya’kûb
Müstemsik Ya’kûb bin Mütevekkil
Ya’kûb bin Müstemsik-billâh

684

794
782
794
819

[Mîlâdî seneler bir fazla olabilir.]
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Cülûs
656 [m. 1258]
660 [m. 1261]
701 [m. 1301]
740 [m. 1339]
741 [m. 1340]
754 [m. 1353]
763 [m. 1361]
779 [m. 1377]
779 [m. 1377]
785 [m. 1383]
788 [m. 1386]
791 [m. 1389]
808 [m. 1405]
815 [m. 1412]
845 [m. 1441]
854 [m. 1450]
859 [m. 1455]
884 [m. 1479]
903 [m. 1497]
923 [m. 1517]

Vefât
660
701
740
749
754
768
808
808
786
808
833
845
854
863
884
903

2 — ABDÜL’AZÎZ HÂN: Osmânl› pâdiflâhlar›n›n otuzikincisi ve islâm halîfelerinin doksanyedincisidir. Sultân ikinci Mahmûdun ikinci o¤ludur. 1245 [m. 1830] de tevellüd edip 25 Hazîran
1277 [m. 1861] de halîfe oldu. 1293 [m. 1876] de Dolmaba¤çe serây›ndan al›n›p, Topkap› serây›na habs edildi. Befl gün sonra Midhat
pâfla ve serasker [savunma bakan›] Hüseyn Avnî pâfla, Süleymân
pâfla ve arkadafllar› taraf›ndan, Fer’›yye serây›nda Kur’ân-› kerîm
okurken bilek damarlar› kesdirilerek flehîd edildi¤i, sultân Vahîdeddînin bafl kâtibi, Alî Fuad be¤in hât›ralar›nda yaz›l›d›r “rahmetullahi teâlâ aleyh”. Fer’›yye serây›, Befliktafl ile Ortaköy aras›nda,
Galata-serây lisesinin orta k›sm› olan yal›d›r. Sultân Mahmûd türbesindedir. Sultân Murâd, bu iflkenceli ölümü iflitince, korkudan
akl› bozuldu.
(Belgelerle Türk târîhi dergisi)nin 1967 Kas›m ve 2 say›l› nüshas›nda diyor ki: ‹stanbul üniversitesine ba¤l› k›ymetli eserler aras›nda, ‹bnül-Emîn Mahmûd Kemâl be¤in [3310] numaral› defterinde, sultân Abdül’azîz hân›n annesi Pertevniyâl vâlide sultân›n
söyleyip yazd›rd›¤› (Sergüzeflt-nâme) vard›r. Y›ld›z evrâk› aras›nda görülüp, ‹bnül-Emîn Ahmed Tevfîk be¤in, 1336 [m. 1918] de
sûretini ç›kard›¤› bu sergüzefltnâmede Pertevniyâl sultân diyor ki:
1293 [m. 1876] senesi, Cemâzil-evvelin yedinci [30 May›s] günü,
sabâha karfl› sâat sekizde, vâlide sultân› yatakdan kald›r›yorlar.
Sultân, o¤lu Abdül’azîz hân› uyand›r›yor. Halîfe, (Anne bunu bana kim yapd›? Beni sultân Selîme mi döndürecekler? Ben kime ne
etdim?) diyor. Vâlide sultân (Avnî pâfla etdi) diyor. (Yaln›z Avnî
etmedi. Rüfldü pâfla ile Ahmed ve Midhat pâflalar da, bu ifle dâhil.
Ben bu felâketi otuz k›rk def’a rü’yâmda gördüm. Bundan sonra,
Cebrâîl gökden inse, devlet reîsi olmam. Cenâb-› Hakk›n takdîri
böyle imifl) diyor. 30 May›s 1876 Sal› günü kay›kla Topkap› serây›na götürülüp, üçüncü Selîm hân›n flehîd edildi¤i odada, habs olunuyor. Çorba gönderiyorlar. Kalfa (Kafl›ks›z, efendimizin önüne
nas›l koyay›m?) diyor. Bir k›r›k tahta kafl›k veriyorlar. Halîfe, biraz içiyor. Abdest almak için, na’l›n arat›yor. (‹zn yok) diyerek
vermiyorlar. Abdesthâneye yal›n ayak giriyor. Üç gün kuru tahta
üstünde aç, susuz b›rak›l›yor. Kay›kda ya¤murdan ›slanm›fl olan
elbisesini ç›karmak için gecelik istiyor. (‹râde yokdur) diyerek
vermiyorlar. Sultân Murâda tebrîknâme ve ac›kl› mektûblar gönderip yalvar›yor. Dördüncü gün, (2 Hazîran sabâh›) sultân Murâd›n irâdesi ile diyerek, Fer’›yye serây›na götürüyorlar. ‹çeri h›zl›
girdi¤i için, bir süngülü asker, gö¤sünden itiyor. (Annem nerede?)
diyor. Annesi koflup gelerek, yukar› ç›kar›yor. Askerlerin sayg›s›zca konuflduruldu¤unu görünce, (Aman anneci¤im. Bunlar beni öl– 282 –

dürecekler) diyerek a¤l›yor. ‹ki gün sonra, eski, y›rt›k eflyâ gönderiyorlar. Askerler, ikide bir, k›l›c›n› isteriz diye hücûm ediyor.
Vermiyor ise de, Vâlide sultân, gizlice vermek zorunda kal›yor. 4
Hazîran sabâh› Vâlide sultân içeri gelip, kap›n›n aç›k oldu¤unu ve
halîfenin kanlar içinde yatd›¤›n› görünce, feryâd ediyor. Halîfe,
ellerini, annesinin gö¤sü üzerine koyup (Allah, Allah) diyor. Gelenler, Vâlide sultân› baflka odaya götürüyor, kula¤›ndaki küpeleri ve yüzü¤ünü çekip al›yorlar. Halîfeyi eski bir perdeye sar›p, Ortaköy karakoluna götürüyorlar. Cân çekiflirken Rüfldü, Midhat ve
Avnî pâflalar ve yardakç›lar› gelip, (Bizi azl et!) diyerek alay ediyorlar. Vâlide sultân, (Arslan›m flehîd oldu. Beni de flehîd etsinler) diye feryâd ediyor. Asker gelip, (Sultân Murâd irâde etdi. Seni Be¤lerbe¤i serây›na götürece¤iz) diyorlar. Vâlide sultân, (Benim yerim, Yeni-serâyd›r) diyor. Vâlide sultân›n kollar›ndan çekip yal›n ayak, yaflmaks›z ve ferâcesiz karakola götürüp, pâflalara
seyr etdiriyorlar. Halîfenin zevcelerinden T›ryal hân›m efendi gelip, (Cân›m, Allah r›zâs› için nâmûsu ile oynamay›n. Hiç olmazsa
araba ile götürünüz) diyor. Pâflalar, baflar›lar›ndan pek keyfli kahkaha atmakdad›rlar. T›ryal hân›m›n arabas›na bindirilerek yeniserâya (Topkap› serây›na) götürülüyor. Baflka araba ile Tiryal hân›m› da, zorla oraya götürüyorlar. Üç gün sonra k›zlar a¤as› Topkap› serây›na geliyor. ‹ki sultân›n ayr› odalarda bayg›n yatd›klar›n› görüyor. Alt› gece sonra, odalar›na birer kandil gönderiliyor.
Otuzsekiz gün sonra Fer’›yye serây›na götürülüyorlar. Kap› ve
pencereleri çivileniyor. Sekiz gün Vâlide sultâna eziyyet ederek
(Mallar›n›n yerini bildir) diyorlar. Dokuzuncu gün, pencereler
aç›l›yor. 31 A¤ustos 1876 da beflinci Murâd tahtdan indirilip, Dolmaba¤çe serây›ndan Ç›ra¤ân serây›na götürülüyor. Sultân Abdülhamîd hân tahta ç›k›nca, iflkencelerden kurtulup, râhata kavufluyorlar. Sultânlara yap›lan iflkencelerin, sultân Murâd›n emri ile oldu¤unu söylerlerdi. Hâlbuki sultân Murâd›n birfleyden haberi
yokdu. Sultân Abdül’azîzin tebrîklerini ve yalvarmalar›n› pâflalar
sultân Murâda göstermiyor. Sultân ad›na kendileri cevâb yaz›p aldatd›klar›, [m. 1959] târîhli askerî târîh mecmû’as›nda uzun yaz›l›d›r.
[m. 1967] de ‹stanbulda bas›lm›fl olan T.Y›lmaz Öztunan›n
(Türkiye târîhi)nin onikinci cildinde özetle diyor ki: (Sultân Abdül’azîzin hal’ edilmesi, birkaç ahlâks›z veyâ sâfdil devlet adam›n›n, flahsî ihtirâslar› u¤runa oldu. Bunlar›n bafl›nda, eski sadr-›
a’zam Hüseyn Avnî pâfla geliyordu. Kurmayl›kdan yetiflmifl, üç
def’a serasker olmufldu. Bir ufla¤›n o¤lu idi. (Kînim dînimdir) diyen kindâr adamlardan biri idi. Mason Fuâd pâflan›n yetifldirmesi
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idi. Meziyyetsizliklerinden, kötülüklerinden dolay› azl olunur, sonra entrikalarla yine bir makâm kapard›. Mahmûd Nedîm pâfla taraf›ndan azl edilip sürüldü¤ü ve rütbesi ve niflânlar› al›nd›¤› için,
pâdiflâha kin ba¤lad›. Sultân› taht›ndan indirme¤e ve öldürme¤e
karâr verdi. Londraya gidip, ingilizlerle bu ifli plânlafld›rd›. Fâci’an›n ikinci adam› Midhat pâflan›n bat› kültürü olmad›¤› gibi, din
bilgisi de yokdu. Tuna ve Ba¤dâd vâlîliklerinde yapd›¤› ifller, Avrupa bas›n›nda alk›fllanm›fl, bilhâssa ingilizler taraf›ndan fl›mart›lm›fld›r. Hislerine kap›lan, acele ve yanl›fl karârlar veren, bu yüzden
iyi ifl görme¤e müsâid olm›yan bir adamd›. Âli pâfla gibi, ölünciye
kadar sadâretde kalaca¤›n› umarken, iki ay içinde azl edilmesini,
gurûruna yidirememifl, hükmdâra düflmân olmufldur. ‹çki masalar›nda, devlete âid karârlar al›rd›. ‹ngilteredeki parlamento idâresini aynen al›rsa, Türkiyenin aynen ‹ngiltere olaca¤›n› san›rd›. Böyle bir idâreyi yürütecek tek flahs›n, kendisi olaca¤›na inan›rd›. Midhat pâflan›n, meflrûtiyyeti te’sîs edebilmek için hal’ ifline kar›fld›¤›n› ileri sürmek, gerçe¤e hiç de uymamakdad›r. Avnî pâfla, hal’ projesini Midhat ve fiirvânîzâde Muhammed Rüfldü pâflalara, sonra
zemân›n sadr-› a’zam› mütercim Rüfldü pâflaya açd›. fiirvânîzâdeden yüz bulamay›nca, onu Tâife sürdürdü ve orada zehrletdi. Midhat pâfla, sadr-› a’zam Mahmûd Nedîm pâflan›n, kendisini merkezden uzaklafld›raca¤›n› vehm ederek, hal’ ifline kar›flm›fld›r denilebilir. Hal’ ifline Midhat pâflan›n emri ile, uydurma fetvâ veren fleyhul-islâm Hasen Hayrullah efendi de, bu makâm›ndan, önce azl
edilmifl, bu yüzden sultâna kin ba¤lam›fld›. Sultân Abdül’azîz, bunun için, (O, serâyda iken, müfsid imâm denirdi. Rüfldü pâflan›n
tavs›yesi ile fleyh-ul-islâm yapd›k, Allah vere de, bir halt etmese)
demifldir.
Sultân Abdül’azîzin hal’inin bir vatanperverlik olaca¤›na inanan tek adam, harb okulu nâz›r› [kumandan›] Süleymân pâfla idi.
Yirmibefl May›s gecesi, Redîf ve Süleymân pâflalar, Avnî pâflan›n
Kuzguncukdaki evinde toplanarak, üçyüz (300) harbiye talebesinin Dolmaba¤çe serây›n› kuflatmas›na karâr verdiler. Talebeye,
Sultân› korumak için gidiyoruz denildi.
Avnî pâfla sultân› öldürme¤i çokdan plânlam›fl ve nihâyet bu
cinâyeti ifllemifldir. Uzun zemân serâyda casûsu olan, ikinci mâbeynci Fahri be¤i bu iflde kulland›. Cezâyirli Mustafâ pehlüvân› ve
Yozgadl› pehlüvân Mustafâ çavuflu ve Boyabatl› hâc› Mehmed
pehlüvân› Fer’iyye serây›na ba¤ç›van yapd›lar. Fahri be¤le bu
pehlüvânlar, odaya girip, uzun dö¤üflmeden sonra bileklerini kesip pencereden ba¤çeye kaçd›lar. Avnî pâfla, ç›¤l›k seslerini duyar– 284 –

duymaz, Kuzguncukdaki yal›s›ndan, kay›kla, hemen Fer’›yyeye
geldi. Ölüm raporunu imzâlamak istemiyen iki doktordan birini,
Avnî pâfla hemen Trablusgarba sürdü. ‹kincisi olan Ömer be¤in
apoletlerini [formalar›n›] hemen orada sökmüfldür. 1293 [m. 1876]
Hazîran›n 4. cü günü sabâh›, sultân Abdül’azîzin Ortaköy sâhilinde Fer’›yye serây›ndaki odas›ndan garîb sesler gelme¤e bafllad›.
Sâat dokuz buçukda odaya girenler, eski hâkan› kanlar içinde buldular. Ertesi gün yay›nlanan hükümet teblî¤i, flöyle diyordu: (Sultân Abdül’azîz sakal›n› düzeltmek üzere istedi¤i küçük makasla
her iki bile¤inin damarlar›n› açarak intihâr etmifldir. Serasker Avnî pâfla cesedi karakola nakl etdirmifldir.) Bu teblî¤ ve ekli tabîb
raporu, hiç kimseyi inand›ramad›. Doktorlara yaln›z bilekler gösterilmifldir. Avnî pâfla, birkaç sene önce de, sultân Abdül’azîzi
zehrleme¤e teflebbüs etmifldi. Midhat pâfla, ölümü iflitince, (Hâkan›n muhâfazas› pek müflkil ve tehlükeli oldu¤undan, bu vech ile
vefât› pek iyi oldu) demifldir. Mâliye nâz›r› Yûsüf pâfla ise,
(Mel’ûn herif [Avnî pâfla] pâdiflâh›n bafl›n› yidi. ‹nflâallah yak›nda
o kâtil de katl edilir) demifldir. Sadr-› a’zam mütercim Rüfldü pâfla da, (Na’fl› karakola ç›kard›klar› zemân canl› imifl. Hekimler de,
canl› oldu¤unu tasdîk eylediler) demifldir. Üç pehlüvâna yüzer alt›n mâ’afl ba¤lanarak, s›rr› ifflâ etmeleri önlendi. Sultân Abdül’azîzin na’fl›n› y›kayan sekiz imâm, Y›ld›z muhâkemesinde, sultân›n
iki difli k›r›lm›fl, sakal›n›n sol taraf› yolunmufl, sol memesi alt›nda
büyük bir çürük vard› demifllerdir. Pehlüvânlar da, yapd›klar›n›
sonradan i’tirâf etmifllerdir. ‹ntihâr edecek flahs›n her iki bile¤inin
damarlar›n› birlikde kesemiyece¤i de t›p ilminde meydândad›r.
Hüseyn Avnî pâfla, sultân Abdül’azîzin hal’ edilece¤ini birkaç sene önce Londrada ‹ngiliz nâz›rlar›na söylemek cesâret ve hiyânetinde de bulunmufldu. Bunun için, (Encyclopaedia Britannica) intihâr tezini ileri sürmekdedir. Son ç›kan, (Grand Larousse) ise, öldürüldü¤ünü yazmakdad›r. 1940 târîhli (Larousse illustre)de, (fut
assassiné en 1876= 1876 da katl edildi) yaz›l›d›r. 5 Hazîran günü
cenâzesi büyük merâsimle kald›r›ld›. Topkap› serây›nda y›kand›.
Pederi sultân ikinci Mahmûd hân›n Çenberlitafldaki türbesine
defn edildi.)
Süleymân pâfla, bu ink›lâb›n meflrûtiyyet için yap›ld›¤›n› söyleyince, Avnî pâfla, sen sus! Asker siyâsete kar›flmaz demifldir. Hâlbuki, kendisi, askeri çokdan siyâsete kar›fld›rm›fl. Balkanlarda felâketli hâdiselerin patlak vermesine sebeb olmufldu. Nitekim, 2
Temmuzda S›rb ve Karada¤ prenslikleri isyân etdi. Balkanlar kar›fld›. 24 Nisan 1296 [m. 1877] de Rusyan›n arabulucu teklîfi red
edilerek, 93 harbi bafllad›. Hemen müflîr yap›lan Süleymân pâfla,
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fi›pka geçidini ruslara kapd›r›nca, ma¤lûbiyyete sebeb oldu. Plevnede üç kerre zafer kazanarak gâzî ünvân›n› alan Osmân pâflay›
k›skand›. Maçka meydân muharebelerini de gayb ederek, Edirneye kadar kaçd›. Böylece, Edirne de, harâb oldu. Ruslar Ayastefanosa [Yeflilköye] kadar geldi. ‹ngilizler, bu ma¤lûbiyyeti f›rsat bilerek, 20 May›s 1878 de, ‹stanbulda Alî Süâvî vak’as›n› ç›kar›p,
ikinci Abdülhamîd hân› devirmek, hilâfeti la¤v etmek istedi ise de,
muvaffak olamad›. Alî Süâvî mason idi. Kar›s› ingiliz idi. (Yeni
Türkiye târîhi) diyor ki, (‹kinci Abdülhamîd hân›n diplomasisi
[Akl› ve zekâs›] olmasayd›, 93 harbinin zararlar› dahâ büyük olacakd›). Süleymân pâfla, sefîh ve zelîl bir hayât sürerek, 1309 [m.
1891] de Ba¤dâdda öldü.
Abdül’azîz hân› flehîd etdiren pâflalar, baflar›lar›n›n zevki içinde, Midhât pâflan›n Bâyeziddeki kona¤›nda, 15 Hazîran gecesi
toplanm›fllard›. Odaya giren erkân-› harb kola¤as›, 26 yafl›ndaki,
Hasen be¤, Avnî pâflay› ve sonra hâriciyye nâz›r› Râflid pâflay› vurup öldürüyor. Midhat pâflay› koval›yor ise de, pâfla mutbaha kaç›p, aflç›n›n dolab›na saklan›p, ölümden kurtuluyor. Yaral› yakalanan Hasen be¤, ertesi gün Bâyezîd meydân›nda flehîd ediliyor.
Edirnekap›dan Topkap›ya giderken, sa¤ köflede, parmakl›kl› mezâr›n›n büyük tafl›nda (Ümerâ ve guzât-i çerâkiseden ‹smâ’îl be¤in o¤lu olup, Harb okulunu bitirip, kola¤as› rütbesinde iken,
genç yafl›nda, velîni’meti u¤runda fedây-i cân eden, Çerkes Hasen
be¤in kabridir) yaz›l›d›r. Sultân Abdül’azîz hân, Çerkes Hasen be¤in enifltesi idi. Halîfenin fecî’ fleklde flehîd edildi¤ini ve annesi
Pertevniyâl sultâna çok çirkin iflkenceler yap›ld›¤›n› ifliten sultân
Murâd›n üzüntüden ve bu felâket yolunun sonunu düflünmekden
akl› bozuldu.
Sultân Abdül’azîz hân, onbefl senelik saltanat zemân›n› Dolmaba¤çe serây›nda geçirdi. Bu serâyda iken hal’ edildi. Beflinci Murâd da üç ayl›k saltanat›n› bu serâyda geçirdi. ‹kinci Abdülhamîd
hân, bu serâyda yedi ay oturdukdan sonra, Y›ld›z kasrlar›na yerlefldi. Sonra Y›ld›z serây›n› yapd›. Sultân Muhammed Reflâd da, Dolmaba¤çe serây›nda oturdu.
Sultân Abdül’azîz hân, [1278] de yeni askerî elbiseleri kabûl
etdi. [1279] da posta pulu kullan›ld›. [1286] da Süveyfl kanal› aç›ld›. [1288] de ‹stanbulda tramvay iflletilme¤e bafllad›. [1292] de Galata tüneli yap›ld› ve askerî rüfldiyye mektebleri aç›ld›. [1279] da
Osmânl› bankas› aç›ld›. [1280] de sâhillere deniz feneri konuldu
ve devlet flûrâs› [Dan›fltay] kuruldu. [1284] de sultânî mektebleri
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[liseler] aç›ld›. [1285] de Sanâyi mektebleri aç›ld›. [1286] da Fransa
imperatöriçesi ‹stanbulu ziyâret etdi. [1287] de Avusturya imperatörü, sultân Abdül’azîzi ziyârete geldi. [1287] de flark demir yollar› yap›ld›. [1287] de t›bbiyye-i mülkiyye aç›ld› ve orman ve ma’den
mektebleri aç›ld› ve Eski serây d›fl kap›s›, ya’nî üniversitenin Bâyezîd meydân›na aç›lan girifl kap›s› yap›ld›. [1288] de itfâiyye alay›
teflkîl edildi. [1289] da seyyâr havz yap›ld› ve Dârüflflefeka lisesi
aç›ld›. [1290] da Îrân flâh›, sultân Abdül’azîzi ziyârete geldi ve ‹zmit demir yolu yap›ld›.
Abdül’azîz hân, kardefli gibi, memleketin idâresini Alî ve Füâd
pâflan›n ve bunlar›n yetifldirdi¤i masonlar›n ellerine b›rakd›. Bunlar
da, ‹ngilizin siyâsetine göre hareket etdiler. Da¤›stanl› fleyh fiâmil,
yirmi sene ruslarla kahramanca cihâd yaparak, ordular›n› periflân
ederken, seyrci kald›lar. Bu mücâhidin 1283 [m. 1866] de esîr düflmesine sebeb oldular. Ruslar›n 1290 [m. 1873] de, Semerkand, Buhâra ve Hiveyi iflgâl etmelerine de sebeb oldular. Ömrlerini Avrupada geçirdiler. Memleketde kald›klar› zemân, Tanzîmât fermân›ndaki mason plânlar›n›n tatbîk edilmeleri için çal›fld›lar. Bu hiyânetlerinin sebebi mes’ûlü elbette Halîfenin gafleti idi. Bu gafletinin netîcesinde, masonlar ve onlara aldananlar taraf›ndan flehîd edildi.
Sultân Abdül’azîz, Ç›ra¤an ve Be¤lerbe¤i serâylar›n› yapd›rd›.
Muhtelif yerlerde de kasrlar yapd›rd›. Beykoz kasr› bunlardand›r.
Ç›râ¤ân yal›s›n› ilk olarak Nevflehrli Dâmâd ‹brâhîm pâfla yapd›rd›. Sonra üçüncü Selîm hân›n hemflîresi Beyhân sultân taraf›ndan
yeniden yap›ld›. Ahflâb ve çok zînetli idi. Sultân, bunu, kardefli sultân Selîme satd›. Sonra, ikinci Mahmûd hân, 1252 [m. 1836] de y›kd›rarak ahflâb serây yapd›. Sultân Abdülmecîd hân bu serâyda
oturdu. 1271 [m. 1855] de y›kd›rd›. 1288 [m. 1871] de Abdül’azîz
hân, son muhteflem serây› dört milyon alt›n liraya yapd›rd›.
Be¤lerbe¤i serây›n›n yerinde, tepede birinci Ahmed hân›n
(fievk-âbâd) kasr› vard›. Sâhil serây›n› ikinci Mahmûd hân ahflâb
yapd›rd›. Moltekeyi burada kabûl eyledi¤i zemân, çubuk içiyordu.
Abdülmecîd hân, 1249 [m. 1833] de bu serâyda merâsimle hatm-i
flerîf indirmifldi. Sultân Abdül’azîz hân, 1282 [m. 1865] de, bu ahflâb serây› y›kd›r›p yerine mermerden muhteflem serây› yapd›rd›.
Sultân, 1865 Nisân›n›n yirmibirinci Cum’a günü serâya yerlefldi.
Yaz mevsimlerini burada geçirirdi. Balkan harbi bozgununda, Enver ve Talât pâflalar, ikinci Abdülhamîd hân› “rahime-hullahü teâlâ” Selânikden (Lorley) Alman vapuru ile ‹stanbula getirtip, Be¤lerbe¤i serây›na koydular. Bo¤aziçi taraf›nda, alt katda, arka tarafda, bir odada yerleflip, yetmiflalt› yafl›nda iken, zâtürrie hastal›– 287 –

¤›ndan vefât etdi¤i, 10 fiubat 1336 [m. 1918] gününe kadar, burada
yaflad›. 294, 368.
3 — ABDÜLBÂKÎ EFEND‹: Mahmûd Bâki, Osmânl› flâirlerinin büyüklerindendir. 933 de ‹stanbulda tevellüd, 1008 [m. 1600]
de vefât etdi. Edirnekap› kabristân›ndad›r. Süleymâniyye medresesinde müderris idi. Reîsül-ulemâ oldu. Hâlid ibni Zeydin haber
verdi¤i hadîs-i flerîfleri bir araya toplam›fld›r. (Mevâhib-i ledünniyye) tercemesi meflhûrdur. 63, 353.
4 — ABDÜLCEBBÂR-‹ HEMEDÂNÎ: Mu’tezilî idi. Kâdî idi.
Üçyüzellidokuz (359) da tevellüd etdi. Dörtyüzonbefl 415 [m. 1024]
de Rey flehrinde vefât etdi. Babas› Ahmeddir. 91.
5 — ABDÜLGANÎ NABLÜSÎ: ‹smâ’îl Nablüsînin o¤ludur.
1050 de fiâmda tevellüd, 1143 [m. 1730] de orada vefât etdi. Derin
âlim ve kâmil bir velî idi. F›kh, tefsîr ve hadîs âlimi idi. Yirmi yafl›nda ders verme¤e bafllad›. 1075 de ‹stanbula geldi. Çok kitâb yazd›. ‹ki cild (Hadîkat-ün-nediyye) kitâb› çok k›ymetlidir. Tütünün
günâh olmad›¤›n› bildiren kitâb› ve tercemesi Nûr-i Osmâniyye
kütübhânesinde vard›r. 10, 366.
6 — ABDÜLHAK-I DEHLEVÎ: Babas› Seyfeddîndir. Hind
âlimlerindendir. 958 [m. 1551] de tevellüd, 1052 [m. 1642] de vefât
etmifldir. Dehlîdedir. K›ymetli kitâblar yazd›. 128, 130, 147, 148,
149, 245, 246.
7 — ABDÜLHAKÎM EFEND‹: Büyük âlim idi. Hâl tercemesi 157.ci sahîfede yaz›l›d›r. Van vilâyetinin Baflkal’a kazâs›nda 1281
[m. 1865] de tevellüd edip, 1362 [m. 1943] de Ankarada vefât etdi.
Komünistlerin, Masonlar›n, Vehhâbîlerin, Mürtedlerin ve fiî’îlerin
ve Yehûdîlerin ve H›ristiyânlar›n, yaz›larla, propagandalarla, ingiliz imperatorlu¤unun kuvvetleri ve servetleri ile islâmiyyeti y›kma¤a sald›rd›klar›, müslimân yavrular›n› dinsiz, îmâns›z b›rakma¤a
u¤rafld›klar› bir zemânda, dersleri, va’zlar› ve yaz›lar› ile Ehl-i sünneti yok olmakdan korumufl, gençli¤e afl›lanan zehrli yalanlar› pek
mâhir yol ile temizlemifldir. Bu u¤urda çetin eziyyet ve cefâlara
katlanm›fld›r “rahime-hullahü teâlâ”. Abdülhakîm efendinin babas› Halîfe Mustafâ efendi, Hakkârînin Yüksekova kazâs›n›n Sâkitan
köyündendir.
Abdülhakîm Efendinin dedesinin dedesi olan seyyid Abdürrahmân, seyyid Abdüllah›n o¤lu idi. Seyyid Abdüllah, Arvâsda, seyyid
Fehîmin bafl taraf›nda medfûndur. Seyyid Abdüllah ölünce, Arvâsî
soyunun devâm edebilmesi için, seyyid Abdürrahmân› annesi genç
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iken zorla evlendirdi. Tâhir, Abdürrahîm, Lutfî, Abdülhamîd ve
Muhammed isminde befl o¤lu oldu. Seyyid Tâhir, Basra vâlîsi idi.
Seyyid Abdürrahîm 1200 [m. 1786] de vefât etdi. O¤lu hâc› ‹brâhîm
ve torunu Abdül’azîz ile birlikde Do¤u Bâyezîdde Ahmed Hânî türbesindedirler. Abdül’azîz efendinin üç çocu¤u, Muhammed Emîn
ve Ömer efendiler ve seyyidet Hadîcedir. Her birinin çocuklar› ve
torunlar› din ve dünyâ bilgileri ile dolu birer hazînedirler. Muhammed Emîn efendinin dört o¤lu oldu. Bunlar, Abdül’azîz, Abdülkâdir ve Abdülhakîm ve Mahmûd efendilerdir. Abdülhakîm efendinin
o¤lu Ahmed efendi, Türkiye gazetesinin tefrika muharriri iken 1988
senesinin son günü 1409 da ‹stanbulda vefât etdi.
Seyyid Abdürrahmân, zemân›n›n mürflid-i ekmeli idi. Binlerce
Hak âfl›¤› sohbetine gelir feyz al›rlard›. Nasîhat için, uzak memleketlere mektûblar gönderirdi. ‹risân be¤lerinden emîr fierefeddîn
Abbâsîye yazd›¤› fârisî mektûblar çok k›ymetlidir. Bu mektûblar›ndan birinde Muhammed Kerîm hân ve Mustafâ ve Feyzullah
be¤lere selâm ve düâ etmekdedir. Baflka bir mektûbuna, emîr fierefeddîn be¤, flu sat›rlar› eklemifldir: (Mevlânâ, bu mektûbu, bu fakîre 1192 [m. 1778] de göndermifldir. Musîbete sabr lâz›m oldu¤unu ve sabr›n k›ymetini bildirmifldir. Birkaç ay sonra pederim Abdüllah hân be¤ vefât etmifldir. Mevlânân›n kerâmetini buradan anlamal›d›r). Seyyid Abdürrahmân Hoflâbda medfûndur.
Seyyid Lütfî efendinin onbir o¤lu vard›r.
Seyyid Lütfî efendinin o¤lu Abdülganînin o¤lu Mîr hâc, bunun
o¤lu Abdürrahmân, bunun o¤lu Muhammed Sa’îd efendilerdir.
Lütfullah efendinin ikinci o¤lu Abdülgaffâr efendi, bunun o¤lu fierîf, bunun o¤lu Muhammed fiefîk efendilerdir. Lütfullah efendinin
üçüncü o¤lu Muhammed, Seyyid Fehîm hazretlerinin üvey babas›d›r. Bunun o¤lu Tâhir, bunun o¤lu Resûl, bunun o¤lu Abdüllah
efendilerdir.
Lütfullah efendinin dördüncü o¤lu, Resûl efendidir. Beflinci o¤lu seyyid S›bgatullah efendi, seyyid Tâhâ-i Hakkârînin talebesi idi.
Bunun o¤lu Celâleddîn, bunun o¤lu Alî, bunun o¤lu Selâhaddîn
efendilerdir. Bunun iki o¤lu Kâmüran ‹nan ve Zeynel’âbidîn ‹nan,
Bitlis senatörü ve meb’ûsü olmufllard›r.
Alt›nc› o¤lu Cemâlüddîn, bunun o¤lu Abdülmecîd, bunun o¤lu
Sa’dullah, bunun o¤lu Muhyiddîn, bunun o¤lu Abdürrahmân, bunun o¤lu Lütfullah, bunun o¤lu Nûrullah efendilerdir.
Abdülhamîd efendinin iki o¤lu olup, biri molla Safî idi. Bunun
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torunu, Abdülhamîd efendidir. ‹kinci o¤lu, seyyid Fehîm-i Arvâsî
“kuddise sirruh” hazretleri idi.
Seyyid Muhammedin yedi o¤lu ile Hamîde hân›m isminde bir
k›z› vard›. Hamîde hân›m, Timür o¤ullar›ndan Hurrem be¤in zevcesi idi. Sâlih, Memduh ve Sa’îd ad›nda üç o¤lu vard›. Sa’îd be¤in
iki çocu¤u, Tevfîk be¤ ile Emîne hân›md›r. Emîne hân›m Mekkî
efendinin birinci zevcesidir. ‹kinci zevcesi Afîfe hân›md›r. Seyyid
Muhammedin birinci o¤lu Mahmûd efendi idi. Bunun, Zübeyde,
Meryem ve Esmâ ad›nda üç k›z› vard›. Esmâ hân›m çok müttekî,
sâliha olup; Abdülhakîm efendinin birinci zevcesi idi. ‹kinci zevcesi, seyyid Fehîm-i Arvâsînin “kuddise sirruh” torunu Âifle hân›m
idi. Ahmed Mekkî ve Münir efendilerin vâlidesidir. Üçüncü zevcesi Nine hân›m denilen ikinci Âifle hân›m, dördüncü zevcesi Bedriye hân›m idi. Beflinci zevcesi Mâide hân›m, 1396 [m. 1976] senesi
may›s ay›nda, ‹stanbulda vefât etmifldir.
Seyyid Muhammedin ikinci o¤lu, Muhyiddîn efendi idi. Bunun
iki o¤lu ve iki k›z› vard›. K›zlar› Beyâz hân›m, Fârûk be¤in, Zelîha
hân›m da, Abdürrahîm Zapsunun anneanneleridir. Bir o¤lu Hasen
efendi, ikincisi Mustafâ efendi idi. Hasen efendinin yedi o¤lu ile
yedi k›z› olup, dört o¤lu çocuk iken vefât etdi. Beflincisi Mazher
efendi, Nesîbe hân›m›n zevci idi. Alt›nc› o¤lu Muhyiddîn efendi
Ankarada vefât etdi. Yedincisi Necmeddîn efendi temyiz mahkemesi a’zâs› idi. Na’îme hân›m›n zevci ve Ahmed efendinin dâmâd›
idi. K›zlar›, Nine Âifle hân›m, Abdülhakîm efendinin, Dilber hân›m, Tâhâ efendinin, Fât›ma hân›m, seyyid ‹brâhîm efendinin, Sabîha hân›m da, Abdüllah be¤in zevceleri idi.
Mustafâ efendinin dokuz o¤lu ile iki k›z› vard›. Birincisi, seyyid
Abdülhakîm Efendi idi. ‹kincisi ‹brâhîm efendi, üçüncüsü Tâhâ efendi, dördüncüsü Abdülkâdir efendi, beflincisi fiemseddîn efendi,
alt›nc›s› Ziyâeddîn efendi, yedincisi Yûsüf efendi, sekizincisi Mahmûd efendi, dokuzuncusu Kâs›m efendidir. Abdülhakîm efendi en
büyükleri idi ve en sonra vefât etdi. Abdülkâdir efendinin üç torunu Zeynel’âbidîn, Bedreddîn ve Fahreddîn hayâtdad›r. fiemseddîn
efendinin bir o¤lu ile iki k›z› vard›. Bir k›z› Afîfe hân›m, Mekkî efendinin zevcesi idi. ‹kinci k›z› Nazîfe hân›m 1986 Mart ay›nda vefât etdi. O¤lu fazîletli Cemâl efendi, ‹stanbulda (Kirazl› mescid) imâm› ve hatîbi idi. Celâleddîn-i Rûmînin (Mesnevî)si üzerinde eflsiz, derin bilgisi vard›. 1396 [m. 1976] da ‹stanbulda vefât etdi. Yûsüf efendinin o¤lu seyyid Fârûk Ifl›k, eski say›fltay baflkanlar›ndan
ve Van senatörlerindendir. 1972 senesinde Ankarada vefât etmifldir. Fârûk be¤in iki o¤lu seyyid Nevzâd ve seyyid Rüchân hayât– 290 –

dad›r ve o¤ullar› yetiflmekdedir. Seyyid Rüchân 1391 [m. 1971] de
çal›flma bakanl›¤› müsteflâr› oldu. Mahmûd efendinin annesi Meryem hân›m idi. Kardefllerinin hepsi Hano han›m›n çocuklar›d›r.
Mahmûd efendinin k›z›, Rukayye hân›md›r. Mustafâ efendinin
birinci k›z› Mu’teber hân›m, Timür o¤ullar›ndan Sa’îd be¤in zevcesi ve Ahmed Mekkî efendinin hem halas›, hem kay›n vâlidesidir.
1341 de vefât etdi. Edirne-kap› kabristân›ndad›r. ‹kinci k›z› Râbi’a
hân›md›r.
Seyyid Muhammedin üçüncü o¤lu Nûreddîn efendidir. Bunun
Mecîd efendi ve Alî efendi ad›nda iki o¤lu vard›. Mecîd efendinin
o¤lu ‹zzet be¤, Nâfiye hân›m›n zevci olup, 1981 de Vanda vefât etdi. Dört çocu¤u vard›r.
Seyyid Muhammedin dördüncü o¤lu Ahmed efendidir. Bunun,
Ubeyd, fievket ve fiihâbüddîn ad›nda üç o¤lu vard›.
Seyyid Muhammedin beflinci o¤lu, Hamîd pâfla idi. Bunun Ahmed, Abdüllah, Fehmî ve ‹brâhîm ad›nda dört o¤lu ile Nâfiye, Nesîbe ve Âifle ad›nda üç k›z› vard›. Bunlardan seyyid ‹brâhîm Arvâs,
Abdülhakîm Efendinin dâmâd› ve uzun y›llar Van meb’usu idi. [m.
1965] de Ankarada vefât etdi. Bunun o¤lu Seyyid S›ddîk ile k›zlar› Gülsüm ve Hamiyyetdir. Seyyid Ahmed, Muhammed S›ddîk
efendinin dâmâd› ve Na’îme hân›m›n babas›d›r. Muhammed S›ddîk efendi, seyyid Tâhâ hazretlerinin torunu, ya’nî seyyid Ubeydüllah›n o¤lu ve flehîd Abdülkâdir efendinin kardefli idi. Nâfiye hân›m ‹zzet be¤in, Nesîbe hân›m Mazher efendinin, Âifle hân›m da
Muhammed Ma’sûm efendinin zevceleri idi.
Seyyid Muhammedin alt›nc› o¤lu Hüseyn efendidir. Bunun Celâl, Alâ’üddîn, seyyid Gâzî ve Behâeddîn ad›nda dört o¤lu vard›.
Celâl efendinin o¤lu Seyfeddîn be¤, Rukayye hân›m›n zevci ve Ayd›n ile Celâl efendilerin ve Leylâ hân›m›n babas›d›r. Ayd›n be¤
1983 de Anavatan Partisinden Van milletvekîli seçildi. O¤ullar›
Cüneyd, Melîh Rüchân ve Fâtih ve Murâd efendiler, hayr-ül-halef
olarak yetiflmekdedirler.
Seyyid Muhammedin yedinci o¤lu, Yûsüf efendidir.
Seyyid Abdülhakîm Efendinin üç o¤lu ve iki k›z› vard›. Bunlardan Enver ile fiefî’a, Esmâ hân›m›n çocuklar›d›r. fiefî’a hân›m,
Sâlih be¤in zevcesi iken, hicretde Mûsulde vefât etdi. Enver de,
hicret ederken 1336 [m. 1918] de Eskiflehrde vefât etdi. ‹kinci o¤lu
fazîletli Ahmed Mekkî Üç›fl›k efendi, arabî, fârisî kitâblardan ve
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pederinden din bilgilerini genifl olarak edinmifl olup, 1387 [m.
1967] de ‹stanbulda vefât etdi. Ba¤lum kabristân›ndad›r. Fetvâlar›na güvenilecek, yer yüzünde efli az bulunan bir mubârek zât idi.
Çok say›da ve olgun, de¤erli din adamlar› yetifldirdi. ‹lm ve ma’nâ
tâliblerinin derdlerine flifâ sunard›. Cenâb-› Hak, mubârek vücûdu
ile ‹stanbul flehrini ve bütün islâm âlemini flereflendirmifl ve fâidelendirmifl idi. Seyyid Ahmed Mekkî efendinin Behik, Behâ, Medenî ve Hikmet ad›nda dört o¤lu ile Zâhide isminde bir k›z› vard›r.
Herbiri ahlâk ve fazîlet örne¤idir. Torunlar› Tâhâ Üç›fl›k, Fehîm ve
Muhammed efendiler ve fiefî’a hân›m ise, birer cevher olarak yetiflmekdedir. Abdülhakîm Efendinin “kuddise sirruh” üçüncü o¤lu, seyyid Münîr efendi, ‹stanbul belediyesinde sat›fl me’mûrlu¤unda uzun seneler çal›flm›fl, do¤rulu¤u, çal›flkanl›¤›, güzel ahlâk› ile
etrâf›n›n sayg›s›n› ve sevgisini toplam›fld›r. 1399 [m. 1979] da vefât
etdi. Ba¤lum kabristân›ndad›r.
Seyyid Abdülhakîm efendi, 1332 [m. 1914] senesinde, ermenilerin ingiliz silâhlar› ile müslimânlara sald›rd›klar› zemân, Receb
ay›nda, Baflkal’adan hicret ederek [1337] de ‹stanbula geldi. Eyyûb
sultânda, önce yaz›l› medreseye, sonra Gümüflsuyu tepesindeki
Murtezâ efendi mescidine yerlefldi. Çeflidli câmi’lerde va’z vererek, Vefâ lisesinde ö¤retmenlik, Sultân Selîm câmi-i flerîfi yan›ndaki Süleymâniyye medresesinde ö¤retmenlik yaparak, ‹slâmiyyeti
yayma¤a, din düflmanlar›n› susdurma¤a ve sindirme¤e bafllad›.
Medreselerin en yüksek, üniversite k›sm› olan, Süleymâniyye medresesine müderris, ya’nî ordinaryüs profesör olarak ta’yîni, 8 Zilka’de 1337 ve 5 A¤ustos 1335 [m. 1919] târîhli fermân ile yap›lm›fld›r. Fermân flöyle idi:
Dâr-ül-hilâfe-til’aliyye Süleymâniyye medresesinde münhal
olan hadîs-i flerîf dersi müderrisli¤ine Debreli Vildân Fâik efendi
ve tesavvuf dersi müderrisli¤ine Hakkârî ulemâs›ndan Abdülhakîm efendi ve ................ve f›kh-› fiâfi’î dersi müderrisli¤ine Hakkârî meb’ûs-i esbak› seyyid Tâhâ efendi ta’yîn olunmufldur. Bu irâde-i seniyyenin icrâs›na meflîhat-i islâmiyye me’mûrdur. Muhammed Vahîdeddîn.
Bu irâde-i seniyye, Cerîde-i ilmiyye mecmû’as›n›n 48. si say›s›n›n, bindörtyüzseksendördüncü sahîfesinden al›nd›.
Mürtezâ efendi, tersâne emânetinde bafl rûznâmeci iken
emekli olmufl ve Mekke-i mükerremede Ahmed Yekdestden feyz
alm›fld›. [1158] de Gümüflsuyu, ‹dris köflküne yak›n, denize karfl›
mescid yapd›. [1160] da vefât edip denize bakan d›vâr içinde, defn
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edildi. O¤ullar› da yan›ndad›r. Bu mescidin ilk imâm› olan Abdüllah-i Kaflgarîden sonra o¤lu Ubeydullah efendi on sene imâm oldu. Sonra imâm olan Îsâ efendi [1206] da vefât etdi. Selîm hân buna bir türbe yapd›. Sonra Abdüllah efendinin dâmâd› çelebî Ubeydullah efendi [1208] de vefât etdi. Nihâyet, zâhirî ve bât›nî ilmler
hazînesi olan seyyid Abdülhakîm Efendi imâm, hatîb ta’yîn edilip,
1362 [m. 1943] senesinde vefât edinceye kadar burada ve birçok
câmi’lerde ve mekteblerde islâmiyyeti yayd›. Memleketin her taraf›ndan ve yabanc› milletlerden uyan›k, merâkl› kimseler gelip, ilmden, fenden çok fleyler sorarlar ve cevâblar›n› al›rlard›. Bu arada
dünyâl›k için ve hattâ düflmanl›k için gelen afla¤› alçaklar da bulunurdu. Keskin görüflleriyle, karfl›s›ndakilerin niyyetlerini hemen
anlard›. Fekat, halîm ve flefkatli ve ileriyi görüfllü oldu¤u için, dostu düflman› ay›rmaz, hepsini tevâdu’ ve mudâra ile karfl›lard›. ‹slâm
âlimlerine Allah için, temiz kalb ile gidip feyz alanlar, onlar›n yolunda gitmekde, islâmiyyetin ahkâm›na uymakdad›rlar. O kap›dan
feyz ald›¤›n› söyleyip de, ibâdetlerden kaç›nan, harâmlara dalan
kimselerin de, münâf›k olduklar› anlafl›lmakdad›r.
Ad› geçen ‹drîs köflkünü, ‹drîs hakîm bin Hüsâmeddîn yapd›rm›fld›r. Bâyezîd ve Yâvuz zemân›nda derin âlim olan bu zât, Îrân
hudûdundaki yirmibefl kabîlenin Osmânl›lara itâ’at etmesine sebeb
olmufl, böylece Çald›ran zaferine büyük hizmetde bulunmufldur.
Bülbül deresi civâr›nda yapd›rd›¤› çeflmenin yan›nda bir sed üzerinde medfûndur. [932] de vefât etmifldir. Zevcesi Zeyneb hâtun, kendi ad› ile, ‹drîs köflkü yan›nda bir mescid yapd›rm›fld›r. Mescidin yan›nda (Karya¤d› tekkesi) vard›r. Bunun yan›nda bir evde niyyet kuyusu vard›r. Arkas›nda Gümüflsuyu çeflmesi vard›r. Karya¤d› tekkesine (Çolak Hüseyn tekkesi) de denir. Üçüncü Mustafâ hân taraf›ndan yapd›r›lm›fld›r. Bu tekkenin arkas›nda [1230] senesinde Dolanc› dervîfl Muhammed mevlevîhâne yapd›rm›fld›r.
Seyyid Abdülhakîm efendi din bilgilerinde ve tesavvufun ince
ma’rifetlerinde derin deryâ idi. (Râb›ta-i flerîfe) ve (Er-riyâdut-tesavvufiyye) kitâblar› bas›lm›fld›r. Va’zlar›ndan tutulan bilgiler ve
ba’z› mektûblar› 1404 [m. 1983] de befl cild hâlinde toplanm›fld›r.
Üniversite mensûblar›, fen ve devlet adamlar›, çözülemez sand›klar› güç bilgileri sorma¤a gelir, sohbetinde, dersinde, bir sâat kadar oturunca, cevâb›n› al›r, sorma¤a lüzûm kalmadan, o bilgi ile
doymufl olarak geri dönerdi. Teveccühünü, sevgisini kazananlar,
say›s›z kerâmetler görürdü. Çok mütevâz›’, pek alçak gönüllü idi.
Ben dedi¤i iflitilmemifldi. (Bizler hesâba dâhil de¤iliz. O büyüklerin yaz›lar›n› anl›yamay›z. Ancak bereketlenmek için okuruz) bu– 293 –

yururdu. Hâlbuki, kendisi, bu bilgilerin mütehass›s› idi. Yak›nlar›ndan birine, (Burada birkaç Velî yetifliyordu) buyurmufldu. Yak›nlar›ndan Karamürsel kumafl fabrikas› müdîri, Yûsüf Ziyâ Ak›fl›k demifldi ki, rü’yâda, Abdülhakîm efendinin elinin ayas›n› öpmüfldüm. Ertesi gün, Eyyûb sultândaki evine giderek, rü’yâm› anlatmak istedim. Gitdim. Her zemân oldu¤u gibi, elini öpmek için
e¤ildi¤imde, mubârek elini, ayas› yukar› do¤ru olarak uzatd› ve
(Akflam rü’yâda öpdü¤ün gibi öp) dedi ve iltifât buyurarak çok fley
anlatd›. 157. ci sahîfeye bak›n›z! 6, 20, 105, 154, 155, (157), 243, 262,
269, 314, 334, 347, 393, 395, 411.
8 — ABDÜLHAKÎM S‹YÂLKÛTÎ: Babas› fiemseddîn Muhammeddir. Hindistân›n büyük hanefî âlimidir. Fakîhdir. Beydâvî
tefsîrine ve Teftâzânînin Akâid-i Nesefî flerhine ve Ahmed Hayâlînin flerh-i Akâid hâfliyesine ve Devânînin Akâid-i Adûd flerhine
ve Mutavvel kitâb›na hâfliyeler yazm›fld›r. (‹sbât-ül-vâcib) kitâb›
da meflhûrdur. 1067 [m. 1657] de vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ’.
144, 146, 147.
9 — ABDÜLHAMÎD HÂN II: Osmânl› pâdiflâhlar›n›n otuzdördüncüsü ve en yüksekleri idi. ‹slâm halîfelerinin doksandokuzuncusu idi. 1258 [m. 1842] de tevellüd etdi. 1293 [m. 1876] de halîfe oldu. 1336 [m. 1918] da vefât etdi. Çenberlitaflda, dedesi sultân
Mahmûdun türbesindedir. ‹slâmiyyete hizmeti, saymakla bitirilemez. Abdül’azîz hân, düflmânlara âlet olanlar taraf›ndan flehîd edilip, sonra 5. ci Murâd da hal’ edilip, kendisi kukla olarak halîfe yap›ld›. Avrupada belirli ocaklar›n islâmiyyeti yok etmek için hâz›rlad›¤› y›k›c› plânlar›, k›yas›ya hortlatma¤a bafllarken önlerine dikildi. Akl›, zekâs› ve ilmi fevkalâde üstün oldu¤u için, memlekete
karfl› asrlar boyunca hâz›rlanm›fl olan sinsi, alçak ve vahflî sû’ikasd› hemen sezdi. Hâz›rl›yanlar› ve mafla olarak kulland›klar› sahte
kahramanlar›, ifl bafl›ndan uzaklafld›rd›. ‹slâm bilgilerini, ya’nî din
ve fen ve ahlâk bilgilerini memleketin her yerine yayd›. Çok say›da kültürlü din adam› yetifldirdi. Milleti otuzbir sene adâlet ile idâre etdi. Bilgili, temiz bir gençlik yetifldirdi. Haks›zl›¤›n, kötülü¤ün,
ahlâks›zl›¤›n kökünü kaz›d›. Bu yüzden ba’z› kimselerin hedefi oldu. Y›llarca kötülendi. ‹ftirâlara u¤rad›. Sonra gelen gençli¤e, büsbütün yanl›fl olarak tan›t›ld›. Fekat, insâfl› yaz›lan târîhleri okuyanlar ve onun ilme, fenne, sanây›’a, ticârete, ahlâka, k›saca insanl›¤a
b›rakd›¤› eserlerini görenler, bu iftirâlara aldanmad›. Ona dil uzatan yalanc›lardan, ilm adam›, yazar maskesi alt›nda çal›flan düflmanlar›ndan ve bunlar›n söyledikleri yalanlardan nefret etdiler.
Onun büyüklü¤ü karfl›s›nda hayrân kald›lar.
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Önce, bir sene befl ay devlet idâresine kar›fld›r›lmad›. Memleketi sadr-› a’zam Midhat pâfla ve arkadafllar› idâre etdi. Bunlar, 24
Nisan 1295 [m. 1877] günü Rus harbine sebeb oldular. Mâlî 1293
senesine rastlad›¤› için (93 harbi) denilmekdedir. 93 harbi Edirne
mütârekesine kadar dokuz ay sürdü. Müflîr [Mareflal] yapd›klar›
Süleymân pâfla, fi›pka geçidinde büyük gaflet yaparak, en seçkin
Türk birliklerinin harcanmas›na sebeb oldu. Bu hezîmete kahramanl›k denilerek, baflkumandan yap›ld›. Fekat, Filibeye ve oradan
Edirneye kaçd›. Edirnede de tutunamay›p mütâreke istedi. Mütâreke Abdülhamîd hân›n, kraliçe Viktoryaya çekdi¤i telgraf üzerine mümkin olabildi. Ruslar ve Bulgarlar, onbinlerce Türk kad›n
ve çocu¤unu kesdiler. Bir milyondan fazla Türk, Bulgaristandan,
‹stanbula hicret etdi. O zemân Rusyân›n nüfûsu doksan, Osmânl›lar›n ise altm›fldört milyondu. Sultân Abdülhamîd hân, fâci’alar›
görünce, Edirne mütârekesinden onüç gün sonra, 13 fiubat 1296
[m. 1878] da Meclis-i meb’ûsân› kapatd›. Devlet idâresini eline ald›. Meb’ûslar›n ancak yüzde k›rk› Türkdü. Bu parlamento devâm
etseydi, Osmânl› devleti, dahâ o zemân parçalanacakd›. Sultân
Abdülhamîd hân›n ilk ve büyük baflar›s›, bu felâketi görmesi ve
önlemesi oldu.
Osmânl›lara imzâlatd›r›lan 3 Mart 1878 Ayastefanos [Yeflilköy]
mu’âhedesini sultân Abdülhamîd hân bir dürlü hazm edemedi.
Dâhiyâne bir kurnazl›kla 4 Hazîran 1878 de ‹ngiltere ile gizlice anlafld›. K›br›s adas›n›n idâresini ‹ngiltereye b›rakd›. Adan›n gelirleri her y›l ‹stanbula yollanacak, ada Osmânl› ‹mperatorlu¤unun bir
parças› kalacakd›. Buna karfl›l›k, ‹ngiltere Ayastefanos mu’âhedesinin Türkiye lehine de¤ifldirilmesine yard›m edecekdi. Böylece,
Berlin mu’âhedesi, 13 Temmuz 1878 de imzâlanarak, topraklar›m›z›n ço¤u geri al›nd›. Bu harbde, para tazmînât› pek a¤›r oldu. Sultân Abdülhamîd, buna da pek dâhiyâne çâre buldu. [m. 1881] de
Düyûn-i umûmiyye idâresi kurarak, borçlar›, ikiyüzelliiki milyondan, yüzalt› milyon osmânl› liras›na indirdi. Bu büyük baflar›s›,
memlekete unutulmaz bir hizmet oldu. Büyük devletlerin bütün
bask›lar›na ra¤men, Abdülhamîd hân, Berlin mu’âhedesinin, Anadolunun flark›nda Ermenilere muhtâriyyet veren maddesini hiç
tatbîk etmedi. Midhat pâfla ve arkadafllar›, Rusyan›n harb açmas›na sebeb oldu. Bütün Rumeli ve Anadolunun büyük k›sm› Rusyan›n eline geçdi. Dâhilî ifller, masonlar›n elinde kald›. ‹slâmiyyeti
y›kmak, dinde reformlar yap›lmak isteniyordu. Bunun için, din
adamlar› câhil yetifldiriliyordu. Alman târîhçisi, Hans Kramer,
(Ondokuzuncu asr) ad›ndaki büyük târîh kitâb›n›n üçüncü cildi,
yirmialt›nc› sahîfesinde (dessen klugen Bruder Abdülhamîd II)
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beflinci Murâd›n akll› kardefli, diye övdü¤ü sultân ikinci Abdülhamîd, memleketin felâkete götürüldü¤ünü, pâflalar›n, mason ufla¤›
olduklar›n› görerek, meclisi kapatd›. ‹râde-i seniyye ve meclis-i vükelâ [Bakanlar kurulu] karâr› ile meclis-i meb’ûsan ta’tîl edildi.
Meflrûtiyyet ve bunu sa¤l›yan doksanüç (93) kânûn-i esâsîsi [anayasas›] ilgâ edilmedi. Bu anayasa 1908 de ikinci meflrûtiyyetin i’lân›na kadar devâm etmifldir. Sultân Abdülhamîd hân, a’yân üyelerinin [senatörlerin] vazîfelerine de son vermedi. Yafl›yanlar›, 1908
millet meclisine dâhil oldular. Sultân Abdülhamîd hân, devleti,
milleti, otuzbir sene, Allahü teâlân›n emrlerine göre, adâletle idâre etdi. Millet, sulh, bolluk, ucuzluk, râhat ve huzûr içinde yaflad›.
Her vilâyetde mektebler, hastahâneler, yollar, çeflmeler, Viyanadan baflka bir yerde efli bulunm›yan modern bir t›p fakültesi
yapd›rd›. 1293 [m.1876] de Mekteb-i Mülkiyyeyi yapd›rd›. [1296]
da bir müze yapd›rd›. [1297] de hukûk mektebi ve dîvân-› muhâsebât› [say›fltay] kurdu ve Beyo¤lu kad›n hastahânesini yapd›rd›.
[1299] da güzel san’atlar akademisi, [1300] de yüksek ticâret mektebi, [1301] de yüksek mühendis mektebi ve yat›l› k›z lisesi aç›ld›.
[1303] de Terkos suyunu ‹stanbula getirtdi ve mülkiye lisesini açd›. [1305] de Alman imperatörü ‹stanbula gelip, sultân Ahmed
meydân›nda Alman çeflmesi yap›ld›. [1307] de Bursada ipekçilik
mektebini yapd›rd›. [1308] de Halkal› zirâ’at ve baytar mektebi ve
Kâ¤›thânede bir poligon kurdurdu. 1309 [m.1892] da Bursa demiryolunu ve Aflîret mektebini yapd›rd›. [1310] da Üsküdar lisesi ve
Rüfldiyye mektebleri ve yeni postahâne binâs› ve Osmânl› bankas› ile Reji binâlar›n› ve (Yafa-Kudüs) demiryolu ile Ankara demiryolu yap›ld›. Yine [1310] da Hamîdiyye kâ¤›d fabrikas›, Kad›köy
havagaz› fabrikas› ve Beyrut liman› r›ht›m›n› yapd›rd›. [1311] de
Osmânl› sigorta flirketi ve Küçüksu baraj› ve (Manast›r-Selânik)
demiryolu yap›ld›. [1312] de (fiâm-Horan) demiryolu ve (Eskiflehir-Kütahya) demiryolu yap›ld›. Yine [1312] de Hamîdiyye yüksek
ticâret mektebi ve (Galata-Tophâne) r›ht›m›, Dolmaba¤çe sâat
kulesi yap›ld›. [1313] de (Beyrut-fiâm) demiryolu, Dâr-ül-aceze binâs›, mum fabrikas›, (Afyon-Konya) demiryolu, Sak›z liman› r›ht›m›, flimdiki ‹stanbul lisesi binâs›, (‹stanbul-Selânik) demiryolu
yap›ld›. Ere¤li kömür ocaklar› çal›fld›r›ld›. [1314] de Tuna nehrinde Demirkap› kanal›n›, kapal›çarfl› ta’mîrini yapd›rd›. [1313] Yunan zaferini kazand›. Akl hastahânesini yapd›rd›. [1316] da fiifllide
Hamîdiyye Etfâl hastahânesini yapd›rd›. [1318] de Medîne-i münevvereye kadar telgraf hatt› yapd›rd›. 1320 [m.1901] de Hamîdiyye Hicâz demiryolu Zerkaya kadar iflledi. Kâ¤›thânedeki Hamîdiyye suyu yap›ld›. Yeni bal›khâne, Haydarpâfla r›ht›m›, ma’den arama
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mektebi, fiâmda t›bbiyye-i mülkiyye yap›ld›. Haydarpâflada askerî t›bbiyye mekteb-i flâhânesi 24 Teflrîn-i evvel 1321 de aç›ld›.
[1322] de dilsiz ve sa¤›rlar mektebi aç›ld›. [1322] de Bingâzîye telgraf hatt› yap›ld›. [1323] de (‹stanbul-Köstence) kablosu döflendi.
Haydarpâfla istasyonu binâs› yap›ld›. Befliktafl tepesindeki Y›ld›z
serây›n› ve önündeki câmi’i yapd›rd›. Velhâs›l Avrupada yap›lan
yeniliklerin hepsini en modern fleklde yurdumuzda yapd›rd›. Ne
yaz›k ki, [1327] de tahtdan indirilince, bütün bu ilerlemeler durdu
ve memleket kana boyand›. Abdülhamîd hân, (‹stanbul-Eskiflehir-Ankara) ve (Eskiflehir-Adana-Ba¤dâd) ve (Adana-fiâm-Medîne) demiryollar›n› yapd›rd›¤› zemân, baflka memleketlerde bu
kadar demiryolu yokdu. Din bilgileri, fen ve edebiyyât üzerinde
çok kitâb basd›rd›. Köylere kadar kurslar açd›rd›. Paras›z kitâblar
gönderdi. Harb gücünü gayb etmifl olan eski gemileri Halice çekip, Avrupada yeni yap›lan üstün evsâfl› kruvazörler, z›rhl›lar ile
donanmay› kuvvetlendirdi. Askeri, subay› öyle flerefli olmufldu ki,
bir kahve önünden bir binbafl› geçerken, kahvede oturanlar aya¤a
kalkarak sayg› gösterirlerdi. Öyle bereket vard› ki, bir binbafl›n›n
evinde piflen yemekden, bir mahalle fakîrlerinin karn› doyard›.
Bütün millet, sivil, asker, herkes birbirini çok severdi. Yaln›z
[1313] y›l›nda, Yunan isyân› oldu. Ethem pâfla “rahime-hullahü
teâlâ” kumandas›nda gönderdi¤i askeri, kendisi serâydan idâre
ediyordu. Askeri yirmidört sâatde Termopil geçidini afl›p, Atinaya girdi. Bütün Avrupa kumandanlar› buna flafl›rd›. Çünki, Alman
kurmaylar›, Osmânl› ordusu, Termopili alt› ayda geçemez diye rapor vermifldi.
‹kinci Abdülhamîd hân›n güzel ahlâk›n›, dîne olan ba¤l›l›¤›n›,
edeb ve hayâs›n›n derecesini, akl›n›, ilmini, adâletini, millet için
durmadan çal›fld›¤›n›, hiç cân yakmad›¤›n›, düflmanlar›na bile iyilik etdi¤ini, masonlar›n aldatd›klar› ve mafla olarak kulland›klar›
sat›lm›fllar› bile afv etdi¤ini anlamak istiyenlere, (Mâbeyn bafl kâtibi) Es’ad be¤in (Hât›rât-› Abdülhamîd-i hân-› sânî) kitâb›n› okumalar›n› tavs›ye ederiz. Ermeni komitecilerin hâz›rlad›klar› ve 21
Temmuz 1323 [m. 1905] günü Cum’a nemâz›n› k›l›p, Y›ld›z câmi’inden ç›karken patlat›lan bir arabadaki sâatli bombadan kurtulunca, binlerce seyirci ve ecnebî diplomatlara karfl›, düflünmeden,
hemen söyledi¤i flu kelimeler, kalbinin temizli¤ini, milletin olgun,
flefkatli bir babas› oldu¤unu gösterme¤e yetiflir san›r›z: (Kendimce en büyük emel, ehâlînin râhat ve mes’ûd olmas›d›r. Bu u¤urda,
gece-gündüz nas›l çal›fl›ld›¤› ve gayret gösterildi¤i ma’lûmdur.
Gayret ve hüsn-ü niyyetimin min tarafillah mükâfât›, flu hâdiseden, h›fz-› Hudâ ile, emîn olmakl›¤›md›r. Onun için, cenâb-› Hak– 297 –

ka flükr ve hamd ederim. Müte’essir oldu¤um birfley varsa, asker
evlâdlar›mdan ve ehâlîden ba’z›lar›n›n telef ve mecrûh olmalar›d›r. Buna, ilelebed teessüf ederim. Tebe’am›n, hakk›mda göstermifl olduklar› hissiyâta an-samîmilkalb memnûniyyetimi beyân
eyler, âfât-i semâviyye ve erdiyyeden masûniyyetleri için düâ ederim).
Merkezi Selânikde bulunan üçüncü ordunun ba’z› subaylar›, ingiliz câsûslar› taraf›ndan bol para ve makam va’dleri ile aldat›ld›. 7
Temmuzda fiemsî pâfla, te¤men Ât›f taraf›ndan vuruldu. Hareket
ordusu ‹stanbula yürüdü. Halîfe, hazret-i Alînin ictihâd›na uyarak,
bunlara karfl› koymad›. Devleti bu eflkiyâya teslîm etdi. Vaktiyle,
Mekke kâfirleri de, Medîneye hücûm edince, Peygamberimiz,
Bedrde, Uhudda ve Hendekde, az kuvvet ile cihâd ederek, bunlar›n Medîneye girmelerine mâni’ olmufldu. Hucurât sûresi, dokuzuncu âyetinde meâlen (‹syân edenler ile harb edip, bunlar› itâate
getirin!) emrine uymad›. Halîfe, Peygamberimizin bu sünnetine ve
bu farza uymad›¤› için, fâcia ve felâketlere sebeb oldu. 27 Cemâzilâh›r 1326 ve 23 Temmuz 1908 de ikinci meflrûtiyyet i’lân edildi. Silâh bask›s› alt›nda seçim yap›ld›. 17 Birinci kânûn [Aral›k]da meclis aç›ld›. Bununla, devletin idâresi, ehliyyetsiz, tecribesiz ellere
geçdi. ‹ngilizlerin hâz›rlad›¤› fâci’alar tekrâr bafllad›. 5 Ekim 1908
de, Bulgaristan prensli¤i, krall›¤›n› i’lân ederek, Osmânl›lardan ayr›ld›. Yine o târîhde, Avusturya, Bosna-Herseki ilhâk etdi. Yunanistan da bafl kald›r›p, befl sene sonra Giridi ilhâk eyledi. 14 Nisan
1909 da, Adanada ermeni ihtilâli oldu. Müslimânlar›n mallar›na,
cânlar›na, ›rzlar›na sald›rd›lar. 1850 Türkü öldürdüler. ‹ttihâdc›lar
buna da seyirci kald›lar. Halk, onyedibin ermeniyi öldürüp isyân
basd›r›ld›. ‹ttihâdc›lar, Avrupal›lara flirin görünmek için yüzlerce
müslimân› kesdiler, asd›lar. Bu zulmleri, o zemân Adana vâlîsi
olan meflhûr Cemâl pâfla yapd›. Dâhiliyye nâz›r› Tal’at pâflan›n
takdîrine mazhar oldu. Bu hâdiseler dolay›siyle ittihâdc›lar da
[1914]de meclisi kapatd›. Sultân Hamîde hak vermek zorunda kald›lar.
31 Mart vak’as› ad› ile meflhûr olan 13 Nisân 1327 [m. 1909] hareketi ile sultân Abdülhamîdin hiçbir alâkas› olmad›¤›, kat’î olarak anlafl›lm›fld›r. ‹ttihâdc›lar›n, pâdiflâha sâd›k birinci orduya güvenmiyerek, Selânikdeki üçüncü ordudan getirdikleri avc› taburlar›n›n ç›kard›¤› tesbit edilmifldir. Ya’nî ittihâdc›lar›n bir tertîbi olmufldur. ‹ttihâdc›lar, böylece Selânikden Bulgar, S›rb, Yunan, Arnavud ya¤mac›lar›n›n meydâna getirdikleri hareket ordusunu ‹stanbula gönderdi. Tal’at be¤in bask›s› ile Sultân, 27 Nisan 1327
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[m. 1909] da tahtdan indirildi. Son meflrûtiyyet zemân›nda hükümdârl›¤› dokuz ay, befl gündür. Selânikden gelen, toplama ve
frenk silâhlar›n› tafl›yan hareket ordusuna karfl› koymak istiyen
kumandanlara, çarp›fl›lmamas›n›, müslimân kan› dökülmemesini
s›k› emr verdi. ‹steseydi yaln›z Taksim ve Tafl k›flladaki ta’lîmli asker ve sâd›k subaylar, gelen çapulcu alaylar›n› darmada¤›n›k edebilirdi. Fekat, kardefl kan›n›n dökülmesini istemedi. ‹stanbula giren hareket ordusu kumandanlar›, do¤ru Y›ld›z serây›na geldiler.
Hazîneyi, asrlardan beri toplanm›fl olan k›ymetli yâdigârlar› ve
dünyân›n en zengin kütübhânelerinden olan serây kitâbl›¤›n›n bir
k›sm›n› ya¤ma etdiler. Pâdiflâh›n alt›n arabas› bile parçalan›p paylafl›ld›. Bu barbarca sald›ranlar, birer kahramân, kurtar›c› i’lân
edildi. O y›l, ittihâdc›lar, Sultândan iki yafl küçük olan kardefli Muhammed Reflâd› yerine geçirdiler. Sultân Reflâd, ihtiyâr, sessizdi.
Ortal›¤› kana boy›yanlar›n, gönülden müslimân olmad›klar›n› görüyordu. Bu canavarlar karfl›s›nda âciz, zevâll› bir kukla hâlinde
idi. ‹ttihâdc›lar, sultân Hamîdi lekeliyecek bir suç bulamad›lar.
Milletin onu çok sevdi¤ini, sayd›¤›n› görerek, öldürme¤e de cesâret edemediler. Hemen o gece, kurmay binbafl› Fethi Okyar›n emrinde olarak, trenle Selâni¤e götürdüler. Orada Alâtini köflkünde
habs edildi. Ömrünü okumakla ve ibâdet ile geçirdi. Hükûmeti ele
geçiren ittihâdc›lar›n ço¤u, hattâ din iflleri baflkan› olan fleyh-ul islâm efendileri dahî mason idi. Sultân Hamîd hân›n kans›z ve huzûr içinde geçen idâresinden sonra memleket, siyâsî i’dâmlar, sû’i
kasdler ülkesi oldu. Çok kimseleri i’dâm etdiler. Birbirlerini, hattâ kendi baflkumandanlar› olan Mahmûd fievket pâflay› da dört
ayl›k sadr-› a’zam iken 11 Hazîran 1331 [1913] de kendileri öldürdü. Yerine getirilen M›sr prensi Sa’îd Halîm pâflan›n 3 sene, 7 ay
ve 23 günlük ve bunun yerine gelen Tal’at pâflan›n birbuçuk senelik sadâret zemânlar›nda, memleket karma kar›fl›k oldu. Herkes,
ölüm, habs korkusu içinde idi. Cân, mal ve nâmûs emniyyeti kalmad›. ‹slâm düflmanl›¤›, küfr ve irtidâd moda olma¤a bafllad›. Her
vilâyetde zâlimler türedi. 1329 [m. 1911] da Arnavud isyân› oldu.
Mahmûd fievket pâfla büyük kuvvetle önliyemedi. Sultân Reflâd
16 Hazîranda Kosovaya gitdi. Beflyüzyirmiiki sene önce, dedesinin zafer kazand›¤› yerde, yüzbin Arnavud ile Cum’a nemâz› k›ld›. Huzûru te’mîn etdi. Mahmûd fievket pâflan›n sekseniki taburla yapamad›¤›n›, sultân Muhammed Reflâd, bir gövde gösterisi ile
te’mîn eyledi. Ebüzziyâ takvîminin 19 fiubat 1945 pazartesi yapra¤›nda diyor ki:
(Meflrûtiyyetin bafllang›c›, memleketimiz için büyük felâket ve
ziyânlara sebeb oldu. Çünki 1329 [m. 1911] da Trablusgarb ‹tal– 299 –

yanlara b›rak›ld›. 1331 [m. 1912] de Balkan harbi bozgunu oldu.
‹ki büyük k›t’a ile ilifli¤imiz kesildi. Afrikada birmilyonikiyüzbin
kilometre kare, Rumelide ikiyüzelli bin kilometre kare yerimiz elden gitdi. Birinci cihân harbinde de birmilyon kilometre kareden
fazla toprak gayb oldu. Koca imperatorluk ya¤ma edildi. Bu felâketlere, ittihâd ve terakkînin, gâfil, câhil, f›rkac›, inâdc›, bölücü
idâresi sebeb oldu.) Birinci cihân harbine Osmânl›lar üç milyon
askerle kat›ld›. Bir milyon zâyi’ eyledi. Bunun dörtyüzbini cebhede flehîd oldu. Müttefiklerimizin mevcûdü yirmiüç milyon olup,
onbeflbuçuk milyon zay›’ât›m›z oldu. Bunun üçbuçukmilyonu cebhede öldü. Düflmân ordular› mevcûdü, k›rküç milyon idi. Bunlar›n yirmiüç milyonu zâyi’ oldu. Yaln›z beflbuçuk milyonu cebhede
öldü.
Sultân Abdülhamîdi taht›ndan indirenler, sonunda memleketi
düflman çizmelerinin alt›nda b›rakarak kaçd›lar. ‹lk olarak Enver
pâfla, Tal’at pâfla, doktor Behâeddîn fiâkir, doktor Nâz›m, 30 Ekim
1918 de Mondros mütârekesini imzâ etdikden bir gün sonra, gece
yar›s› kaçd›lar. Tal’at pâfla [m. 1921] de k›rkdokuz yafl›nda Berlinde, Enver pâfla k›rk yafl›nda [m. 1922] de Türkistânda, Cemâl pâfla
da [m. 1922] de elli yafl›nda Tiflisde öldürüldüler. Avrupadaki mason localar›, bu baflar›lar›n› uzakdan keyf ile seyr ediyorlar. ‹slâmiyyeti yok etmek için, yeni plânlar hâz›rl›yorlard›. Masonlar, ittihâdc›lara yapd›rd›klar› bu cinâyetleri Midhat pâfla ve arkadafllar›
gibi maflalarla, dahâ otuzbir y›l önce ve pek k›yas›ya yapd›racaklard›. Fekat, çok akll›, zekî, ileriyi görüflü keskin ve tâm müslimân
olan, ikinci Abdülhamîd hân, bunu anlam›fl, bu felâketleri önlemifl,
islâm âlemine se’âdet, huzûr sa¤lam›fld›. Bunun için, bu yüce hâkana, k›z›l sultân, korkak, zâlim gibi ismler takd›lar. Böylece gençleri aldatma¤a, onun sevgisini, büyüklü¤ünü gönüllerden ç›karma¤a
u¤rafld›lar.
(Türkiye Târîhi)nde diyor ki, (‹kinci meflrûtiyyetden sonra gelen yeni rejim, ikinci Abdülhamîdi mahkûm etmifl, hattâ bugüne
kadar, bu hükümdâr›n lehinde, hattâ tarafs›z yazmak ve konuflmak, tehlükeli say›lm›fld›r. Bunun bir sebebi, ikinci Abdülhamîdin, aslâ mürteci’, gerici olmamak flart› ile, muhâfazakâr olmas› ve
imperatörlü¤ü otuz y›l flahsen adâlet ile idâre etmesidir. ‹kinci
Abdülhamîdi düflürenler birbirinden ink›lâbc› olduklar› için, tabî’atiyle, bu hükümdâr›n muhâfazakârl›¤›n› be¤enmemek durumunda kalm›fllard›r. Ancak târîh, siyâset de¤ildir. Günün modas›na göre söyliyen, yazan kimse, târîhci de¤ildir. Çünki, siyâsî rejimler ve fikr modalar› dâimâ de¤iflir. Yak›n mâzîyi halka fenâ tan›t– 300 –

mak gibi hissî görüfl, ilmî tedkîk yap›lmas›na mâni’ olmakdad›r.
Ba’z› sathî görüfllü kimseler, günlük olufllar› küçültür, gölgede b›rak›r diye, eski kahramânlar› küçültürler. Târihî realiteden korkmak ma’nâs›zd›r. Türkiyede, yine de, ikinci Abdülhamîd aleyhindeki yalanlar› nakl etmek modas› yürürlükdedir.
13 fiubat 1295 [m. 1878] gününe kadar, ikinci Abdülhamîdin
saltanat›n›n ilk bir y›l, befl ay ve onüç günü, bu hükümdâr›n flahsî
idâresi ile ilgisizdir. fiahsî idâresi, 13 fiubatda bafllar. 7 Zilhicce
1293 ve 23 Kânûn-i evvel [Aral›k ay›] 1876 günü birinci meflrûtiyyet i’lân edildi. ‹lk millet meclisi 19 Mart 1877 de aç›ld›. Anayasay› hâz›rl›yanlardan Midhat pâfla, bir hukukcu de¤ildi. ‹kinci Abdülhamîd hân hât›rât›nda diyor ki:
Midhat pâfla, öteden beri meflrûtiyyet tarafdâr› idi. Lâkin ismini ve ba’z› kitâblarda medhini iflitmekle hâs›l olmufl bir tarafdârd›.
Hiçbir devletin Kânûn-i esâsîsini tedkîk etmifl ve bu bâbda esâsl›
fikr edinmifl de¤ildi. Rehberi, nâfi’a vekâletinin müsteflâr›, Odyan
efendi idi. Odyan efendi ise, o zemân bile bizde mümtâz hukûkculardan de¤ildi. Hele memleketi hiç bilmezdi. Zan ederim bu vukûfsuzluk, Midhat pâfla ile Tâif kal’as›na kadar berâber gitdi.
Midhat pâflan›n baflkanl›¤›nda, Ziyâ be¤ [pâfla] ile Nâm›k Kemâlin de kat›ld›¤› bir hey’etin hâz›rlad›¤› Anayasan›n 113. cü maddesi, hükümdâra bir flahs› sürmek hakk›n› vermifldi. Bu maddeyi
Midhat pâfla, mahsûs koydurdu. Çünki, ölünciye kadar iktidârda
kalma¤› umuyordu. Bu madde ile, muhâliflerini sürmek istemifldir. Nitekim birkaç devlet adam›n› sürdü. ‹kinci Abdülhamîd hân,
muhâkemesiz sürülmenin tanzimâta ayk›r› oldu¤una dikkati çekdi ise de, Midhat pâflay› iknâ’ edememifldi. Midhat pâfla, anayasaya, herkesin kendi dili ile konuflabilece¤ini koydurmak istemifl, fekat Sultân, bu maddeyi kald›rm›fld›r. Midhat pâfla, Sultân›n bütün
selâhiyyetini yok etmek için, Anayasay› büyük devletlerin kefâletleri alt›na koymak istemifldir. Türk devletinin istiklâlini yok edecek bu feci’ madde de kabûl edilmemifldir. Rusya ile harb etmek
için, Bâb-› âlide nutklar çekdi. Medrese talebesini ayakland›rarak, harb lehine nümâyifl yapd›rd›. Bunlar, Sultân›n penceresi alt›nda bile harb diye ba¤›rd›lar. Harb olursa, ‹ngilterenin yard›m
edece¤ine inan›yordu. ‹çki sofralar›nda, Cumhûriyyet i’lân edip,
üçüncü Napolyon gibi, Cumhûrbaflkan›, sonra imperatör olaca¤›n› söyledi ve (niçin Âl-i Osmân olur da, Âl-i Midhat olmaz) dedi.
‹fli dahâ ileri götürerek, husûsî asker yazma¤a kalk›fld›. Bu yeni
asker, Millet askeri nâm› ile yeni bir ordu teflkil edecek ve Midhat
pâflan›n emrinde olacakd›. H›ristiyan ve müslimânlardan gönüllü
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yaz›lanlar, baflkumandanlar› Midhat pâfla lehine yürüyüfller yap›yorlar. ‹stanbulda huzûru bozuyorlard›. Yeniçeri oca¤› hortluyordu. Midhad pâfla, milliyetçili¤e uym›yan hareketlerde de bulundu.
Bosnada, Türk bayra¤›ndaki ayy›ld›z yan›na bir haç eklenmesini
emr etdi. Devlet bayra¤›n›n, bir eyâletde olsa bile, sadr-› a’zam
emri ile de¤ifldirilmesi de, onun demokrasi anlay›fl›na parlak bir örnekdir. Bu haçl› Türk bayra¤›n› tafl›yan bir tabura ‹stanbulda geçid
resmi bile yapd›rd›. Bütün bu sap›kl›klar›, ikinci Abdülhamîd hân›n sabr›n› tafl›rarak, 5 fiubat 1877 de, onu sadr-› a’zaml›kdan azl
etdi. Kendi arzûsu üzerine ‹zzeddîn vapuruna bindirilerek ‹talyaya gönderildi. Eline de beflyüz alt›n verildi. Bir sene, sekiz ay çeflidli flehrleri gezdi. ‹ngilizlerle halîfeye karfl› anlaflmalar yapmas› üzerine, yurda ça¤r›ld›. ‹ki ay Giritde, Hanyada oturdukdan sonra
1295 [m. 1878] son ay›nda Sûriye vâlîsi, 4 A¤ustos 1297 [m. 1880]
de Ayd›n vâlîsi yap›ld›. Burada iken, 16 May›s 1298 [m. 1881] de,
Y›ld›zda muhâkeme edilmek için tevkif emri verildi. Frans›z konsoloslu¤una s›¤›narak kendisini lekeledi. Frans›z sefîrinin emri ile
halîfeye teslîm edildi. Mahkemenin i’dâm karâr›n› halîfe, müebbed
habse çevirip, 28 Temmuzda ‹zzeddîn vapuru ile Rüfldü, Mahmûd
ve Nûri pâflalarla ve Hasen Hayrullah efendi ile birlikde Tâife götürülüp habs edildiler. 6 May›s 1301 [m. 1883] de Mahmûd Celâleddîn pâfla ile, askerler taraf›ndan bo¤ulup öldürüldüler. ‹ngiltere
onu kurtarma¤a karâr verdi. K›z›ldenizdeki bir harb gemisine bu
vazîfeyi verdi. Pâflalar›n, ‹ngilizler taraf›ndan kaç›r›laca¤›n› anl›yan
hicâz vâlîsi müflîr Osmân Nûrî pâflan›n emri ile öldürüldü¤ü san›lmakdad›r). (Yeni Türkiye Târîhi)nin yaz›s› temâm oldu. 283, 286,
287, 361, 369, 370, 374, 377, 385.
10 — ABDÜLKÂD‹R GEYLÂNÎ: Muhyiddîn Ebû Muhammed bin Ebû Sâlih Mûsâ, 471 [m. 1077] de Îrânda tevellüd, 561
[m. 1166] de Ba¤dâdda vefât etmifldir. Babas›, hazret-i Hasenin
torunu Abdüllah bin Hasen-i müsennâ soyundand›r. Abdüllah›n
annesi, Fât›ma, hazret-i Hüseynin k›z›d›r. Bunun için hem seyyid,
hem flerîfdir. Hanbelîdir. Kâdirî tarîkatinin reîsi ve bütün tarîkatlerin menba-› feyzidir. Mürflid, müderris ve müftî idi. Pek büyük
âlimdir. 32, 61, 117, 144, 155, 158, 176, 199, 342, 391, 392.
11 — ABDÜLLAH B‹N ABBÂS: Resûlullah›n amcas› Abbâs›n o¤lu olup, çok âlim idi. Annesi Lübâde, Hâlid bin Velîdin teyzesi idi. Hicretden üç y›l önce Mekkede do¤du. Çok hadîs-i flerîf bilirdi. Halîfe Ömerin müflkillerini çözerdi. S›ffînde imâm-› Alînin
kumandanlar›ndan idi. Abdüllah bin Zübeyrin hilâfetini kabûl etmedi. Tefsîrde çok ileri idi. Müfessirlerin flâh›d›r. 68 y›l›nda, Tâif– 302 –

de vefât etdi. Uzun boylu, beyâz, güzel idi. Ömrünün sonlar›nda
göremez oldu. Abbâsî halîfeleri, bunun soyundand›r. 40, 59, 70, 74,
86, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 130, 137, 165, 168, 169, 170, 184,
185, 189, 231, 243, 318, 345, 356, 359, 408.
12 — ABDÜLLAH B‹N CA’FER: Resûlullah›n amcas› Ebû
Tâlibin torunudur. Habeflistânda dünyâya geldi. 80 y›l›nda Medînede vefât etdi. Çok cömerd idi. Hazret-i Mu’âviye buna çok ikrâm ederdi. Muhammed bin Ebî Bekr-i S›ddîk ile Yahyâ bin Alî
ibni ebî Tâlib ile ana bir kardefl idi. Hazret-i Alî ile Fât›ma-tüzzehrân›n k›z› olan Zeynebin zevci idi “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”. 66, 168, 204, 378.
13 — ABDÜLLAH B‹N EBÎ BEKR-‹ SIDDÎK: Önce islâm
olanlardand›r. Hicretde, kâfirlerden ma¤araya haber getirir, gece
ma¤arada yatard›. Mekkenin fethinde, Huneyn ve Tâif gazâlar›nda bulundu. Tâifde yaraland›. 11. ci y›lda vefât etdi “rad›yallahü teâlâ anh”. 99.
14 — ABDÜLLAH B‹N EBÎ EVFÂ: Eshâb-› kirâmdan Kûfe
flehrinde en son vefât edendir. 86 y›l›nda vefât etdi. 19, 252.
15 — ABDÜLLAH B‹N MES’ÛD: ‹lk müslimân olanlar›n alt›nc›s›d›r. Resûlullah›n yan›ndan, hizmetinden ayr›lmazd›. Kur’ân-›
kerîmi çok iyi ö¤rendi. Pekçok hadîs-i flerîf ezberledi. Mekke kâfirleri aras›nda aç›kça okurdu. Çok eziyyet çekerdi. ‹ki kerre Habeflistâna ve Medîne-i münevvereye hicret etdi. Bütün gazâlarda
ve Yermük muhârebesinde bulundu. Cennetle müjdelendi. Halîfe
Ömer-ül-Fârûk, kendisini Kûfeye müftî olarak gönderdi. Otuziki
y›l›nda, altm›fl yafl›ndan sonra vefât etdi. Bakîde medfûndur “rad›yallahü teâlâ anh”. 106, 163, 165, 168, 177, 182, 185, 189, 199, 208,
210, 241, 324, 330.
16 — ABDÜLLAH B‹N MUBÂREK: Tebe’i tâbi’înin büyüklerinden olup, hadîs ve f›kh âlimi idi. 118 de Horasanda do¤up,
181 [m. 797] de vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. Kitâblar› çokdur. Bir y›l hac, bir y›l cihâd ve bir y›l ticâret ederdi. Kazanc›n›n
hepsini fakîrlere verirdi. fiâmda birisinden ald›¤› kalemi vermeden
Merve gitmifldi. Kalemi vermek için Mervden fiâma geldi. Sehl
Alî bin Abdüllah Merûzî, Abdüllah bin Mubârekin derslerine devâm ederdi. Birgün, (Art›k senin dersine gelmiyece¤im. Çünki,
bugün gelirken senin k›zlar›n dama ç›km›fl beni ça¤›r›yorlard›. Benim Sehlim, benim Sehlim diyorlard›. Bunlar›n terbiyesini vermiyor musun?) dedi. Abdüllah bin Mubârek, o gece, talebesini top– 303 –

lay›p, (Sehlin cenâze nemâz›na gidelim) dedi. Gidip, vefât etmifl
buldular. (Vefât›n› nerden anlad›n?) dediklerinde, (Benim hiç câriyem yok. O gördükleri, Cennet hûrîleri idi. Onu Cennete ça¤›r›yorlard›) dedi. Buyururdu ki, (Edeb nedir? Âlimler çeflidli ta’rif etmifl. Bence edeb, kiflinin nefsini tan›mas›d›r.) (Birinin bir lira hakk›n› ödemek, bin lira sadaka vermekden dahâ iyidir.) (Çal›fl›p kazanmak tevekkülü bozmaz) derdi. (Tevâzû’, zenginlere karfl› kibrli olmak, fakîrlere karfl› alçak gönüllü olmakd›r) derdi. (E¤er g›ybet etseydim, anam›, babam› g›ybet ederdim. Çünki sevâblar›m›n
onlara verilmesi dahâ iyi olur) derdi. 10, 30, 31, 260.
17 — ABDÜLLAH B‹N ÖMER: Hicretden on dört sene önce
tevellüd ve 73 de Mekkede vefât etdi. Babas› ile birlikde îmân etdi. Küçük oldu¤undan Bedr ve Uhud gazâlar›na götürülmedi. Di¤er gazâlarda ve Mûte gazâs›nda ve Yermükde, M›sr ve Afrika
fethlerinde bulundu. Resûlullah›n nemâz k›ld›¤› her yerde nemâz
k›lard›. Çok müttekî, cömerd ve halîm idi. Hilâfet ifllerine hiç kar›flmad›. Hicrî 73 senesinde, Haccac bin Yûsüf, Mekkede, Abdüllah bin Zübeyri flehîd etdikden üç ay sonra, bunun aya¤›na zehrli
k›l›ç ile vurdurarak flehîd etdi “rad›yallahü teâlâ anh”. 40, 65, 73,
118, 124, 125, 165, 176, 182, 185, 196, 209, 231, 345, 400.
18 — ABDÜLLAH B‹N SA’D: Hazret-i Osmân›n süt kardefli
idi. Vahy kâtibi iken mürted oldu. Mekkenin fethinde katli emr
olundu ise de, tekrâr îmâna gelip afv edildi. M›sr fethinde bulundu. 25 de M›sr vâlîsi olup, Tunusu feth etdi. Halîfenin flehâdetinde
Medîneye yard›ma gelirken, M›srda yerinin ya¤ma edildi¤ini anl›yarak, Remleye yerlefldi. 36 da vefât etdi. 120.
19 —ABDÜLLAH B‹N SEBE’: Müslimânlar aras›na ilk olarak, Eshâb düflmanl›¤› fitnesini sokan bir yehûdî dönmesidir. Hazret-i Osmân zemân›nda Yemenden gelip, müslimân oldu¤unu
söyledi. Halîfenin yan›na sokulmak istedi. Fitne, fesâd ç›karaca¤›
anlafl›larak, Medîne-i münevvereden d›flar› at›ld›. M›sra giderek,
câhiller aras›nda, halîfeyi kötüleme¤e, Eshâb-› kirâm›n büyükleri
için at›p tutma¤a, kardefli kardefle düflürme¤e bafllad›. Kûfeye de
giderek hazret-i Alîye yaltakland›. Hattâ, sen tanr›s›n dedi. Alî
“rad›yallahü anh” da, bunu Medayn flehrine sürdü. Hazret-i Alî
flehîd olunca, (O ölmedi. Bulutlarda yerlefldi. fiimflek, y›ld›r›m
onun emri ile olmakdad›r) dedi. Dahâ nice, düzme sözleri ile, câhilleri aldat›p, Ehl-i sünneti parçalama¤a, içeriden y›kma¤a koyuldu. Fekat, Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ”, âyet-i
kerîmeye ve hadîs-i flerîflere sar›larak ve akla, ilme dayanarak bunun bozuk ve çürük sözlerine, çok sa¤lam cevâblar verdi. Onlar›
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her yerde rezîl ve perîflan eyledi. Onlar ancak, kitâb okum›yan,
va’z, nasîhat dinleme¤e gitmiyen câhilleri aldatabildi. 6, 14, 27, 30,
36, 77, 120, 121, 136, 220, 233, 365.
20 — ABDÜLLAH B‹N UREYKIT: Benî Veyl kabîlesinden
bir kâfir idi. Emîn idi. S›r saklay›c› idi. 99.
21 — ABDÜLLAH B‹N YESR: fiâmda en son vefât eden sahâbîdir. Seksensekiz senesinde vefât etdi. 19, 252.
22 — ABDÜLLAH B‹N ZÜBEYR: Zübeyr bin Avvâm›n o¤ludur. Annesi Esmâ binti Ebî Bekr S›ddîkd›r. Hicretden yirmi ay
sonra tevellüd etdi. ‹smini Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
koydu ve düâ etdi. Cesûr, kuvvetli, kahraman idi. Geceleri ibâdet
eder, gündüzleri oruc tutard›. Tunus harbinde, yüzyirmibin düflman askeri ile yirmi bin islâm mücâhidi savafl›rken, düflman kumandan› Cercîri öldürerek zafere sebeb oldu. Cemel vak’as›nda,
Alîye “rad›yallahü anh” karfl› idi. Yezîde bî’at etmedi. Dokuz sene
Mekkede halîfe oldu. Yemen, Irak ve Horasan elinde idi. Abdülmelikin kumandan› Haccac bin Yûsüf, 72 y›l›nda Mekkeyi muhâsara ve manc›n›k ile flehri tahrîb etdi. Abdüllah, 73 [m. 692] de aln›na gelen manc›n›k tafl› ile yaraland› ve flehîd edildi “rad›yallahü
teâlâ anh”. Vâlidesi Haccac›n karfl›s›na ç›k›p ac› ve do¤ru sözler
söyledi. Harâb olan Kâ’beyi ve ayr›ca türbe-i nebevîyi ta’mîr etdi.
fiehîd edildikden sonra, Abdülmelik bin Mervân, Kâ’benin bir d›vâr›n› y›kd›r›p, Hacer-i esvedi eski yerine koydurdu. Bugünkü
Kâ’benin üç d›vâr› Abdüllah, bir d›vâr› Abdülmelik yap›s›d›r. 65,
106, 170, 211, 259, 302, 304, 330, 339, 350, 354, 359.
23 — ABDÜLLAH-‹ CENG‹ZÎ HÂN: Mâverâünnehrdeki özbek hânlar›ndand›r. ‹skender hân›n o¤ludur. 939 da tevellüd, 1005
[m. 1596] de vefât etdi. 990 da hükmdâr oldu. 993 de Hirat› ald›
“rahime-hullahü teâlâ”. 151.
24 — ABDÜLLAH-‹ ENSÂRÎ: Babas› Ebû Mensûr Muhammed bin Alîdir. 396 da Hiratda tevellüd, 481 [m. 1088] de orada vefât etdi. fieyh-ül-islâm idi. Hanbelî idi. Evliyân›n büyüklerinden
idi. Hadîs âlimi idi. (Menâzilüssâ’irîn) ve tefsîr kitâblar› meflhûrdur. Tesavvufda (Te’arrüf) kitâb›n› flerh etmifldir. (Münâcât) ‹stanbulda bas›lm›fld›r. 84, 146, 212, 270, 319, 409.
25 — ABDÜLMECÎD HÂN: Osmânl› pâdiflâhlar›n›n otuzbirincisi ve islâm halîfelerinin doksanalt›nc›s›d›r. Sultân ikinci Mahmûdun o¤ludur. Sekiz o¤lundan dördü pâdiflâh oldu. 1237 [m.
1821] de tevellüd etdi. 1255 [m. 1839] de pâdiflâh oldu. 24 Hazîran
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1277 [m. 1861] de vefât etdi. Sultân Selîm câmi’i ba¤çesindedir.
Abdülmecîd hân›n büyük bir hatâs›, memlekete ve bütün islâmiyyete çok a¤›r zarar› dokunan, afv edilmez bir kabâhati olmufldur.
Öyle bir hatâ ki, Osmânl› târîhinde korkunç bir dönüm noktas›
yapm›fl, bu koca islâm devletinde bir (yok olma devri)nin bafllamas›na sebeb olmufldur. Masonlar›n, islâm düflmânlar›n›n örtbas
etmek istedikleri, gençlerden saklama¤a çal›fld›klar› bu hatâ, sâf,
temiz kalbli hâkân›n, az›l› ve sinsi islâm düflmân› olan ‹ngilizlerin
tatl› dillerine aldanarak, ‹skoç masonlar›n›n yetifldirdikleri câhilleri iflbafl›na getirmesi, bunlar›n devleti içerden y›kmak siyâsetlerini hemen anl›yamamas›d›r. ‹ngilizlerin Osmânl› devletine karfl›
korkunç sald›r›lar› ve baflar›lar› sultân Abdülmecîd hân› aldatmakla bafllad›. ‹slâmiyyeti y›kmak için ‹ngilterede kurulmufl olan
(‹skoç mason teflkilât›)n›n kurnaz üyesi Lord Redcliffe ‹stanbula
‹ngiliz sefîri olarak gönderildi. 1250 [m. 1834] senesinde Pârisde
ve sonra Londrada Osmânl› sefîri bulunan Mustafâ Reflîd pâfla, aldat›lm›fl, mason yap›lm›fld›. Bunun sadr-› a’zam yap›lmas› için,
Lord Redcliffe sultâna çok dil dökdü. (Bu ayd›n, kültürlü ve baflar›l› vezîri sadr-› a’zam yaparsan›z, ‹ngiltere imperatörlü¤ü ile Devlet-i aliyye aras›ndaki bütün anlaflmazl›klar kalkar. Devlet-i aliyye
ekonomik, sosyal ve askerî sahâlarda ilerler) diyerek halîfeyi aldatd›. 1262 [m. 1846] da sadr-› a’zam olan pâfla, ifl bafl›na gelir gelmez, hâriciyye nâz›r› iken, Redcliffe ile el ele verip, hâz›rlam›fl oldu¤u, (Tanzîmât) kanûnuna istinâd ederek, büyük vilâyetlerde
mason localar› açd›. Câsûsluk ve h›yânet ocaklar› çal›flma¤a bafllad›. Gençler, din câhili olarak yetifldirildi. Londradan al›nan plânlarla bir yandan idârî, zirâ’î, askerî de¤ifliklikler yapd›lar. Bunlarla gözleri boyad›lar. Öte yandan da, islâm ahlâk›n›, ecdâd sevgisini, millî birli¤i parçalama¤a bafllad›lar. Yetifldirdikleri kimseleri iflbafl›na getirdiler. Bu senelerde Avrupada, fizik, kimyâ üzerinde
dev ad›mlar at›l›yor. Yeni bulufllar, ilerlemeler oluyor. Büyük fabrikalar, teknik üniversiteler kuruluyordu. Osmânl›larda bunlar›n
hiçbiri yap›lmad›. Hattâ, Fâtih devrinden beri medreselerde okutulmakda olan fen, matematik derslerini büsbütün kald›rd›lar.
Din adamlar›na fen bilgisi lâz›m de¤ildir diyerek, kültürlü, bilgili
âlimlerin yetiflmelerine mâni’ oldular. Sultân Abdülmecîd hân zemân›nda dünyâda iki büyük islâm devleti vard›. Biri Osmânl› devleti, ikincisi Hindistândaki Gürgâniyye hükümdârl›¤› idi. Her iki
devletin sultânlar›, islâm dîninin bekçisi idiler. ‹slâm düflman› olan
‹ngilizler, bu iki bekçiyi yok etmek için, çok kurnaz plânlar hâz›rlam›fld›. Önce, Gürgâniyye devletini parçalama¤a karâr verdiler.
Böylece, Asyadaki müslimânlar› bafls›z b›rakacak, hem de Hindis– 306 –

tân›n hazînelerine, ticâretine hâkim olacaklard›. Fekat, Osmânl›lar›n buna mâni’ olmas›ndan korkuyorlard›. Bunun için Osmânl›lar›
Ruslarla savafld›rma¤a çal›fld›lar. Avusturya ve Prusya, Osmânl›Rus savafl›n›n önlenmesini istediler. Rusya da bunu kabûl etdi. Fekat ‹ngilizler, Reflîd pâflay› harb etme¤e teflvîk etdiler. Yard›m
edeceklerine, zafer kazanaca¤›na, böylece Osmânl›lar›n bir numaral› adam› olaca¤›na inand›rd›lar. Reflîd pâfla, Osmânl› devletinin
bafl›na geçece¤inin ç›lg›nl›¤› içinde, ‹ngilizlere mafla oldu. 26 eylül
1269 [m. 1853] de, Bâb-› âlîde yüzaltm›flüç (163) kifli toplad›. Rusyaya harb aç›lmas›na karâr verdi. Sultân Abdülmecîd hân› da, tuza¤a düflürüp, tasdîk etdirdi. Rusyaya harb i’lân edildi. Osmânl›
devletinin bafl›n› derde sokan ‹ngilizler, Hindistândaki fâci’a ve felâketlere bafllad›lar. 1274 [m. 1857] de, Delhîde, büyük ihtilâl ç›kard›lar. ‹kinci Behâd›r flâh›, o¤ullar› ile birlikde Kalküteye götürüp habs etdiler. Gürgâniyye devleti y›k›ld›. Hindistân›n ilerde, ‹ngiliz imperatörlü¤üne kat›lmas› için, birinci ad›m at›lm›fl oldu. ‹ngilizler, Rus çar› birinci Nikolan›n Kudüsde katoliklere karfl› ortodokslar› ayakland›rd›¤›n› ileri sürerek, Ruslar›n Akdenize inmesini hiç istemiyen Fransa imperatörü üçüncü Bonapart› da, TürkRus K›r›m Harbine sürüklediler. Kendi ç›karlar› için yapd›klar› bu
iflbirli¤i, Türk milletine Reflîd pâflan›n diplomatik zaferleri olarak
tan›t›ld›. Düflmanlar›n bu yald›zl› reklâmlar ve sahte dostluklarla
örtme¤e çal›fld›klar› imhâ hareketlerini, herkesden önce anl›yan
sultân, çok zemân serây›nda hüngür hüngür a¤lard›. Memleketi,
milleti kemiren düflmânlara karfl› koymak için tedbirler arar ve Allahü teâlâya yalvar›rd›. Bu sebeble, Reflîd pâflay›, birkaç kerre
sadr-› a’zaml›kdan uzaklafld›rd› ise de, kendisine (koca), (büyük)
gibi ismler takan bu kurnaz adam, rakîblerini devirip, tekrâr ifl bafl›na gelmesini becerirdi. Ne yaz›k ki, sultân kederinden tüberküloza yakalan›p genç yafl›nda öldü. Sonraki senelerde devlet koltuklar›n› kap›flan, üniversite ö¤retim üyeliklerine, mahkeme baflkanl›klar›na getirilenler, hep Mustafâ Reflîd pâflan›n yetifldirmeleridir.
Böylece (Kaht-› ricâl) devri aç›lmas›na ve Osmânl›lara (Hasta
adam) denilmesine sebeb olmufldur.
Abdülmecîd hân, [1256] da ilk olarak kâ¤›d para ç›kard›. [1260]
da (Mecîdiyye) köprüsü yap›ld›. fiimdi Galata köprüsü deniliyor.
1412 [m. 1992] de yeniden yap›ld›. [1265] de Befliktaflla Ortaköy
aras›nda (Küçük Mecîdiyye) câmi’ini ve Ortaköy iskelesi yan›nda
(Büyük Mecîdiyye) câmi’ini yapd›rd›. [1276] da Maçka ile Niflantafl› aras›ndaki (Teflvikiyye câmi’i)ni yapd›rd›. [1268] de (fiirket-i
Hayriyye) denilen bu¤aziçi vapurlar› iflletilme¤e baflland›. [1277]
de Ayd›n demir yolu yap›ld›. [1270] de deniz alt› telgraf hatt› dö– 307 –

fletdi. [1272] de erâzi kanûnu ç›kard›. [1274] de belediye teflkilât›
kurdu. [1276] da ticâret kanûnu yapd›. Abdülmecîd hân›n vâlidesi
(Bezm-i Âlem) sultân, 1261 [m. 1845] de Yeniba¤çede Gurabâ hastahânesi ve Dolmaba¤çe serây› önünde deniz kenâr›nda (Vâlide
câmi’i) ve Bak›rc›larda Bâyezîd kulesi önünde büyük sultânî lisesi
ve dahâ birçok mescid, çeflme yapm›fld›r. Dolmaba¤çe denilen yer,
[1023] de, birinci Ahmed hân›n emri ile dolduruldu. Bir tepeyi denize doldurdular. Dolmaba¤çe iskelesini birinci Abdülhamîd hân
yapd›. Dolmaba¤çe serây›n› birinci ve ikinci Mahmûd hânlar ahflâp
olarak yapm›fllard›. 1269 [m. 1853] senesinde Abdülmecîd hân,
bunlar›n yerine, flimdiki muhteflem serây› yapd›rd›. Beflmilyon alt›n
liraya mâl oldu. Bu kadar çok para, milletin cebine girmifl oldu.
Binlerce âilenin yüzü güldü. Ayr›ca, memlekete, çok k›ymetli ve
târihî bir san’at eseri kazand›rm›fl oldu. Sulh ve terakkî sa¤lad›. Hicâzda ve Anadoluda çok eserler yapd›.
‹slâm düflmânlar›, Osmânl› halîfelerine çirkin iftirâlar yapd›klar› gibi, bu mubârek zâta da, leke sürme¤e çal›fl›yorlar. Memleketin
her taraf›nda ve hele Mekkede, Medînede yapd›rd›¤›, görülmemifl
güzel san’at eserlerine, isrâf yapd› diyorlar. Allahü teâlân›n mubâh
etdi¤i, izn verdi¤i câriye kullanmas›n›, ya’nî meflrû’ hakk›n› suç
olarak gösteriyorlar. ‹çki içerdi diyorlar. Sultân ikinci Selîm hâna
ve Y›ld›r›m sultân Bâyezîde de böyle iftirâ etdiler. Hiçbir vesîkaya
dayanm›yan bu sözlere sâf müslimânlar da inan›yor. Yeni târîh kitâblar›na bile yaz›yorlar. Hâlbuki Osmânl› pâdiflâhlar›n›n hepsi,
her ifllerinde islâmiyyete uyar, yüksek âlimlerin fetvâlar› ile hareket ederlerdi. Hepsi sâlih, dindâr, mubârek insanlard›. Herbiri islâmiyyete çok hizmet etdi. ‹kinci Selîm hân›n Edirnede yapd›rd›¤›
büyük Selîmiyye câmi’i, düflmânlar›na aç›k cevâb vermekde, iftirâlar›n› yalanlamakdad›r. Din düflmanlar›, iyileri kötülemekde, kötüleri, dinsizleri övmekdedir.
Abdülmecîd hân, türbesinin yüksekli¤inin, Yavuz Sultân Selîm
türbesinden afla¤› olmas›n› vas›yyet etmifl ve öyle yap›lm›fld›r. Türbesinde o¤ullar› Burhâneddîn efendi [1265-1293] ve Muhammed
Abdüssamed efendi [1269-1271] ve Osmân Safiyyüddîn efendi de
[1271] vard›r. Ortadaki üçüncü türbede sultân Süleymân hân›n vâlidesi Hafsa sultân ile Sultân Süleymân flâhzâdelerinden Murâd,
Mahmûd ve Abdüllah efendiler ve bir han›m efendi vard›r “rahime-hümullahü teâlâ”. 243, 287, 368, 375, 376, 397.
26 — ABDÜLVEHHÂB-I fiA’RÂNÎ: Abdülvehhâb bin Ahmed, kutb-i fia’rânî ad› ile meflhûrdur. fiâzilî idi. Alî Havâs›n talebesi idi. Ârif ve kutb-i zemân idi. 898 [m. 1493] de tevellüd, 973
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[m. 1565] de Kâhirede vefât etdi. Tefsîr, f›kh, tesavvuf, târîh, nahv
ve t›b üzerinde çok kitâb yazm›fld›r. (Dürer-ül gavâs fî fetâvâ Alî
Havâs), (Fethulvehhâb fî fedâil-il-âl vel-eshâb), (Kibrit-ül-ahmer
fî ulûm-il-fleyhil ekber), (Kitâbül-minen vel ahlâk), (Mîzân-üflfla’râniyye) ve (Yevâkit velcevâhir fî beyân-› akâidil-ekâbir) kitâblar› meflhûrdur. 58.
27 — ABDÜRRAHMÂN B‹N AVF: Eshâb-› kirâm›n büyüklerindendir. Âflere-i mübeflfleredendir. Önce îmâna gelen sekiz kifliden biridir. Habeflistâna ve Medîne-i münevvereye hicret etdi.
Bütün gazâlarda bulundu. Uhud gazâs›nda yirmibir yerinden yaraland›. Aya¤›ndan ald›¤› yaradan, hafîf topal kald›. O muhârebede
on iki difli de k›r›ld›. Çok sadaka verirdi. Bir günde, Allah r›zâs›
için, otuz köle âzâd etmifldir. Çok zengin idi. Büyük tüccâr idi.
Hazret-i Ömerden sonra, halîfe namzedi olan alt› kifliden biri idi.
Halîfe olmak istemedi. Çekildi. Hazret-i Osmân›n halîfe olmas›n›
ilk istiyen budur. Otuzbir senesinde, yetmiflbefl yafl›nda iken vefât
etdi. ‹ri, beyâz, yak›fl›kl› idi “rad›yallahü teâlâ anh”. 129, 166, 167.
28 — ABDÜRRAHMÂN B‹N SÜMER: Mekkenin fethinde
islâma geldi. Basrada yerlefldi. Efganistân fâtihidir. Hasen-i Basrî
de, askeri aras›nda idi. 45 de azl edildi. 50 senesinde Basrada vefât
etdi. 62.
29 — ABDÜRREZZÂK LÂH‹CÎ: Babas› Alîdir. Kum flehrinde müderris idi. fiî’î âlimi olup, çok kitâb yazm›fld›r. 1051 [m. 1642]
de vefât etdi. 18, 22.
30 — AHMED ÂSIM EFEND‹: Âlim idi. Ayntabl›d›r. Arabî
(Kâmûs), fârisî (Burhân-› kât›’) lügat kitâblar›n› türkçeye çevirmifldir. (Emâlî kasîdesi)ni türkçe flerh etmifldir. Târîh de yazm›fld›r.
1235 [m. 1820] de vefât etdi. Üsküdarda Nûh kuyusu kabristân›ndad›r. Fâtihde, Yavuz Selîm dura¤›ndan Eski Alîye inen caddeye
bunun ismi verilmifldir. 87, 104, 108.
31 — AHMED B‹N ALÎ NESÂÎ: 215 [m. 831] de Horasanda
tevellüd, 303 [m. 915] de fiâmda vefât etdi. Hadîs âlimidir. M›srda
flöhret bulmufldu “rahime-hullahü teâlâ”. 128.
32 — AHMED B‹N HANBEL: Hanbelî mezhebinin reîsidir.
Babas› Mervlidir. 164 [m. 780] de Ba¤dâdda tevellüd, 241 [m. 855]
de orada vefât etdi. Hayât›n› anlatan çok kitâb yaz›lm›fld›r. Hadîs
ve f›khda zemân›n›n bir dânesi idi. Kur’ân-› kerîm mahlûkdur demedi¤i için habsde dö¤ülürdü. Cenâzesini yüzk›rk bin kifli tafl›d›.
Vera’ ve takvâs›, ilmi ve kemâli çok idi. Üçyüzbin hadîs-i flerîf ezberlemifldi. Zühd nedir dediklerinde, (Zühd üç dürlüdür: Câhillerin zühdü, harâmlar› terk etmekdir. Âlimlerin zühdü, halâl olanla– 309 –

r›n fazlas›ndan sak›nmakd›r. Âriflerin zühdü, Allahü teâlây› unutduran fleyleri terkdir) buyurdu “rahime-hullahü teâlâ”. 23, 25, 43,
45, 57, 63, 84, 176, 178, 195, 219, 224, 324, 362, 388, 401.
33 — AHMED B‹N MUSTAFÂ: Taflköprü zâde ad› ile meflhûrdur. 901 de Bursada tevellüd, 968 [m. 1560] de vefât etdi. Âfl›kpâfla mahallesindedir. Çeflidli medreselerde müderrislik yapd›. Son
zemânlar›nda göremez oldu. Çok kitâb yazm›fld›r “rahime-hullahü
teâlâ”. 105.
34 — Â‹fiE-‹ SIDDÎKA “rad›yallahü anhâ”: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” zevce-i mutahheras› ve Ebû Bekr-i S›ddîk›n kerîmesidir. Vâlidesi, ümmü Rûmand›r. Hicretden sekiz sene
önce tevellüd ve 57. ci y›lda, 65 yafl›nda Medînede vefât etdi. Bakîdedir. Evlâd› olmad›. Hadîce-i kübrân›n vefât›ndan bir y›l sonra ve
hicretden iki y›l önce, nikâh edildi. Üç sene sonra, Medînede, hücre-i se’âdete getirilmekle flereflendi. Akl›, zekâs›, iffeti ve takvâs›,
flafl›lacak kadar çok idi. Resûlullah taraf›ndan çok sevilir ve çok ö¤ülürdü. Nikâh› Allahü teâlân›n emri ile yap›ld›. Âyet-i kerîme ile
medh edilmifldir. Eshâb-› kirâm müflkillerini çözmek için kendisine
baflvururdu. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” vefât›nda onsekiz yafl›nda idi. 12, 13, 20, 24, 30, 47, 48, 60, 69, 74, 75, 76, 105,
110, 114, 119, 122, 123, 127, 128, 130, 133, 165, 171, 175, 176, 178, 185,
196, 207, 212, 234, 235, 242, 249, 256, 311, 340, 345, 355, 358, 387, 409.
35 — ALÎ B‹N EMRULLAH: Alî Çelebi, Anadolu kâd› askeri idi. Ya’nî askerî mahkeme reîsi idi. 916 da tevellüd ve 979 [m.
1571] de Edirnede vefât etdi. (Ahlâk-› Alâî) kitâb› türkçe olup iki
cilddir. M›srda bas›lm›fld›r. Beydâvî tefsîrine hâfliyesi, (Dürer) ve
(Gurer) kitâb›na hâfliyesi, (Keflflâf) tefsîrine hâfliyesi, türkçe fli’rlerinin divân›, (Kasîde-i bürde) flerhi ve dahâ nice eserleri vard›r “rahime-hullahü teâlâ”. 66.
36 — ALÎ B‹N OSMÂN: Sirâceddîn-i Ûflî, 557 [m. 1162] de
tâ’ûn, ya’nî vebâ hastal›¤›ndan öldü “rahime-hullahü teâlâ”. (Fetâvâ-y› sirâciyye) ve (Meflârikul-envâr) ve (Emâlî kasîdesi) meflhûrdur. Buna (Lâmiyye) kasîdesi de denir. 87.
37 — ALÎ MÜRTEDÂ “rad›yallahü anh”: Resûlullah›n amcas› Ebû Tâlibin dördüncü o¤ludur. Hulefâ-i râflidîn ve Aflere-i mübeflflerenin de dördüncüsüdür. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” dâmâd› idi ve çok sevgilisi idi. Ehl-i beytin, Ehl-i abân›n birincisi idi. Allahü teâlân›n arslan› idi. Çeflidli hadîs-i flerîflerde
medh edildi. Ehl-i sünnetin gözbebe¤idir. Evliyân›n reîsidir. Kerâmetler hazînesidir. Hicretden 23 y›l önce Mekkede tevellüd etdi.
Annesi, Fât›ma binti Esed bin Hâflim idi. On yafl›nda iken, bi’setin
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ikinci günü îmâna geldi. Yürüyerek hicret edip, mubârek ayaklar›
flifldi. Bütün gazâlarda arslan gibi dö¤üfldü ve çok yara ald›. Uhudda on alt› yerinden yaralanm›fld›. Tebük gazâs›nda, Medînede muhâf›z olarak b›rak›lm›fld›. Âyet-i kerîme ile medh ve senâ buyurulmufldur. Üç halîfeye de bî’at etmifl, seve seve tasdîk etmifldir. Her
üçüne de çok yard›m etmifldir. 35 y›l›nda halîfe oldu. 36 y›l›ndaki
Cemel vak’as›nda Âifle-i S›ddîkay› esîr al›nca hurmet ve ikrâm etmifl ve kendi askeri aras›nda bulunan Muhammed bin Ebî Bekr ile
Medîneye göndermifldir. 37 de S›ffîn denilen yerde hazret-i
Mu’âviyenin askeri ile yüz günde doksan kerre meydân savafl› yapm›fl, askerinden yirmibeflbin, karfl› tarafdan k›rkbeflbin kifli flehîd
olmufldu. Karfl› taraf›n sulh teklîfini kabûl edince, ordusundan yedi bin kifli ayr›ld›. Bunlara hâricî denildi. Hâlid bin Zeydi, bunlara
nasîhat için gönderdi ise de, fâidesi olmad›. Bunlar›n üzerine yürüyüp, perîflan etdi. Hâricîler, kendisine çok iftirâ ediyorlar. fiâmdaki islâm âlimlerinden Ebû Hâmid bin Merzûk, 1387 [m. 1967] bask›l› (En-nakd-ül-muhkem) kitâb›nda diyor ki, (‹mâm› Hayder Alîye “kerremallahü vecheh” dil uzatanlardan biri de ‹bni Teymiyye
Harrânîdir. (Minhâc-üs-sünne) kitâb›nda Eshâb düflmanlar›na
karfl› hâricî kitâblar›ndan vesîkalar nakl ederken, hazret-i Alîye ve
Ehl-i beyte çirkin iftirâlar yapmakdad›r). Hazret-i Alî “rad›yallahü
anh”, hâricîlerden Abdürrahmân ibni Mülcem taraf›ndan k›rk›nc›
[40] y›l Ramezân›n onyedinci günü, sabâh nemâz›n› k›ld›r›rken, k›l›ncla bafl›ndan yaraland›. ‹ki gün sonra flehîd oldu. Necefdedir.
Üçü Fât›madan olmak üzere onsekiz o¤lu ve on sekiz k›z› vard›.
Orta boylu, bu¤day renkli, ak ve uzun sakall› idi. 13, 14, 15, 16, 17,
18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 79, 82, 83,
85, 86, 88, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 140, 143, 161, 164, 165,
166, 167, 168, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 214, 215, 216, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230,
231, 232, 233, 234, 235, 237, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249,
250, 251, 254, 257, 258, 259, 260, 264, 265, 267, 271, 279, 298, 302,
303, 304, 305, 318, 323, 329, 331, 344, 345, 352, 355, 356, 357, 358,
359, 381, 382, 385, 386, 396, 399, 402, 408, 409.
38 — ALÎ RIZÂ: Muhammed Cevâd Takî hazretlerinin babas› ve Mûsâ Kâz›m hazretlerinin o¤ludur. Oniki imâm›n sekizincisidir. 153 de Medînede tevellüd, 203 [m. 818] de Tûs flehrinde vefât
etmifldir. Hârûnürreflîdin kabri yan›ndad›r. Bu flehre bugün Mefl– 311 –

hed denilmekdedir. Halîfe Me’mûn, kendisini çok sever ve sayard› ve kendine dâmâd yapm›fld›. ‹mâm önce vefât etmeseydi, kendinden sonra imâm› halîfe yapacakd›. 158, 342, 359.
39 — ÂM‹DÎ: Seyfeddîn Alî bin Muhammed, islâm âlimlerinin
büyüklerindendir. Âmid flehrinde ya’nî Diyârbekrde 551 de tevellüd, 631 [m. 1234] de fiâmda vefât etdi. fiâfi’î idi. M›srda, fiâmda
y›llarca müderrislik yapd›. Kelâm, f›kh, mant›k ve hikmetde, k›ymetli eserleri vard›r. 75, 205.
40 — AMMÂR B‹N YÂSER: Anas› ve babas› ile en önce islâma gelenlerdendir. Kâfirlerden çok iflkence çekdi. Annesi Sümeyye han›m, iflkence edilirken flehîd oldu. ‹lk islâm flehîdi Sümeyyedir. Ebû Cehlin süngüsü ile flehîd oldu. Ammâr “rad›yallahü anh”
hadîs-i flerîf ile medh olunmufldur. Her gazâda bulundu. (Mescid-i
Kubâ)n›n yap›c›s›d›r. Müseylemetülkezzâb ile muhârebede bir kula¤› kesildi. Halîfe Ömer zemân›nda Kûfe vâlîsi oldu. 37 de S›ffîn
muhârebesinde, 94 yafl›nda flehîd oldu. Uzun boylu, bu¤day renkli, ak sakall› idi “rad›yallahü teâlâ anh”. 28, 105, 113, 176.
41 — AMR ‹BN‹ ÂS: Eshâb-› kirâm›n meflhûrlar›ndand›r. Hicretin sekizinci y›l›, Mekkenin fethinden, alt› ay önce Hâlid bin Velîd ile Medîneye gelerek müslimân olmufllard›r. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Ummânda vâlîsi olup, hiç azl buyurmad›.
Ebû Bekr taraf›ndan fiâm›n fethine gönderildi. Halîfe Ömer taraf›ndan Filistin vâlîsi oldu. M›sr› feth etdi. M›sra vâlî yap›ld›. S›ffîn
muhârebesinde, ictihâd›, hazret-i Mu’âviyenin ictihâd›na uygun oldu. Yeniden M›sra vâlî olup, ölünceye kadar bu vazîfede kald›. 43
de vefât etdi. Çok zekî, meflhûr dâhîlerden idi. K›sa boylu, cesûr,
edîb ve belîg idi “rad›yallahü teâlâ anh”. 19, 62, 65, 75 76, 105, 172,
180, 249, 251, 340, 358, 405.
42 — ÂZÂD: Emîr Gulâm-› Alî bin seyyid Nûh, Hindistân›n
meflhûr flâirlerindendir. Dört kasîdesi çok meflhûrdur. 1200 [m.
1786] de vefât etdi. 151.
43 — BÂBÜR fiÂH: Timûr Gürgân flâh›n o¤lu meflhûr Asterâbâd fâtihi Mîrân flâh›n torunu olan sultân Ebû Sa’îdin torunudur.
888 [m. 1482] de tevellüd etdi. 933 [m. 1526] de Hindistân› al›p, büyük bir islâm devleti kurdu. Bu devlet, 1274 [m. 1858] senesinde
‹ngilizlerin iflgâline kadar, 342 sene hükm sürdü. 937 [m. 1530] de
vefât etdi. Kâbildedir. Âlim, âdil ve edîb idi. Hayât›n› kendi yazd›.
(Tüzük Bâbürî) dedi¤i bu kitâb›, Ekber flâh zemân›nda Ça¤atay dilinden fârisîye, sonra ‹ngilizceye terceme ve neflr edildi. Bâbürün
kurdu¤u (Timûr o¤ullar›) veyâ (Gürgâniyye) devletinin onyedi
hükmdâr› flunlard›r:
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S›ra
No:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

‹smi ve Babas›
Tevellüdü
Bâbür bin Ömer bin Ebî Sa’îd
888
Hümâyûn bin Bâbür
913
Ekber bin Hümâyûn
949
Selîm Cihângîr bin Ekber
977
fiâh-cihân bin Cihângir
1000
Evrenkzîb Âlemgîr bin fiâh-cihân
1028
fiâh-› Âlem Muhammed Behâd›r bin Âlemgîr
1053
Cihândâr ‹skender bin fiâh-› âlem
—
Ferrûh bin Azîm-üfl-flân bin fiâh-› âlem
1098
Refî’udderecât bin Refî’üflflân bin fiâh-› âlem
—
fiâh-cihân-i sânî bin fiâh-› âlem
—
Muhammed bin fiâh-cihân-› sânî
1114
Ahmed Behâdir bin Muhammed flâh
—
Âlemgîr-i sânî bin Cihândâr
1099
fiâh-i âlem-i sânî bin Âlemgîr
1140
Ekber flâh-› sânî Muhammed bin fiâh-› âlem
1173
Behâdir flâh-› sânî bin Muhammed
1189

Cülûsu
933 [m. 1526]
937 [m. 1530]
963 [m. 1555]
1012 [m. 1603]
1037 [m. 1627]
1068 [m. 1657]
1118 [m. 1706]
1124 [m. 1712]
1125 [m. 1713]
1131 [m. 1718]
1131 [m. 1718]
1131 [m. 1718]
1161 [m. 1748]
1167 [m. 1753]
1173 [m. 1759]
1221 [m. 1806]
1253 [m. 1837]

Yukar›da yaz›l› Gürgâniyye hükmdârlar›n›n son zemânlar›nda
ingilizler Hindistâna yerleflme¤e bafllad›. El alt›ndan hindû kâfirlerini müslimânlara karfl› k›flk›rtd›lar. Sürekli fitneler ç›kard›lar. Önce, Felemenk, Portekiz, Frans›z ve ‹ngiliz tüccârlar› ve büyük flirketleri sâhil flehrlerine yerlefldiler. ‹lk olarak Ferrûh Sîr fiâh, bir
ingiliz flirketine imtiyâz hakk› tan›d›. ‹kinci fiâh-i âlem, Bingale
k›t’as›n› senede iki milyon dörtyüzbin rubye karfl›l›¤› ‹ngiliz flirketine kirâya verdi. 1221 [m. 1806] de fiâh-i âlem vefât edince, ‹ngiliz hükûmeti, flirketin haklar›n› korumak behânesi ile ifle kar›fld›.
1274 [m. 1858] de Delhîde ihtilâl ç›kar›p, Hindistândaki vehhâbîlerin yard›m› ile, Behâd›r flâh› Kalküte flehrine nakl ve habs ederek, Gürgâniyye devletine son verdi. Hakîkat Kitâbevinin 1987 senesinde neflr etdi¤i (Diyâ-ül-kulûb) kitâb›na bak›n›z! 1294 [m.
1877] de, Osmânl›-Rus harbi s›ras›nda, Hindistân›, ‹ngiltere krall›¤›na ba¤l› bir imperatörlük i’lân etdi. Midhat pâflan›n islâmiyyete
yapd›¤› zararlar›n en büyü¤ü bu oldu. ‹ngilizler, girdikleri bütün
islâm memleketlerinde yapd›klar› gibi, islâm âlimlerini, islâm kitâblar›n›, islâm mekteblerini yok etdiler. Tâm din câhili bir gençlik yetifldirdiler. Hindûlarla müslimânlar› çarp›fld›r›p, milyonlarca
müslimân›n k›l›ncdan geçmesine sebeb oldular. Ç›kard›klar› fitnelerden en kanl›s› 1274 [m. 1858] ve 1366 [m. 1947] de Pâkistân kurulurken oldu. Pakistâna devlet baflkan› yapd›klar› Alî Cinnâh, flî’î
idi. [m. 1948] de ölünce, yerine geçen Eyyûb hân mason idi. ‹slâmiyyeti y›kmak yolunda idi. Bunun yerine gelen general Yahyâ
hân, koyu k›z›lbafl idi. 1392 [m. 1972] bafl›nda Hind harbinde ma¤– 313 –

lûb olup, do¤u Pâkistân elinden gidince, habs edildi. 1947 de, flî’î
bir Pâkistân devletinin kurulmas›, Hindistânda milyonlarca Ehl-i
sünnetin ölümüne sebeb oldu. ‹stanbulda, ‹hlâs Vakf›n›n müessisi,
1391 [m. 1971] sonunda Hind ve Pâkistân seyâhatinde (Panipüt)
flehrinde kap›s› kilitli bir Kur’ân mektebi görüp, niçin kapal› oldu¤unu sorunca, 1947 den beri kapal›d›r. Bütün talebeyi ve flehrdeki
binlerle müslimân›n hepsini [m. 1947] de hindûlar öldürdü. Bir
Ehl-i sünnet sa¤ kalmad›. Biz sonradan buraya geldik demifllerdir.
Seyyid Abdülhakîm Efendi buyurdu ki, (‹slâm›n büyük düflman› ‹ngilizlerdir. ‹slâmiyyeti bir a¤aca benzetirsek, baflka kâfirler f›rsat bulunca, bu a¤ac› dibinden keser. Müslimânlar da bunlara düflmân olur. Fekat, bu a¤aç birgün 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 üzüldüm, diyerek müslimânlar› aldat›r. ‹ngilizin, islâma böyle zehr salmas› demek, para, mevk›’ ve
kad›n gibi nefsânî arzûlar karfl›l›¤›nda sat›n ald›¤› yerli münâf›klar›n, soysuzlar›n elleri ile, islâm âlimlerini, islâm bilgilerini ortadan
kald›rmas›d›r). 12, 345.
44 — BÂKÎ B‹LLAH: Muhammed Bâkî billah, Hindistân›n
büyük velîsi idi. 971 de tevellüd, 1013 [m. 1604] de vefât etdi. Dehlîdedir. Zühd ve takvâs› ve kerâmetleri meflhûrdur. Kâbilden Semerkanda gelip ilm tahsîl etdi. Orada Emkenk kasabas›nda, Hâcegî Emkengî Ahmed Kâflânîden feyz alarak, tesavvufda kemâle geldi. Kur’ân-› kerîmi her gece iki kerre hatm ederdi. (Hadarât-ülkuds) ve (Berekât) kitâblar›nda hâl tercemesi fârisî olarak yaz›l›d›r.
‹stanbulda Süleymâniyye kütübhânesinde, Reflîd efendi k›sm›nda 474 numaradaki, (Menhec-üs-sâlikîn) kitâb›n› hicretin 993
[m. 1585] senesinde Mustafâ bin Hüseyn Rûmî Ahrârî Mekke-i
mükerremede yazm›fld›r. Bunun üstâd›, hâce Ahmed Sâd›k Ahrârî Kâbilî, mevlânâ Hâcegî Ahmed Kâflânîden ve bundan sonra talebesi hâce Muhammed ‹slâm Cûybârîden, Buhârada feyz ald›.
Cûybârînin talebesi oldu ise de, mevlânâ Hâcegî Kâflânînin o¤lu
mevlânâ hâce ‹shak, Belhden Taflkende gelince, ilm ve feyz verme
vazîfesini Mevlânâya b›rakd›. Mevlânâ hâce ‹shak babas›n›n talebesi olan mevlânâ Lutfullah›n talebesi idi. Hâce Ahmed Sâd›k efendi, Mâ-verâ-ün-nehrden ‹stanbula geldi. Üçüncü sultân Murâd
hân, bunu büyük bir sayg› ile karfl›lad›. Kendisi ve vezîrleri hizmet
yar›fl› yapd›lar. Talebesi oldular. Sonra Hicâza hareket eyledi.
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M›sr vâlîsi ‹brâhîm pâfla, misli görülmemifl hizmet eyledi. Mekkede sultân›n tahsîs etdi¤i büyük serâyda müsâfir olundu. Burada iki
sene kal›p, dokuzyüzdoksanüç 993 [m. 1585] de Medîne-i münevvereyi ziyâret etdi. fiâm yolu ile ‹stanbula geldi. 144, 145, 146, 148.
45 — BÂYEZÎD-‹ B‹STÂMÎ: Ad› Tayfurdur. Babas› Îsâd›r.
Evliyân›n büyüklerinden olup, hanefî idi. 160 da Bistâmda tevellüd, 231 [m. 846] de vefât etdi. Bistâmdad›r. Bistâm, Hazer denizinin cenûb sâhilindedir. ‹mâm-› Ca’fer Sâd›k›n rûhâniyyeti ile yetiflerek tesavvufda yükselmifldir. Otuz sene fiâmda dolaflm›fl, yüzonüç üstâddan ders alm›fld›r. Aflk-› ilâhîde o kadar ileri ve ibâdetde
o derecede idi ki, nemâz k›larken, Allah korkusundan ve islâmiyyete sayg›s›ndan gö¤üs kemikleri g›c›rdard›. Son derece âlim ve fâd›l ve edîb idi. fii’rleri meflhûrdur “kaddesallahü teâlâ sirrehul’azîz”. 148, 150, 327.
46 — BEGAVÎ HÜSEYN: Babas› Mes’ûddur. Muhyissünne ismi ile meflhûrdur. Hadîs âlimidir. fiâfi’îdir. 436 [m. 1044] senesinde
Horasanda Bag flehrinde tevellüd, 516 [m. 1122] de vefât etmifldir.
Meflhûr (Mesâbîh) kitâb›n›n sâhibidir. Bu kitâbda 4719 hadîs-i flerîf vard›r. F›khda (Kifâye), tefsîrde de (Me’âlimüttenzîl) ve dahâ
birçok k›ymetli eserleri vard›r “rahime-hullahü teâlâ”. 106.
47 — BEHLÛL DÂNÂ: Babas› Ömerdir. Kûfeli bir meczûbdur. Hârûnürreflîd ile olan sözleri meflhûrdur. ‹lmi yok ise de, Hârûna nasîhat verirdi. 190 [m. 806] da vefât etdi. 87.
48 — BERÂ’ B‹N ÂZ‹B: Ensâr-› kirâm›n büyüklerindendir.
Küçük oldu¤undan Bedr gazâs›na götürülmedi. On dört gazâda,
Resûlullah›n önünde harb etdi. Çok cesûr idi. Rey flehri al›n›rken
çok kahramanl›k gösterdi. Basrada vefât etdi “rad›yallahü teâlâ
anh”. 68, 241.
49 — BEfiÎR B‹N SA’D ENSÂRÎ: Eshâb-› kirâmdand›r. Hazret-i Ebû Bekre, Ensârdan, en önce bî’at eden, budur. ‹kinci Akabe anlaflmas›nda ve bütün gazâlarda bulundu. Yemâme muhârebesinden dönüflde, Aynüttemer vak’as›nda flehîd oldu “rad›yallahü
teâlâ anh”. 113.
50 — BEYDÂVÎ: Abdüllah bin Ömer kâdî Beydâvî, müfessirlerin bafl tâc›d›r. fiîrâz›n Beydâ kasabas›nda tevellüd, 685 [m.
1286] de Tebrîzde vefât etdi. fiâfi’î mezhebinde derin âlim idi.
(Envârüttenzîl) ad›ndaki tefsîri çok k›ymetli olup, bütün âlimlerce kuvvetli sened olmufldur. Kelâm, f›kh, lügat ve nahvde çok k›ymetli kitâblar› vard›r. Tefsîrini çok kimseler flerh etmifldir. Bunlar– 315 –

dan (fieyhzâde flerhi), en k›ymetlisidir “rahime-hullahü teâlâ”. 86,
88, 97, 110, 111, 125, 130, 204, 274, 390.
51 — BEYHEKÎ: Ahmed bin Hüseyn Beyhekî, hadîs âlimidir.
fiâfi’î mezhebinde derin âlim idi. 384 [m. 994] de Niflâpûrun Beyhek kazâs›nda tevellüd, 458 [m. 1066] de Niflâpûrda vefât etdi. (Sünen-i kebîr) ve (Sünen-i sagîr) hadîs kitâblar› meflhûrdur “rahimehullahü teâlâ”. 129, 205, 248.
52 — B‹LÂL B‹N REBÂH HABEfiÎ: Eshâb-› kirâmdand›r.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” müezzini idi. Önce müslimân olanlardand›r. Ümmiyyetebni Halefin kölesi idi. Kâfirler ve
efendisi, kendisine çok eziyyet ve cefâ ederlerdi. Boynuna ip tak›p,
çocuklar›n ellerine verir, Mekke sokaklar›nda dolafld›r›rlard›. Bilâl
ise, Allah birdir, Allah birdir der, dîninden vazgeçmezdi. Birgün,
Bilâli soyup, bir don ile, s›cak kum üzerine yat›rd›lar. Üstüne büyük
tafl koydular. Yâ, Muhammedin dîninden ç›kars›n, yâhud ölünciye
kadar, burada böyle kal›rs›n dediler. Bilâl hazretleri, bu tafl›n alt›nda (Allah birdir, Allah birdir) derdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” oradan geçerken, bunu gördü. (Allahü teâlân›n ismini
söylemek, seni kurtar›r) buyurdu. Evine geldi. Ebû Bekr gelince,
Bilâlin çekdi¤ini söyledi. (Çok üzüldüm) buyurdu. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” kâfirlerin yan›na gitdi. (Bilâle böyle yapmakla elinize
ne geçer? Bana sat›n›z!) dedi. Dünyâ dolusu alt›n versen satmay›z.
Fekat, senin kölen Âmir ile de¤ifliriz dediler. Âmir, Ebû Bekrin ticâret ifllerini yapard›. Çok para kazan›rd›. Yan›nda maldan baflka,
onbin alt›n vard›. Ebû Bekrin her iflini görür, ya’nî onun eli-aya¤›
yerinde idi. Fekat, kâfir idi. Îmân etmiyordu. Ebû Bekr, Âmiri, bütün mal› ve paralar› ile, Bilâl için size verdim buyurdu. Çok sevindiler. Ebû Bekri aldatd›k dediler. Bilâli tafl alt›ndan ç›kar›p, elinden
tutup, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna getirdi.
(Yâ Resûlallah! Bilâli bugün, Allah için âzad eyledim) dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” çok sevindi. Ebû Bekre çok düâ
buyurdu. O anda, Cebrâîl aleyhisselâm gelip, doksan ikinci sûre
olan (Velleyl) sûresinin, onyedinci âyetini getirdi. Cenâb-› Hak,
Ebû Bekrin Cehennemden uzak oldu¤unu müjdeledi.
En önce ezân okuyan budur. Bütün gazâlarda bulundu. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan sonra, cihâd için
fiâma gitdi. Yirmi senesinde fiâmda vefât etdi. Bâbüssagîrde medfûndur. Sesi çok güzel ve pek te’sîrli idi. Ezân okurken herkesi a¤lat›rd›. Ömer “rad›yallahü anh” fiâma gelince, ezân okuyup, bütün askeri a¤latm›fld›. Bundan sonra, Medîne-i münevvereye geldi¤inde, hazret-i Hüseynin “rad›yallahü teâlâ anhümâ” zorlamas›
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ile bir sabâh ezân› okuyarak, bütün Medîne ehâlisi flaflk›na dönmüfldü. 133, 243, 250.
53 — B‹RG‹VÎ: Muhammed bin Alî 928 de Bal›kesirde tevellüd ve 981 [m. 1573] de Ödemiflin Birgi kasabas›nda tâ’ûndan vefât etdi. Türkçe (Vasiyyetnâme) kitâb› çok k›ymetli olup, bunun
(Kâdî-zâde flerhi) pek istifâdelidir. Arabî (Tarîkat-i Muhammediyye) kitâb›n› çok âlimler flerh etmifl ve türkçeye terceme edilmifldir.
Çok kerre bas›lm›fld›r. Türk âlimlerinin bafl tâc›d›r “rahime-hullahü teâlâ”. 90.
54 — BUHÂRÎ: Muhammed bin ‹smâ’îl 194 [m. 809] de Buhârada tevellüd, 256 [m. 869] y›l› f›tr bayram› günü Semerkandda vefât etdi. (Sahîh-i Buhârî) ad› ile meflhûr olan (Câmi’ussahîh) hadîs
kitâb›, Kur’ân-› kerîmden sonra islâm dîninin en k›ymetli, en sa¤lam kitâb›d›r. Baflka eserleri de çokdur. Buhâriyyi flerîfde yedibin
ikiyüz yetmiflbefl hadîs-i flerîf vard›r. Bunlar› alt›yüzbin hadîs aras›ndan seçmifldir. Her hadîsi yazaca¤› zemân, gusl abdesti al›r, iki
rek’at nemâz k›lar, istihâre yapard›. Buhâriyyi flerîfi on alt› senede
yazd›. 18, 21, 40, 79, 231, 242, 362.
55 — BURHÂNEDDÎN MERGINÂNÎ: Alî bin Ebû Bekr, büyük âlim olup, Buhârâda müderris idi. fieyhülislâm ad› ile meflhûrdur. Fergânenin Merg›nân kasabas›nda tevellüd ve 593 [m. 1197] de
Buhârâda Cengiz hücûmunda flehîd oldu. Eserleri aras›nda (Hidâye) ya’nî (fierh-i Bidâye) ve (Tecnîs) ve (Kunye-tül-fetâvâ) kitâblar› meflhûrdur “rahime-hullahü teâlâ”. Hidâye iki cild olarak bas›lm›fl, ‹ngilizceye terceme edilmifldir. Çok âlimler taraf›ndan flerh
edilmifldir. ‹bni Hümâm›n flerhi olan (Feth-ul-kadîr) yeniden bas›lm›fld›r. 125.
56 — BÜREYDE-TÜBNÜ HASÎB ESLEMÎ: Eshâb-› kirâmdand›r. Hicretde, kavmi ile birlikde gelip müslimân oldu. Uhud gazâs›ndan sonra Medîne-i münevvereye geldi. Bundan sonraki gazâlar›n hepsinde bulundu. Bir müddet Basrada kald›. Horasana cihâda gitdi. Mervde yerlefldi ve orada vefât etdi. Çocuklar›, torunlar›, orada kald›. O¤lu Abdüllah vâs›tas› ile birkaç hadîs-i flerîf bildirmifldir. 113.
57 — CÂB‹R B‹N ABDÜLLAH: Ensâr-› kirâm›n büyüklerindendir. ‹kinci Akabe anlaflmas›nda babas› ile idi “rad›yallahü teâlâ anhümâ”. Bedr ve Uhudda küçük idi. Di¤er onsekiz gazâda
bulundu. Ömrü sonunda gözlerine perde geldi. Yezîdin kumandas›ndaki ordu ile ‹stanbul muhâsaras›nda bulundu. 77 y›l›nda 95 ya– 317 –

fl›nda vefât etdi. Medînede medfûn oldu¤u (Mevdu’âtül-ulûm) 648.
ci sahîfede yaz›l›d›r. Koca Mustafâ pâflan›n yapd›rd›¤› câmi’ ve türbe, baflka Câbir için olsa gerekdir. 40, 106, 185, 231.
58 — CÂB‹R B‹N ZEYD: Basrada, Tâbi’îndendir. Âlim ve fakîh idi. Abdüllah ibni Abbâs›n talebesinden idi. 103 de vefât etdi.
126.
59 — CA’FER TAYYÂR: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” amcas› olan Ebû Tâlibin o¤lu ve hazret-i Alînin büyük
kardeflidir. Îmân edenlerin otuzikincisidir. Habefle hicret edip,
Hayberin fethinde gelmifldi. fiâma yak›n Mu’te denilen yerde, hicretin sekizinci y›l› Cemâzil-ülâ ay›nda, rum ordusu ile harb eden
üçbin askerin kumandan› Zeyd bin Hârise flehîd olunca, yerine
emîr olmufl, sanca¤› sa¤ eline al›p hücûm etmifldi. Sa¤ eli kesilince,
sol eline alm›fl, sol eli de kesilince, difli ile tutarak hücûm etmifl ve
nihâyet flehîd olmufldur. Vefât›nda k›rk bir yafl›nda idi. O gün yetmiflden ziyâde yara alm›fld›. Resûlullaha (Ca’fer Tayyâra, iki kolu
yerine iki kanad verilip Cennetde uçmakda oldu¤u) vahy olundu.
Bu müjdeyi Eshâba haber verdi. Bunun için (Tayyâr) denildi. 66,
250, 323, 329, 340.
60 — CA’FER SÂDIK: Babas›, Muhammed Bâk›r bin Zeynel’âbidîndir. Oniki imâm›n alt›nc›s›d›r. Vâlidesi, Ebû Bekr-i S›ddîk›n torunu olan Kâs›m›n k›z›d›r. 83 y›l›nda Medînede tevellüd,
148 [m. 765] de orada vefât eyledi. Babas› ve dedesinin yan›ndad›r
“rahime-hümullahü teâlâ”. ‹lmi ve kemâli eflsiz idi. ‹mâm-› a’zam
Ebû Hanîfe, dersine devâm ederek ârif-i billah oldu. Kimyâ ilminde, zemân›n›n bir dânesi idi. Meflhûr kimyâger Câbir, bunun derslerinde yetifldi. ‹kinci Abbâsî halîfesi olan Ebû Ca’fer Mensûr,
kendisine düflman idi. Bir kerre öldürtmek istedi ise de, (Tezkire-i
evliyâ)da yaz›l› kerâmeti görünce korkdu. Tevbe etdi. Çok hürmet
eder, nasîhatlerini dinler oldu. Yedi erkek, üç k›z evlâd› olup, büyük o¤lu ‹smâ’îl, kendisinden önce vefât etdi¤inden, yedinci imâm,
ikinci o¤lu Mûsâ Kâz›m hazretleri olmufldur. Bid’at ehlinden bir
k›sm›, o¤lu ‹smâ’îli ve evlâd›n› imâm tan›yor. Bunlara ‹smâ’îliyye
denir. fiî’îlerin ço¤u, kendilerine (Ca’ferî) demekde ise de, bu sözleri, Ebû Ca’fer Muhammed Tûsînin mezhebinde olduklar›n› bildirmekdedir. 86, 87, 96, 108, 110, 111, 124, 125, 134, 212, 315, 324,
358, 361, 406, 410.
61 — CÂMÎ “MOLLA”: Abdürrahmân bin Ahmed Nûreddîn
mevlânâ Câmî, Hiratda fleyhülislâm idi. Âlim ve veliyyi kâmil ve
edîb ve flâir idi. Horasanda, Cam kasabas›nda 817 de tevellüd ve
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898 [m. 1492] de Hiratda vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. Reflehât kitâb›nda, uzun hâl tercemesi vard›r. Behâeddîn Buhârî hazretlerinin halîfelerinden Sa’deddîn-i Kaflgârî meclisinde kemâle
geldi. Sultânlardan ve hele vezîr Alî flîr Nevâîden çok sayg› görürdü. Fâtih sultân Muhammed hazretleri ile de mektûblafl›rd›. Fâtihin da’veti ile Konyaya teflrîf etdi ise de, pâdiflâh vefât etdi¤inden
görüflemediler. (fievâhid-ün-nübüvve) ve (Nefehât-ül-üns) ve (Behâristân) kitâblar› tekrâr tekrâr bas›lm›fld›r. Her üçü de fârisîdir.
Yüze yak›n k›ymetli eseri çeflidli dillere terceme edilmifldir. 31,
122, 143, 363, 386.
62 — CÂMÎ NÂMIKÎ: Ahmed Alî bin Muhammed Nâm›kî Câmî, Evliyân›n büyüklerindendir. fieyhülislâm-› mutlak idi. Nefehât
kitâb›n›n fârisî Hind bask›s›, 322. ci sahîfesinden bafll›yarak Ahmed
Câmîyi uzun anlatmakdad›r. Eshâb-› kirâmdan Cerîr bin Abdüllah
soyundand›r. Cerîr, beyâz, uzun boylu, çok yak›fl›kl› idi. Ömer “rad›yallahü anhümâ”, (Cerîr, bu ümmetin Yûsüfüdür) buyururdu.
Ahmed Câmînin otuz dokuz o¤lu ve üç k›z› vard›. On dört o¤lu kal›p, hepsi âlim, âmil, kâmil ve veliyyi kâmil oldu. Hepsinin kitâblar›, eserleri vard›. Kendisi ümmî idi. Okumad›, yirmiiki yafl›nda tevbe edip, onsekiz y›l tenhâda nefsini terbiye ile u¤rafld›. ‹lm-i ledünnîye kavufldu. Bu arada, kendisine ilm-i zâhir de ihsân edildi. ‹lm-i
zâhirin böyle ihsân olunmas›, Eshâb-› kirâmdan sonra pek az Evliyâya nasîb olmufldur. Tevhîd, ma’rifet-i ilâhiyye, siyer, hikmet, tesavvuf, hakîkat s›rlar› üzerinde, üçyüzden fazla kitâb yazd›. (Miftâh-ün-necât) ad›ndaki fârisî yazma eseri ‹stanbulda Süleymâniyye
kütübhânesi, Es’ad efendi k›sm›nda 1728 numarada vard›r. Bunu
522 de yazm›fld›. 441 de tevellüd ve 536 [m. 1142] de vefât eyledi.
(Sirâcüssâirîn) kitâb›nda kendi hayât›n› anlatmakda, Hak teâlân›n
verdi¤i ni’metleri saymakdad›r. Bu kitâb›n› altm›fliki yafl›nda yazm›fl idi. O zemâna kadar yüzseksenbin kâfirin îmâna gelmesine,
tevbe etmelerine sebeb olmufldur. O¤lu Zahîreddîn (Rumûzü-hakây›k) kitâb›nda diyor ki, (Babam Ahmed, hayât› müddetince alt›yüzbin kiflinin tevbe etmesine sebeb oldu). Uzun zemân Hiratda,
Abdüllah-i Ensârî hânesinde kalarak neflr-i hakây›k eyledi. 143.
63 — CENG‹Z HÂN: [Dschingis-chan] Cengiz veyâ Timoçin
denir. Türk de¤ildir. Mo¤ol oldu¤u, bütün dillerdeki târîhlerde yaz›l›d›r. En büyük ve en zâlim mo¤ol hükmdâr› idi. Kâfir idi. ‹slâm
düflman› idi. 551 [m. 1155] da tevellüd, 624 [m. 1227] de vefât etdi.
Büyük târîhci fiemseddîn Sâmî be¤, (Kâmûs-ül-a’lâm)da diyor ki,
(Cengiz dünyân›n en büyük cihângirlerinden ve en meflhûr zâlim
ve kan dökücülerdendir. Mo¤oldur. ‹slâmiyyete çok zarar› dokun– 319 –

mufl olan bu adam, bir kabîle reîsi iken, 599 [m. 1202] da (Kara-kurum)da mo¤ol ve tatar hânlar›n›n bafl›, ya’nî hâkân› oldu. Câhil ve
vahflî mo¤ollardan ve tatarlardan büyük bir ordu, dahâ do¤rusu
ya¤mac›lar gürûhu toplay›p, do¤u Türkistân› ve Çini ald›. 616 [m.
1219] da, sultân Muhammed Hârezm flâh›n memleketine sald›rd›.
Horâsân, Kandihar, Mültan gibi medeniyyet merkezlerini yakd›,
y›kd›. Milyonlarca müslimân› öldürdü. Ço¤unu câmi’lerde k›l›nçdan geçirdi. Kendi askerlerinden de yüz binlerce telef oldu. Buhârâ, Semerkand, Hirât gibi ilm kayna¤› büyük flehrleri harâbeye çevirdi. Kad›nlar›n› esîr diye askerine da¤›td›. Çok çirkin fleyler yapd›lar. ‹slâm medeniyyetine, yerine getirilemiyecek darbeler indirdi. Kafkasyaya, Rusyaya, Anadoluya yay›ld›. 621 [m. 1224] de Kara-kuruma çekildi. Suçsuzlar›n, kad›n ve çocuklar›n kanlar›n› dökmek en büyük zevk› ve e¤lencesi idi. Askerleri de keyfi için adam
öldürürlerdi. Girdi¤i flehrlerdeki sivil halk›n hepsinin öldürülmesini emr ederdi. Alt›yüz senede, nice emeklerle elde edilmifl, hattâ
islâmiyyetden önce de yap›lm›fl nice medeniyyet eserlerini, kütübhâneleri, mektebleri, rasathâneleri [k›ymetli kitâblar›, târîhin
önemli kaynaklar›n›, vesîkalar›n›] yok etdi. ‹slâm âlimlerinin birçok eserlerinin bugün elde bulunamamas›, bafll›ca Cengiz ile torunlar›n›n ve bunlar›n emri ile sald›ran vahflî mo¤ol ya¤mac›lar›n›n
yapd›klar› tahrîblerin netîcesidir. Taflk›nl›k ve azg›nl›k zemân› k›sa
sürdü ise de, y›kd›¤› medeniyyetler bir dahâ eski hâlini bulamam›fld›r).
(Mir’ât-i kâinât)da, bütün dünyâca tan›nan ve güvenilen büyük âlim imâm-› Süyûtînin (Târîh-ul-hulefâ) kitâb›ndan alarak diyor ki, (Cengiz mo¤ol idi. Dilleri Hind dili ile kar›fl›k idi. [Ya’nî
türkçe bilmezlerdi. Hiçbir bak›mdan türklükle ilgileri yokdu. Hattâ, türklerle harb etdiler. Çok zarar yapd›lar.] Çin çöllerinde yaflarlard›. fiehr, hattâ köy bile kuramam›fllard›. fiehrlere sald›rd›lar.
Ya¤mac›l›kla geçinirlerdi. Kan dökme¤i, kötülük yapma¤› severlerdi. Bask›nlar›nda ok kullan›rlard›. Kad›nlar› da harb ederdi.
Hepsi kâfir ve az›l› islâm ve medeniyyet düflman› idiler. Günefle
tap›n›rlard›. Hiçbir kötülük onlarca harâm ve yasak de¤ildi. Çoklar› insan eti de yirlerdi. Askerlerinde nikâh ve âile duygusu olmay›p, bir kad›n› nice erkek kullan›rd›. Çok aldat›c›, pek cân yak›c›
idiler. fiehrleri yakar, y›karlar, çoluk, çocuk, kad›n, ihtiyâr demeyip, kendilerinden olm›yan her insan› öldürürlerdi. Mo¤ol pâdiflâh› Düfl hân›n kad›n› Cengizin halas› idi. Düfl ölünce o¤lu olmad›¤›
için, Cengiz bunun yerine geçdi. Çinin her yerini al›p hâkan oldu.
616 [m. 1212] da Türkistâna sald›rd›). Çok türk öldürdü. Cengizin,
vahflî, barbar bir kavmden türedi¤ini, heryeri yak›p y›kd›¤›n› tâ– 320 –

rîhler bildiriyor. Teflkilâtl›, e¤itimli bir ordusu olmad›¤›, asker de¤il, canavar gürûhu olduklar› meydândad›r. fiehrleri y›karak,
ma’sûm insanlar› kana bulayarak y›ld›r›m h›z› ile sald›rma¤a cengâverlik demek, barbarlarda disiplin aramak ve hele yirminci asrda meydâna ç›kan stratejik bilgileri Cengize ve onun çapulcu sürüsüne mal etme¤e kalk›flmak, târîh kitâblar›na uygun de¤ildir.
Cevdet pâfla, (Târîh-i hulefâ)da diyor ki, (Cengiz hân yediyüzbin
süvârî ile Harzemflâh üzerine yürüdü. Cengizin süvârîlerini zemân›m›zdaki ta’lîmli süvârîye benzetmek do¤ru de¤ildir. Evet flimdi yüzbin süvârîyi sevk etmek mümkin de¤ildir. Onun süvârîleri, kendi çad›rlar› ile ve hayvânlar› ile, kad›nlar› ile bir ordu gibi giderdi. Hayvânlar›n›n etleri ve sütleri ile beslenirlerdi. Hayvânlar› da, yerleri
eflip, ot kökleri yirlerdi. Silâhlar›n› kendileri yapar, e¤erlerini kendileri dikerlerdi. San’at bölükleri, idâre, kumanda teflkilâtlar› yokdu. ‹l ve aflîret be¤leri ve kabîle hânlar› kendilerini idâre ederdi.
Cengiz hân›n bu ifllerden haberi olmazd›). 317, 338, 389.
64 — CEVDET PÂfiA: 1238 de Lofcada tevellüd, 1312 [m.
1894] de ‹stanbulda vefât etdi. Arabî, fârisî ve türkçe kitâblar› çokdur. Babas›n›n ad› ‹smâ’îldir. Osmânl› vezîrlerinden idi. Âlim, fâd›l,
edîb ve târîhci idi. Türkçe oniki cild (Târîh-i Osmânî) kitâb› çok
k›ymetlidir. Sultân Azîz hân zemân›nda, Allahü teâlân›n emrlerini
kanûn flekline sokmak için kurulan (Mecelle) komisyonunun reîsi
idi. Mecelle, çok k›ymetli bir kitâbd›r. Âdem aleyhisselâmdan, Fâtih sultân Muhammed zemân›na kadar, ya’nî 843 hicrî y›l›na kadar
olan Peygamberlerin ve halîfelerin ve âlimlerin vak’a ve hayâtlar›n› anlatan (K›sas-› enbiyâ) târîhi oniki cüz’ olup, aç›k türkçe ile yaz›lm›fld›r. 1331 bask›s› çok güzeldir. Lâtin harfi ile bas›lanlarda yanl›fllar görülmekdedir. (Ma’lûmât-› nâfi’a) risâlesi çok k›ymetli din
bilgilerini hâvî olup, 1983 de ‹stanbulda bas›lan (Fâideli Bilgiler)
kitâb›nda hepsi mevcûddur. (Tam ‹lmihâl-Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›nda (Mecelle) hakk›nda genifl bilgi vard›r. 64, 127, 237.
65 — C‹HÂN fiÂH: Karakoyunlu hükûmetinin üçüncü hükmdâr›d›r. 842 de tahta ç›k›p, Îrân›n bir k›sm›n› ele geçirdi. Akkoyunlu devletine harb i’lân etdi ise de, Uzun Hasen taraf›ndan, 872
[m. 1467] de öldürüldü. 36, 384, 390.
66 — CÜNEYD-‹ BA⁄DÂDÎ: Babas› Muhammed, camc› idi.
Evliyân›n büyüklerindendir. 207 de Nihâvendde tevellüd, 298 [m.
911] de Ba¤dâdda vefât etdi. Süfyân-› Sevrînin derslerinde yetifldi.
Day›s› S›rrî Sekatîden tesavvufu ald›. Binlerle Velî yetifldirdi. Asr›n›n kutbu idi. Otuz kerre yaya hacca gitdi. Kerâmetleri, nasîhatleri
ve hakîkatden sözleri çokdur. Hocas›n›n yan›ndad›r. fiükr demek,
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Allahü teâlân›n verdi¤i ni’meti, ona karfl› isyânda kullanmamak demekdir, derdi. fieblî dedi ki, (Allahü teâlâ, k›yâmetde, Cennete veyâ
Cehenneme gitmek aras›nda beni serbest b›raksa, Cehenneme gitme¤i isterim. Çünki, Cennete girmek benim arzûmdur, Cehenneme
sokmak Onun murâd›d›r. Dostun arzûsunu b›rak›p, kendi diledi¤ini
yapan kimsenin seviyorum demesi do¤ru olmaz). Bu sözü Cüneyd
iflitince, (fieblî, çocukca konuflmufl, Rabbim beni serbest b›raksa, bir
dilekde bulunmam. Kulun dilemesi olmaz. Diledi¤in yere giderim.
Senin diledi¤ini yapar›m derim) buyurdu. Cüneyde biri gelip, (Bir
dakîka benimle ol. Sana birfley söyliyece¤im) dedikde, (Ey arslan›m,
benden öyle birfley istedin ki, ben senelerce, onu aramakday›m. Bir
ân Rabbimle olmak için, y›llarca u¤rafl›yorum, olam›yorum. fiimdi,
nas›l seninle olabilirim) buyurdu. 148, 150, 155, 214, 322, 387.
67 — DÂVÜD-‹ TÂÎ: Babas›, Nasîr-i Küfîdir. Zühd ve takvâs› ile meflhûrdur. ‹mâm-› a’zamla sohbet ederdi. Hârünürreflîd ve
di¤er rütbe sâhiblerinin hediyyelerini kabûl etmezdi. Üstâd›, Habîb-i Râ’îdir. Gençli¤inde bir flark›c›dan:
Hangi güzel yanak ki, toprak olmad›,
Hangi tatl› gözdür ki, yere akmad›?
beytini ifliterek kalbine bir atefl düfldü. fiaflk›na döndü. Derdine devâ bulmak için dolafld›. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfenin kap›s›na geldi. ‹mâm, bunun yüzünün renginin de¤ifldi¤ini görünce sebebini
sordu. Hâlini anlatd›. (Dünyâdan so¤udum) dedi. ‹mâm›n gösterdi¤i yolda zühd ve takvâ eyledi ve ‹mâm›n derslerine devâm etdi.
Sonra Habîb-i Râ’îden feyz alarak kemâle geldi. 165 [m. 781] de
Ba¤dâdda vefât etdi. 43, 409.
68 — EBÛ AMR B‹N SALÂH: ‹bni Salâh denilen bu zât›n
ad›, Osmân bin Abdürrahmând›r. fiâfi’î mezhebinde âlim idi. Tefsîr, hadîs, lugat ve edebiyyâtda da derin bilgisi vard›. 577 de Zûr
flehrinde tevellüd, 643 [m. 1245] de vefât etdi. fiâmda, Kudüsde
müderris idi. 106.
69 — EBÛ BEKR “KÂDÎ”: Muhammed bin Tayyib Bâk›llânî,
büyük ilm-i kelâm âlimidir. Efl’arî mezhebinde idi. 338 [m. 949] da
Basrada tevellüd, 403 [m. 1012] de, Ba¤dâdda vefât etdi “rahimehullahü teâlâ”. Bilgisi, zekâs› çok oldu¤undan herkesi iknâ’ ederdi. Sultân Adudüddevle taraf›ndan ‹stanbula sefîr olarak gönderilmifldi. 90, 204, 326.
70 — EBÛ BEKR-‹ SIDDÎK: Abdüllah bin Ebû Kuhâfe Osmân bin Âmir bin Kâ’b bin Sa’d bin Teym bin Mürre bin Kâ’b
Kureyflî, Eshâb-› kirâm›n en üstünü, Aflere-i mübeflflerenin birin– 322 –

cisidir. Resûlullah›n ma¤ara arkadafl› ve ilk halîfesidir. Annesinin
ad› Ümmülhayrd›r. Atîk ve S›ddîk ismleri meflhûrdur. Manifatura
tüccâr› olup, çok zengin idi. Kureyflin ileri gelenlerinden idi. Hadîce, Alî ve Zeyd bin Hâriseden sonra, dördüncü olarak îmâna gelmifldir. Resûlullaha fevkal’âde s›dk› ve sevgisi vard›. Herkesi îmâna ça¤›r›rd›. Osmân, Zübeyr, Abdürrahmân, Sa’d bin Ebî Vakkâs,
Talha gibi üstün Sahâbîler, Ebû Bekrin ça¤›rmas› ile îmâna geldi.
Mal›n›n hepsini, Resûlullah›n u¤runda harc etdi. Çok hadîs-i flerîf
ile ve âyet-i kerîme ile medh olundu. Bütün gazâlarda bulundu.
Kendini Resûlullaha siper ederdi. Resûlullah vefât etdi¤i gün, hazret-i Ömerin akl› gidip, (Resûlullah göke ç›kd›. Kim Ona öldü derse boynunu vururum) diyerek k›l›c›n› çekdi. Herkes, üzüntüden ve
Ömerin bu hâlinden korkdu¤u hâlde, Ebû Bekr büyük cesâret ile
arslan gibi ortaya ç›k›p, (Resûlullah›n her insan gibi ölece¤ini) bildiren âyet-i kerîmeyi okudu. Te’sîrli sözleri ile, nasîhat ederek,
halk› sükûna ve huzûra getirdi. Mü’minlere tesellî verdi. Eshâb-›
kirâm›n sözbirli¤i ile halîfe seçilip, önce, mürted olanlarla ve Peygamber olduklar›n› söyliyerek câhil köylüleri aldatan Esved-i anesî ve Müseylemetülkezzâb ve Sicah hâtun ve Tuleyhat ibni Hüveylid ile ayr› ayr› harb edip, hepsini kahr ve mahv eyledi. Hîre ve Enbâr flehrlerini feth eyledi. Hâlidi ve Ebû Ubeydeyi büyük ordu ile
fiâma gönderdi. Dîn-i islâm› yeniden düzene koydu ve kuvvetlendirdi. ‹ki sene, üç ay ve on gün hilâfetden sonra, hicretin onüçüncü y›l›, Cemâzil-âh›r ay› yirmiikinci sal› günü, akflamdan sonra, 63
yafl›nda vefât etdi. Vas›yyeti üzere zevcesi Esmâ y›kad›. Resûlullah›n tabutuna konup, nemâz›n› hazret-i Ömer k›ld›r›p, gece, hucre-i se’âdete defn edildi. Zevceleri Katîlden, Abdüllah ve Esmâ,
Ümm-i Rûmandan, Abdürrahmân ve Âifle isminde çocuklar› olmufldur. Ca’fer Tayyârdan dul kalan Esmâ ve Habîbeyi al›p, birincisinden Muhammed, ikincisinden, kendisinin vefât›ndan sonra
ÜmEm-i Gülsüm dünyâya gelmifldir.
Menk›beleri, tevâzu’u ve cömerdli¤i dillerde destan olmufldur.
142 hadîs-i flerîf bildirmifldir. Kur’ân-› kerîmi topl›yarak, ‹slâmiyyete en büyük hizmeti yapm›fld›r. Ensâb ilminde çok ileri olup, efli
yok idi “rad›yallahü teâlâ anh”.
Ebû Bekr-i S›ddîk, beyâz, za’îf, seyrek sakall›, güzel bir zât idi.
12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 38, 40, 44, 54, 59, 60, 61, 64, 68, 72,
73, 75, 76, 79, 82, 85, 86, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107,
108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 124, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 151, 156, 163, 164, 165, 166, 167, 169,
170, 171, 172, 174, 177, 178, 179, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
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208, 209, 210, 212, 215, 216, 219, 223, 229, 230, 232, 237, 242, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 262, 266, 267, 279,
310, 312, 315, 316, 318, 323, 325, 328, 329, 330, 340, 342, 351, 354,
356, 358, 361, 362, 365, 381, 383, 391, 402, 407, 408.
71 — EBÛ CEHL: Ad› Amr bin Hiflâm bin Mugîre bin Abdüllah bin Amr bin Mahzûmdur. Mahzûm, Resûlullah›n dedelerinden
Mürrenin torunudur. Kureyfl reîslerinden idi. Resûlullah›n en büyük düflmân› idi. Dîn-i islâma karfl› kini ve inâd› pek fazla idi. Amcas› Velîd bin Mugîre de islâm›n az›l› düflmanlar›ndan idi. Hicretin
ikinci y›l›nda olan Bedr gazâs›nda Afrâ hâtunun iki o¤lu Mu’âz ile
Mu’avvez kendisini a¤›r yaralay›p y›kd›lar. Sonra Abdüllah ibni
Mes’ûd hazretleri gelip can çekiflirken öldürdü. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” kendisini görünce, Allahü teâlâya flükr etdi
ve (Bu ümmetin Fir’avn› iflte budur!) buyurdu. Ebû Cehlin kardefli olan Âs bin Hiflâm da o s›rada katl olundu. Ebû Cehl ölürken
yetmifl yafl›nda idi. 15, 38, 92, 95, 109, 229, 312, 324, 326, 340, 343,
344, 350, 361, 379, 380, 381.
72 — EBÛ DÂVÜD: Süleymân bin Efl’as Sicstânî, hadîs âlimidir. (Sünen) kitâb› çok k›ymetli olup, içinde dörtbinsekizyüz hadîs-i flerîf vard›r. Ahmed ibni Hanbelin talebesidir. 202 [m. 817] de
Îrân›n Efgân hudûdunda Sicstân (Sistan) flehrinde tevellüd, 275
[m. 888] de Basrada vefât etdi. 73, 165, 200.
73 — EBÛ HANÎFE: ‹mâm-› a’zam Nu’mân bin Sâbit, Ehl-i
sünnetin reîsidir. Dîn-i islâm›n bir dire¤idir. Soyu, Îrân flâhlar›ndan
birine ulaflmakdad›r. Dedesi müslimân olmufldu. 80 y›l›nda Kûfede tevellüd, 150 [m. 767] de Ba¤dâdda flehîd oldu. Tâbi’înin büyüklerindendir. F›kh› Hammâddan ö¤rendi. ‹mâm-› Ca’fer Sâd›k›n
sohbetinde kemâle geldi. F›kh›n kurucusudur. Tesavvufda çok
yüksek, büyük Velî idi. Emevîlerin Irâk vâlîsi olan Yezîd bin Ömer
taraf›ndan Kûfe kâdîs› yap›ld› ise de, kabûl etmedi¤inden, z›ndanda kamç› vuruldu. Abbâsî halîfesi Ebû Ca’fer Mensûr da kâdî yapmak istedi. Kabûl buyurmad›. Yine zindana kondu. Zehrli flerbet
verilerek flehîd edildi. Derin ilmi, keskin zekâs›, akl›, zühdü, takvâs›, hilmi, salâh› ve cömerdli¤i yüzlerle kitâbda yaz›l›d›r. Talebesi
pek çok olup, büyük müctehidler, âlimler yetifldirdi. Alb arslan›n
o¤lu, Selçuk sultân› Melik flâh›n [447-485] vezîrlerinden Ebû Sa’d
Muhammed bin Mensûr [494] taraf›ndan mükemmel bir türbe
yapd›r›lm›fld›r. Bugün yer yüzünde bulunan Ehl-i islâm›n yar›dan
ziyâdesi ve Ehl-i sünnetin yüzde sekseni hanefî mezhebindedir. 17,
25, 43, 45, 50, 53, 58, 76, 87, 96, 104, 107, 108, 142, 182, 195, 219, 237,
249, 278, 318, 322, 329, 360, 407.
74 — EBÛ HÜREYRE: Ad› Abdürrahmând›r. Hayber gazâ– 324 –

s›nda müslimân oldu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” birgün ete¤inde kedi yavrusunu severken görerek, bu ismi vermifldi.
Kedici¤in babas› demekdir. Çok fakîr idi. Harbde, sulhda Resûlullah›n yan›ndan ayr›lmazd›. Hâf›zas› çok kuvvetli oldu¤undan, çok
hadîs-i flerîf ezberlemifldi. Eshâb-› kirâmdan ve Tâbi’înden sekizyüzden fazla kimsenin, kendisinden hadîs ö¤rendi¤ini Buhârî bildiriyor. Halîfe Ömer zemân›nda Bahreyn vâlîsi idi. Hazret-i Osmân
zemân›nda Mekke kâdîs› oldu. Hazret-i Mu’âviye, kendisini Medîne vâlîsi yapd›. 57 de, 78 yafl›nda iken, Medînede vefât etdi. 40, 69,
70, 85, 185, 231, 242, 243, 250.
75 — EBÛ ‹SHAK ‹SFERÂÎNÎ: Rükneddîn ‹brâhîm bin Muhammed, fiâfi’î mezhebinde büyük âlimdir. Zemân›n›n en büyük
üstâd› idi. Befl cild f›kh kitâb› meflhûrdur. 418 [m. 1027] de Niflâpûrda vefât etdi. ‹sferâindedir. 89, 91, 326.
76 — EBÛ KATÂDE: Ensâr-› kirâmdan olup, Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” süvârilerinden idi. 45 y›l›nda
yetmifl yafl›nda vefât etdi. Medîne-i münevverededir. 117.
77 — EBÛ KUHÂFE: ‹smi Osmând›r. Halîfe-i müslimîn hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk›n babas› idi. Mekkenin feth günü îmân etdi. 99 yafl›nda iken, onüç y›l›nda vefât etdi. 86, 219, 253, 322, 345.
78 — EBÛ LEHEB: Ad› Abdül-Uzâ idi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” amcas› oldu¤u hâlde, müslimân olmad›. Müslimânlar›n büyük düflmân› idi. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” çok eziyyet ve cefâ ederdi. Kimsenin müslimân olmamas› için,
gece gündüz çal›fl›rd›. Her sabâh, Resûlullah›n kap›s› önüne çok diken y›¤ard›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” dünyâya geldi¤i sabâh, bunun câriyesi Süveybe, (Kardeflin Abdüllah›n o¤lu oldu),
diyerek kendisine müjde getirince, sevinmifldi. (Ona süt vermek
flart› ile, seni âzâd etdim) demifldi. Resûlullah›n ilk süt annesi, Süveybe oldu. Bunun için, Ebû Lehebin, her mevlid gecesinde, azâb›
biraz hafîflemekdedir. Mevlid gecesi sevinen, o geceye k›ymet veren mü’minlerin pekçok sevâb kazanaca¤› buradan anlafl›l›r.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Kur’ân-› kerîm okuyarak rast geldi¤ini müslimân olma¤a ça¤›r›rken, Ebû Leheb arkas›nda dolafl›r, (Sak›n ona aldanmay›n›z, sözüne inanmay›n›z) derdi. Kar›s› (Ümm-i Cemîl), Ebû Süfyân›n k›z kardefli idi. Kocas› gibi, o dahî, eli ve dili ile çok eziyyet ederdi. Resûl-i ekremin k›zlar›ndan Rukayye, Ebû Lehebin o¤lu (Utbe) de idi. ‹kinci k›z›
Ümm-i Gülsüm, öteki o¤lu (Uteybe)de idi. Bunlar da, babalar› ve
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analar› gibi, kâfir ve büyük düflmân oldular.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” akrabâs›n›, Cehennem
atefli ile korkutarak, dîne ça¤›rma¤a me’mûr olunca, Safâ tepesine
ç›kd›. Akrabâs›n› dîne da’vet buyurdu. Akrabâs› toplan›p dinlediler. (fiu da¤›n arkas›nda düflmân var. Size hücûm edecek desem,
inan›r m›s›n›z?) buyurdu. Hepsi, (evet) dedi. (Öyle ise, sizi bafl›n›za gelecek olan k›yâmet gününün azâb› ile korkutmak için, Rabbimden emr ald›m. Îmân ediniz!) buyurdu. Ebû Leheb çok k›zd›.
A¤z›n› bozdu. (Bizi bu söz için mi ça¤›rd›n?) dedi. Azarlad›. Çirkin
fleyler söyledi. Azâb görece¤ini bildiren âyet geldi. Zevcesine,
odun, diken hammal› denildi. Buna da çok içerledi. Hemen o¤ullar›na, efllerini boflama¤› emr etdi. Uteybe hâini, yaln›z boflamakla
kalmay›p, gelip (Senin dînine inanm›yorum. Seni sevmiyorum. Sen
de beni sevmezsin. Onun için, k›z›n› boflad›m) diyerek, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” üzerine hücûm etdi. Mubârek yakas›ndan çekdi. Gömle¤ini y›rtd›. Hâtemül-enbiyâ efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Yâ Rabbî! Buna, canavarlar›ndan bir
y›rt›c› hayvan ile cezâ ver!) diye düâ buyurdu. Cenâb-› Hak, Habîb-i ekreminin düâs›n› kabûl etdi. Nice zemân sonra, Uteybe fiâma giderken, Zerka denilen yerde, bir arslan gelip, onu parçalad›.
Rukayyeyi “rad›yallahü anhâ”, sonra Osmân ibni Affân “rad›yallahü anh” ald›. Çok zengin idi. Çok düâ kazand›. Se’âdet-i ebediyyeye kavufldu.
Ebû Leheb, bütün ömrünü kin ve düflmanl›k ile geçirdi. Hicretin ikinci y›l›, Bedr gazâs›ndaki fâci’ay› görüp çok üzüldü. Dünyâ
bafl›na z›ndan oldu. Yedi gün sonra (adese) denilen bulafl›c› kara
hasbe (çiçek) deri hastal›¤›ndan öldü. Kokdu. Ebû Lehebin k›z
kardefli Âtike, Bedr gazâs›ndan birkaç gün önce, korkunç bir rü’yâ
görüp, kardefli Abbâsa söylemifldi. Kureyflin bafl›na büyük felâket
gelecek demifllerdi. Ebû Leheb, bu yüzden Bedr muhârebesine kat›lmad›. Ebû Cehlin kardefli Âs bin Hiflâm›, para ile kendi yerine
göndermifldi. 77, 178, 186, 325, 326, 383.
79 — EBÜL HASEN-‹ Efi’ARÎ: Ad› Alî bin ‹smâ’îl olup, Ebû
Mûsel Efl’arî soyundand›r. Ehl-i sünnetin iki mezhebinden, Efl’arî
mezhebinin imâm›d›r. 260 [m. 873] da Basrada tevellüd, 324 [m.
936] da Ba¤dâdda vefât etdi. Üvey babas› Ebû Cibâîden okuyup,
bunun gibi, mu’tezile âlimi oldu ise de, sonra tevbe etdi. Kelâm
âlimlerinden Ebû Bekr Bâk›llânî, ibni Fûrek [Muhammed bin Hasen], Ebû ‹shak ‹sferâînî, Ebû ‹shak fiîrâzî [‹brâhîm bin Alî],
‹mâm-› Gazâlî, Ebülfeth fiihristânî [(Milel ve Nihal) kitâb›n›n sâhibi Muhammed bin Abdülkerîm] ve Fahreddîn-i Râzî ve dahâ ni– 326 –

celeri Efl’arî oldu. Mezhebi dünyâya yay›ld›. Ellibefl kadar kitâb›
vard›r. Tefsîri yetmifl cilddir. Mu’tezileye, Hâricîlere ve flî’îlere
karfl› kitâblar› vard›r “rahime-hullahü teâlâ”. 18, 21, 79, 89, 204,
223.
80 — EBÜL HASEN-‹ HARKÂNÎ: Alî bin Ca’fer zemân›n›n
kutbu idi. Bâyezîd-i Bistâmînin rûhâniyyeti ile kemâle geldi. Harkandan Bistâma, hocas›n›n türbesini ziyârete gelirken, yolda bir
hatm okurdu. Ebû Alî ibni Sînâ, üstâd›n› ziyâret için Harkana gelir. Ebül-Hasen ormana gitdi¤inden, hâtûnundan sorar. Hâtûnu
üstâd›n büyüklü¤üne inanmad›¤› için, uygunsuz sözler söyler. ‹bni
Sînâ ormana giderken, üstâd›n bir arslana odun yüklemifl, gelmekde oldu¤unu görür. (Bu ne hâldir?) diye sorunca, (Evimdeki kurdun belâ yükünü tafl›d›¤›m için, bu arslan da, bizim yükümüzü çekiyor) buyurur. (Kalblerin en nûrlusu, içinde mahlûk tasas› olm›yand›r. Ni’metlerin en iyisi, çal›flarak kazan›land›r. Arkadafllar›n
en iyisi, Allahü teâlây› hât›rlatand›r) buyururdu. Tesavvufu anlatan (Esrâr-› sülûk) kitâb› vard›r. Cesed-i flerîfinin, üstâd›n›n cism-i
pâkinden yukar›da bulunmas› edebsizlik olur diye, kabrinin dahâ
derin kaz›lmas›n› vas›yyet etmifldi. 425 [m. 1034] y›l›, Muharremin
onuncu sal› günü vefât etdi. (Tezkiret-ül-evliyâ) ve (Reflehât) kitâblar›nda sözleri ve kerâmetleri uzun anlat›lmakdad›r “rahimehullahü teâlâ”. 146, 410.
81 — EBÜL HÜSEYN B‹N SEM’ÛN: Nât›k-ül-hikme Muhammed, 387 de vefât etdi. 270.
82 — EBÛ MENSÛR MÂ-TÜRÎDÎ: Muhammed bin Mahmûd Mâ-türîdî, Ehl-i sünnetin iki i’tikâd imâmlar›ndan birincisidir.
Ehl-i sünneti, mu’tezileye karfl› pek mükemmel müdâfe’a etmifldir.
Mâveraünnehrde yaflad›. 333 [m. 944] de Semerkandda vefât etdi.
Îmân üzerinde çok kitâb› vard›r “rahime-hullahü teâlâ”. 90, 92.
83 — EBÛ NU’AYM: Ahmed bin Abdüllah ‹sfehânî, hadîs ve
f›kh âlimi idi. Tesavvufda yüksek derecede bir Velî idi. Hâf›z-› ‹sfehânî de denir. [Hâf›z, hadîs âlimi demekdir.] Çok kitâb yazd›. (Hilye-tül-evliyâ) kitâb›ndaki hadîs-i flerîfde, (Ho-parlörle okunan ezân›n müezzinin sesi olmad›¤›, bu çalg› sesine (fieytân ezân›) denildi¤i) yaz›l›d›r. Bu kitâb, Berlinde bas›lm›fld›r. 336 da ‹sfehânda tevellüd, 430 [m. 1039] da vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. 30, 255.
84 — EBÛ SA’ÎD RÂZÎ: ‹smâ’îl bin Alî bin Hüseyn Râzî, Rey
flehrinde, mu’tezile âlimi idi. Râzî, Rey flehrinden demekdir. Çok
kitâb yazm›fld›r. (Elmuvâfekatü beyne ehlibeyti vessahâbe) kitâb›
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meflhûrdur. Keflflâf tefsîrinin sâhibi allâme Mahmûd bin Ömer Zemahflerî, bu kitâb› k›saltm›fld›r. 445 [m. 1054] de vefât etdi. 129.
85 — EBÛ SA’ÎD HUDRÎ: Eshâb-› kirâm›n büyüklerindendir.
Babas› Mâlik bin Sinân da Sahâbeden idi ve Uhud gazâs›nda flehîd
olmufldur. 13 yafl›nda oldu¤undan Uhud gazâs›na götürülmedi. Di¤er on iki gazâda Resûlullah›n önünde düflmâna arslan gibi sald›rd›. Âlim ve fakîh idi. Binyüz yetmifl hadîs-i flerîf haber vermifldir.
74 de vefât etdi. ‹stanbulda, Ka’riye câmi’i yan›nda san›lmakdad›r.
27, 106, 165, 166, 185.
86 — EBÛ SEVR: ‹brâhîm bin Hâlid Kelebîdir. Müctehidlerden, büyük âlimlerdendir. fiâfi’î mezhebindendir. Ba¤dâdda tevellüd ve 246 [m. 860] da vefât etdi. F›kh, hadîs, usûl ve hilâf ilmlerinde çok kitâb yazm›fld›r. 59.
87 — EBÛ SÜFYÂN B‹N HARB: Dedesi Ümeyye bin Abd-i
fiems bin Abd-i Menâfd›r. Abd-ül-Menâf, Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” dedesinin dedesidir. Kureyflin reîslerindendir.
Resûlullah›n büyük düflmân› idi. Bedr gazâs›na bunun ticâret kervân› sebeb oldu. Uhud gazâs›nda, düflmân ordusunun baflkumandan› idi. Mekke feth olunurken, islâm ordusuna gelip Resûlullah›n
zevce-i mutahheras› olan k›z› Ümm-i Habîbeye s›¤›nmak istedi ise
de, k›z› kabûl etmedi. O gün îmâna geldi. Mekkeye dönerek, halk›
islâma da’vet etdi. Zevcesi Hind, sakal›ndan tutarak, (Ey kureyfl,
bu ahmak ihtiyâr› öldürün!) demifldi. Ertesi gün, Hind de îmâna gelip, Kureyfl kad›nlar› ad›na Resûlullahla “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” sözlefldi ve hayr düâlar›n› almakla flereflendi.
Ebû Süfyân hâlis müslimân olup, Tâif gazâs›nda çok kahramanl›k gösterdi ve bir gözü kör oldu. Hazret-i Ebû Bekr halîfe
iken, onüç y›l›ndaki Yermük muhârebesinde öbür gözü de ç›kd›.
88 yafl›nda iken vefât etdi. 12, 61, 64, 245, 246, 251, 325, 328, 349,
355, 384, 396, 402, 408.
88 — EBÛ fiEKÛR SÜLEMÎ: Muhammed bin Abdüsseyyid
bin fiu’ayb Keflî olup (Temhîd fî beyân-it-tevhîd) kitâb›n›n sâhibidir. Hanefî kelâm âlimidir. (El-Hakâ›k) tefsîr kitâb›n›n sâhibi Ebû
Abdürrahmân Muhammed bin Hüseyn Sülemî baflka olup, 412 [m.
1021] de vefât etmifldir. 75, 77, 401.
89 — EBÛ TALHA ENSÂRÎ: Zeyd bin Sehl, gazâlarda bulundu. 92 hadîs-i flerîf haber vermifldir. 34 senesinde, 70 yafl›nda vefât
etdi “rad›yallahü teâlâ anh”. 116, 250.
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90 — EBÛ TÂL‹B: Abdülmuttalibin o¤lu, Resûlullah›n amcas›, hazret-i Alî ile Ca’fer Tayyâr›n babas›d›r. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” yetîm oldu¤undan, dedesi Abdülmuttalibin yan›nda büyüdü. Sekiz yafl›nda iken, dedesi vefât ederken, kendisini
Ebû Tâlibe ›smarlad›. Ebû Tâlib, Fahr-i âlemi pekçok sever ve sayard›. Resûlullah› Kureyfl kâfirlerinin hücûmlar›na karfl› son derece korurdu. Fekat, ölece¤i zemân, kad›nlar›n, (ölüm korkusundan,
dedelerinin dînini b›rakd›) demelerinden çekinerek islâma gelmedi. Resûlullah, Ebû Tâlibin müslimân olmas›n› çok istiyordu. Son
nefesinde de, islâma da’vet etdi ise de, kabûl etmedi. Ölürken dudaklar› oynad›. Yan›nda bulunan kardefli Abbâs (Yâ Muhammed!
Kardeflim, istedi¤ini söyledi) dedi ise de, (Hay›r. Ben iflitmedim)
buyurdu. Hicretden üç y›l önce, seksen yafl›n› geçmifl olarak vefât
etdi. 170, 195, 303, 310, 318, 339.
91 — EBÜTTUFEYL: Ad› Âmir bin Vâsiledir. Sahâbedendir.
Hazret-i Alînin sohbetinde bulunurdu. Hazret-i Hüseynin kan›n›
da’vâ eden Muhtarla birlikde dö¤üflmüfldür. Muhtar tutuldukdan
sonra, yaflay›p, Mekkede, hicretin yüzüncü y›l›nda, bir dü¤ünde,
o¤lunun vefât›nda söylemifl oldu¤u bir kasîde okunurken, üzüntüden vefât etdi. Eshâb-› kirâmdan yer yüzünde en son vefât eden
budur. 19, 252.
92 — EBÛ UBEYDE B‹N CERRAH: Ad› Âmir bin Abdüllahd›r. Eshâb-› kirâm›n büyüklerindendir. Bedr gazâs›nda, kâfir
ordusunda bulunan babas›n› katl etmifldir. Her gazâda bulunup,
fevkal’âde cesâret göstermifldir. Hazret-i Ebû Bekr ve Ömer zemânlar›nda fiâmdaki orduda çok kahramanl›k gösterdi. Bu ordunun kumandan› olup, fiâm› ald›. Adâleti, rumlar› hayretde b›rakd›.
Aflere-i mübeflflereden idi. 18 de 58 yafl›nda iken Remle ile Kuds
aras›nda, tâ’ûndan vefât etdi. 113, 114, 115, 166, 172, 185, 199, 203,
215, 251, 258, 323.
93 — EBÛ YÛSÜF: Ya’kûb bin ‹brâhîm-i ensârî, Hanefî mezhebindeki müctehidlerin en büyü¤üdür. Hanefî mezhebinde ilk
kitâb yazan budur. 113 [m. 731] y›l›nda Kûfede tevellüd ve 182
[m. 798] de Ba¤dâdda vefât etdi. Halîfe Mehdî, Hâdî ve Hârûnürreflîd zemânlar›nda, onsekiz sene Ba¤dâdda kâd›lkudât ya’nî temyîz reîsli¤i yapd›. Derin hadîs âlimi idi. Çok zekî, keskin görüfllü
idi. O¤lu Yûsüf de âlim idi. Hârûn zemân›nda vâlî idi. Ebû Yûsüf
yetîm olup, anas› çok fakîr idi. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyh” bunun keskin zekâs›n› görüp, kendine talebe yapd›.
Evinin bütün ihtiyâc›n›, y›llarca bolbol ‹mâm-› a’zam te’mîn etdi.
Annesi yine mâni’ olmak istedi. ‹mâm-› a’zam buyurdu ki, (O¤lun
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burada aç de¤ildir. Burada, tereya¤›, f›st›k, bâdem ezmesi yimesini
ö¤reniyor). ‹mâm-› Ebû Yûsüf, kâdî iken, serâyda Halîfe ile oturuyordu. Tereya¤›, f›st›k ve bâdem ezmesi getirdiler. Hârûn, (Bundan yiyiniz! Her zemân gelmez) dedi. Ebû Yûsüf güldü. Hârûn sebebini sordu. Çocuk iken, ‹mâm-› a’zam›n sözünü anlatd›. ‹mâma
rahmetle düâ etdiler “rahime-hümullahü teâlâ”. 45, 50, 53, 59, 83,
105, 237, 360, 409.
94 — EBÛ ZER GIFÂRÎ: Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden ve
ilk îmâna gelenlerdendir. Kavmini islâma da’vete gitdi¤i için, hicretde ve Bedr, Uhud ve Hendek gazvelerinde bulunamad›. Sonra
Medîneye geldi. Hazret-i Ebû Bekr vefât edince fiâma yerlefldi.
Hazret-i Osmân zemân›nda Rebdeye gitdi. 32 y›l›nda, orada vefât
etdi. Abdüllah bin Mes’ûd hazretleri, arkadafllar› ile oradan geçiyordu. Cenâze hizmetini yapd›lar. Zühdü ve s›dk› hadîs-i flerîf ile
medh edilmifldir “rad›yallahü teâlâ anh”. 27, 68, 100, 105, 106, 113,
192, 208, 241, 250, 251.
95 — EBÛ ZÜR’AT-ÜR-RÂZÎ: Abdüllah Râzî, ‹mâm-› Müslimin üstâdlar›ndand›r. 264 [m. 878] de vefât etdi. 15.
96 — ENES B‹N MÂL‹K B‹N NADR ENSÂRÎ: Resûlullah›n
hizmetçisi idi. Dokuz yafl›nda hizmete bafllad›. On sene hizmet etdi. ‹kibinikiyüzotuz hadîs-i flerîf bildirdi. Yüzden çok çocuk ve torunlar›n› gördü. Yüz yafl›n› geçmifl iken 93 y›l›nda vefât etdi. Nemâz k›lmas›, Resûlullah›n nemâz k›lmas›na çok benzerdi. ‹mâm-›
Mâlikin babas› olan Enes baflkad›r. 19, 40, 62, 74, 105, 122, 163,
165, 167, 185, 231, 242, 250, 252, 378, 379, 397.
97 — ESMÂ B‹NT-‹ EBÛ BEKR: Hazret-i Ebû Bekrin büyük
k›z›d›r. Aflere-i mübeflflereden Zübeyr bin Avvâm›n zevcesidir.
Abdüllah bin Zübeyrin annesidir. O¤lunun flehâdetinden az sonra,
yüz yafl›nda, Medînede vefât etdi. 99, 305, 323.
98 — EfiREF TATAR: M›srda 652 [m. 1254] y›l›nda kurulan
Türkmen hükûmetinin yirmiiki sultân›ndan ço¤una Eflref denir.
Bunlardan Melik Nâs›r Eflref Muhammed bin Kalâvun, dokuzuncu sultând›r. Babas› Eflref Seyfeddîn Kalâvun, Kapçakdan M›sra
getirilip, bin altuna, köle olarak, Eyyûbî sultân› Melik Necmeddîne sat›lm›fl idi. Vezîr olunca, iyi idâresi, güzel ahlâk› ile kendisini
sevdirmifldi. 678 de sultân olmufldu. 689 da ölüp, yerine o¤lu, Eflref Salâhaddîn Halîl geçdi ise de, 693 de öldürüldü. Kardefli Eflref
Muhammed Nâs›r, dokuz yafl›nda tahta ç›kd›. Onbefl ay sonra,
habs edildi. 699 da, sultân Lâçin öldürülünce, ikinci olarak tahta
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ç›kar›ld›. Âdil ve çok cömerd idi. H›ristiyanlar›n mâvi, yehûdîlerin
sar› sar›k sararak, müslimânlardan ay›rd edilmesini emr etdi. Birecikde, Gazân hân›n askeri ile harb edip, tatar askerleri çekildi. Yediyüzsekiz y›l›nda Hacca gidince taht›n›, kumandanlar›ndan Beybers Rükneddîn ald› ise de, fiâml›lar Eflref Muhammed Nâs›r› yediyüzdokuzda, üçüncü def’a tahta geçirdi. Beybersi yakalay›p katl
etdi. 728 de Harem-i flerîfi ta’mîr ve Kâ’beye abanosdan gümüfllü
kap› yapd›. Bu sene K›br›s adas›n› feth etdi. 741 [m. 1339] de vefât
etdi. M›sr yediyüzdoksanüçde, Türkmenlerden ç›k›p, Çerkeslerin
eline geçdi. Dokuzyüzyirmiüç senesinin birinci günü de, Yavuz
Sultân hân zemân›nda, Osmânl›lar›n eline geçdi. Osmânl› pâdiflâhlar›, halîfe olma¤a bafllad›. 63.
99 — EYYÛB B‹N SIDDÎK: Seyyîd Eyyûb Ürmevî, Îrân›n
garb›nda Ürmiye gölü sâhilindeki Ürmiye flehrinde büyük âlim idi.
Sa’deddîn-i Kâflgarî yolundan feyz alanlardand›r. Türkçe (Menâk›b-i çihâr yâri güzîn) kitâb› çok k›ymetli olup, ‹stanbulda çeflidli
târîhlerde bas›lm›fld›r. 215.ci isme bak›n›z! 28, 108, 269.
100 — FADL B‹N ABBÂS: Eshâb-› kirâmdand›r. Hazret-i Abbâs›n büyük o¤ludur. Annesi, Ezvâc-› tâhirâtdan olan Meymûne
bint-il-Hârisin k›z kardefli Lübâbe hân›m idi. Mekke-i mükerremenin fethinde ve Huneyn gazâs›nda ve vedâ’ hacc›nda, Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” yan›nda idi. Huneyn gazâs›nda, babas› ile birlikde, Resûlullah›n yan›ndan hiç ayr›lmad›lar. Geri dönenleri ça¤›r›p, toplanmalar›n› sa¤lad›lar. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” y›kan›rken su dökdü. Onbefl senesinde yap›lan Yermük
gazâs›nda flehîd oldu. Beyâz ve çok güzel idi. Hüsn-ü cemâli ile
meflhûr idi. Bir k›z› kald› “rad›yallahü teâlâ anh.” 116.
101 — FÂTIMA-TÜZ ZEHRÂ: Resûlullah›n dört k›z›ndan en
sevgilisi idi. Akl›, zekâs›, hüsn-ü cemâli, zühd ve takvâs› ve ahlâk-›
hasenesi pek ziyâde idi. Hadîce-tül-kübrân›n k›z› idi. Hicretden
onüç y›l önce Mekkede tevellüd etdi. Hicretin ikinci y›l›nda, hazret-i Alîye verildi. O zemân, hazret-i Alî yirmibefl yafl›na gelmifl idi.
Hazret-i Fât›man›n kardefllerinin çocu¤u olmad›, olan› da küçük
iken vefât etdi. Resûlullah›n soyu, yaln›z hazret-i Fât›madan hâs›l
oldu. Üç o¤lu, iki k›z› oldu. Muhsin küçük yaflda iken vefât etdi.
Hazret-i Alî, Fât›ma, Hasen ve Hüseyne (Ehl-i beyt) veyâ (Âl-i
abâ) denir. Hazret-i Meryemden sonra, bütün kad›nlar›n en üstünüdür. Yüzü pek beyâz ve parlak oldu¤undan (Zehrâ) denildi.
Âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfler ile medh olundu. Resûlullah›n vefât›ndan sonra güldü¤ü hiç görülmedi. Alt› ay dahâ yaflay›p, onbirinci y›lda, Ramezân-› flerîfin üçüncü günü, vefât eyledi. 28, 29, 48,
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69, 70, 74, 110, 118, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 178, 196, 200,
221, 225, 235, 242, 243, 264, 303, 311, 338, 340, 354.
102 — FEHÎM-‹ ARVÂSÎ: Seyyid Muhammed Fehîm bin Abdülhamîd Efendi, 1241 de tevellüd, 1313 [m. 1895] de vefât etdi.
Vâlidesi Âmine hân›md›r. Van vilâyetinin, Müks kazâs›n›n Arvâs
köyündendir. Za’îf idi. Uzun boylu idi. Sakal› ne uzun, ne k›sa idi.
Burnunun ortas› yüksekçe idi. Aln› genifl idi. Bu¤day renginde idi.
Diflleri noksan de¤il idi. Sar›¤› büyük idi. Elbisesi, beyâz basmadan, üç etekli bir entâri idi. Mâvi veyâ yeflil cübbe giyerdi. Çorablar› yünden idi. Deriden pabuçlar› vard›. Son zemânlar›nda gözlükle okurdu. Gözleri siyâh idi. Saçlar›n›n ço¤u beyâz idi. Kafllar› orta idi. Ömrünün sonuna kadar hayvana binerdi. Son zemânlar›nda
sar›¤›n› tafl›yam›yacak kadar za’îf idi. Nemâzda âbânî sarard›. fievvalin ondördüncü günü vefât etdi. Uzun boylu oldu¤undan mezâr
tafl› uzun yap›lm›fld›. Ermeniler, tafl›n›n ikisini de k›rm›fllar. Heybetli idi. ‹nsan, gölgesinden korkard›. Gölgesini gören, Allah›n
sevgili kulu oldu¤unu anlard›. Zemân›nda ve Van vilâyetinde benzeri yok idi. Her nev’ ilmi hattâ z›râ’ati ve san’atlar›, siyâsal bilgileri pek iyi bilirdi. ‹lmi, Allahü teâlân›n vergisi idi. Van vâlîsi çözemedi¤i ifllerini, gelip sorar ve çözerdi. Ömründe bir nemâz› cemâ’ats›z geçmedi. Bir teheccüdü kaç›rmam›fld›r.
Din ve dünyâ bilgilerini medresede okurken, bir yandan da,
Do¤u Anadolunun kutbu olan, insân-› kâmil seyyid Tâhâ-i Hakkârînin teveccühünü kazanmakla flereflenmifldi.
Mutavvel okumak için, fiemdinandaki Rehberinin yan›ndan ayr›larak, Muflda Bulan›k kazâs›n›n Âbiri köyüne gitdi. Rehberi, ayr›l›rken kendisine (Ders okurken anl›yamad›¤›n birfley olursa, bana
râb›ta et! Beni gözünün önüne getir!) buyurmufldu. Hocas› molla
Resûl-i S›bkîden Mutavveli okurken, bir yeri anl›yamad›. Hocas›
tekrâr anlatd›. Anl›yamad›¤› yerin aç›klanmas›n› diledi. Molla Resûl, cümleyi birkaç kerre okudu. (Bugün yoruldum, yar›n anlat›r›m)
dedi. Ertesi gün okuyup yine aç›kl›yamad›. Hocas›, tekrâr tekrâr
okumakda iken, seyyid Fehîm “rahmetullahi aleyh” gözlerini kapay›p, Rehberini gözünün önüne getirdi. Seyyid Tâhâ, elinde bir kitâb
ile göründü. Kitâb›, seyyid Fehîmin önüne açd›. Mutavvelin o sahîfesi idi. O sat›rlar› aç›k olarak okudu. Seyyid Fehîm, merakla dikkat ediyordu. O cümlenin aras›nda bir vav-› ât›fa [ve] fazla okumufldu. Seyyid Tâhâ gayb olunca, seyyid Fehîm gözlerini açd›. Molla Resûlün o sat›rlar› okuyup, düflünmekde oldu¤unu gördü. ‹zn isteyip, bir de kendi okudu. Üstâd›ndan duydu¤u gibi bir [ve] ekliyerek okudu. Hocas› bunu iflitince, (Ma’nâ flimdi belli oldu) dedi. Her
– 332 –

ikisi de iyi anlam›fld›. (Bu sat›rlar›, yirmi senedir okudum. Anlatd›m.
Fekat, hep anlamadan anlat›rd›m. fiimdi iyi anlad›m. fiimdi söyle bakal›m. Bunu do¤ru okumak, senin iflin de¤il. Ben senelerle bunu anl›yamad›m. Sen, nas›l anlad›n? Bu [ve] yi okudun, ma’nâ düzeldi)
dedi. Seyyid Fehîm, râb›ta etdi¤ini, nas›l ö¤rendi¤ini anlatd›. Molla
Resûl, Muflda Alâ’eddîn pâfla câmi’i kap›s› yan›ndad›r.
Seyyid Fehîm her y›l bir kerre, Müksden Vana gelir, bir iki ay
kal›rd›. Âfl›klar› toplan›r, feyz al›rlard›. Çok def’a, kendisini çok seven, mahkeme bafl kâtibi Ahmed be¤in evinde müsâfir olurdu. Bir
sene, Ahmed be¤ hacca gitmifldi. Fekat, yine onun evinde kald›.
Bir gece yar›s›, yak›nlar›ndan birini ça¤›rd›. (Arkadafllar›n› uyand›r! fiimdi buradan ç›k›p, falan eve gidece¤iz) buyurdu. (Efendim!
Gece yar›s› gitmek ayb olur. Yar›n gitsek olmaz m›?) dedi. (Hay›r,
flimdi gidece¤iz. Hem, Ahmed be¤in o¤ullar›na da haber ver!) buyurdu. O¤ullar› gelip yalvard›lar. (Efendim, bir kusûr yapd›ksa afv
buyurun! Bizden ayr›lmay›n. Babam›z iflitince yüre¤ine iner. Biz
de ona ne yüzle cevâb verebiliriz. Lutf ediniz, ihsân ediniz! Kabâhatimizi ba¤›fllay›n›z!) dediler. Çok göz yafl› dökdüler. (Hay›r. Sizden çok râz›y›m. Bize her hizmeti, fazlas› ile yap›yorsunuz. Sizlere
düâ etmekdeyim. Fekat, flimdi gitmemiz lâz›m) buyurdu. Çocuklar, (emr buyurdu¤unuz gibi olsun) dediler. Gece yar›s›, sevdiklerinden bir baflkas›n›n evine göç etdiler. Ertesi gün, o¤lu Muhammed Emîn efendi, Ahmed be¤in o¤ullar›n›n pekçok üzüldüklerini
söyledi ve (Babac›¤›m, o evde sabâha kadar kalsayd›k ne olurdu?)
dedi. Seyyid Fehîm hazretleri de (O¤lum, flimdi kimseye söyleme!
Bu gece, Ahmed be¤, Mekke-i mükerremede vefât etdi. Ev, yetîm
evi oldu. Mal, mîrâsc›lara kald›. Evvelce herfleyi kullan›yor, yiyip,
içiyorduk. Çünki, Ahmed be¤in seve seve halâl edece¤ini biliyordum. fiimdi ise, tan›flmad›¤›m›z mîrâsc›lar›n›n hakk› oldu¤undan
birfleyi kullanmak câiz olmaz. Kul hakk›ndan kaç›nmak için acele
ayr›ld›m) buyurdu. Bir ay sonra hâc›lar döndü. Herkes geldi. Ahmed be¤ gelmedi. (Bir gece yar›s›, Mekkede öldü) dediler. Hesâb
etdiler. Tâm o gece yar›s› idi.
Seyyid Fehîm talebesi ile Van gölü k›y›s›nda giderken gölde
bulunan (Ahtamar) adas›ndaki ermeni kilisesinden bir papas ç›karak su üstünde yürüme¤e bafllar. Talebe bunu görünce, birkaç›n›n
hât›r›na gelir ki, (Allah›n düflmân› dedi¤imiz papas, su üzerinde
yürüyor da, Evliyân›n büyü¤ü, Allahü teâlân›n sevdi¤i, seçdi¤i kulu bildi¤imiz, Seyyid hazretleri, acabâ neden yürümeyip k›y›dan
dolafl›yor?) Seyyid Fehîm, bu düflünceyi anlay›p, mubârek ayaklar›ndaki na’l›nlar› ellerine al›p, birbirlerine çarpar. Na’l›nlar birbiri– 333 –

ne çarpd›kça papas suya batar. Bo¤az›na kadar gelince, bir dahâ
çarpar. Batar ve bo¤ulur. Sonra, böyle düflünene dönerek, (O, sihr
yaparak, su üstünde gidiyordu. Böylece, sizin îmân›n›z› bozmak istiyordu. Na’l›nlar› çarp›nca sihri bozularak batd›. Müslimânlar sihr
yapmaz. Allahü teâlâdan kerâmet istemekden de hayâ ederler)
buyurdu. Kerâmeti ile, papas›n sihrini bozdu.
‹stanbulda, Ka¤›thânede (Ev yap) sabun fabrikas› olan R›fat beyin pederi Abdülvehhâb efendi, 1963 de vefât etdi. Vefât›ndan birkaç sene evvel dedi ki: Erzurumda medrese tahsîlini bitirmifldim.
Dahâ okumak istedim. Arad›¤›m büyük âlimin Bitlisde Abdülcelîl
efendi oldu¤unu söylediler. Bitlise gitdim. Kendisini arad›m. Vana
gitdi. Yine gelir, bekle dediler. Sabr edemedim. Vana gitdim. Sordum. Müks âlimi, seyyid Fehîm Vana geldi. fia’bâniyye câmi’inde,
onun yan›ndad›r dediler. Oraya gitdim. Hem de (Büyük âlim Abdülcelîl efendi, kürsiye ç›km›fl. Herkes onu dinleyip istifâde etmekdedir) diye düflünüyordum. Câmi’e girdim. Herkes bafl›n› e¤mifl,
edeble oturuyordu. Karfl›da nûr gibi, tatl› bak›fll› bir zât vard›. Herkes buna karfl› sayg› ile dönmüfldü. (Abdülcelîl efendi, her hâlde
karfl›daki heybetli, te’sîrli zâtd›r) diyordum. Fekat, soracak kimse
yokdu. Herkes, boynunu bükmüfl önüne bak›yordu. Âns›z›n, önüme
bir genç geldi. (Ne ar›yorsunuz?) dedi. (Abdülcelîl efendi hazretlerini ar›yorum) dedim. (‹flte budur) diyerek, en geri s›rada boynunu
bükmüfl edeble oturan birini gösterdi. (‹stersen sen de otur!) dedi.
(Karfl›da oturan kimdir) dedim. (Seyyid Fehîm hazretleridir) dedi.
Nice zemân sonra, bu gencin, seyyid Abdülhakîm efendi oldu¤unu
anlad›m. Biraz sonra ezân okundu. Sünnetler k›l›nd›. Seyyid Fehîm
imâm oldu. Saflar› düzeltdik. ‹mâmla birlikde tekbîr getirirken, bütün cemâ’at, elektrik çarpan kimse gibi titreme¤e bafllad›k. fiimdi
altm›fl sene oluyor. ‹mâm›n o tekbîr sesi hât›r›ma geldikçe, titriyorum. Kalbimde, o gün oldu¤u gibi, bir hâl oluyor.
Seyyid Fehîmin kerâmetleri, derecesinin yüksekli¤i anlat›lmakla bitmez. Kerâmetlerinin en büyü¤ü, Abdülhakîm efendi gibi bir
ârif-i Kâmil ve veliyyi mükemmil yetifldirmesidir. Eserdeki kemâl,
müessirin kemâlini gösterir.
Seyyid Fehîm Efendi, silsile-i aliyyenin otuzdördüncüsüdür.
Tâhâ-i Hakkârînin sohbetinde kemâle geldi. Vefât edince, kardefli
seyyid Muhammed Sâlihi ziyâret ederdi. Muhammed Sâlih 1281
[m. 1865] de vefât etdi. Fazla bilgi almak için (Abdülhakîm Efendi) ve (Tâhâ-i Hakkârî) ismlerini okuyunuz! Babas› molla Abdülhamîd efendidir. Dedesi Seyyid Abdürrahmân, seyyid Abdülhakîm Efendinin dedesinin dedesidir. Seyyid Fehîm Efendinin kar– 334 –

defli Molla Safiyyüddînin torunu Abdülhamîd efendi [m. 1967] de
vefât etdi.
Seyyîd Fehîm efendinin dokuz o¤lu ile dört k›z› vard›:
1- Reflîd efendinin, Muhammed Bâk›r isminde bir o¤lu ile Âifle
hân›m ad›nda k›z› vard›. Bu Âifle hân›m seyyid Abdülhakîm efendinin ikinci zevcesi idi.
2- Muhammed Emîn efendi, kardefllerinin en üstünü idi. Âlim,
fâd›l ve edîb idi. Hicâz dönüflü Tûr-i Sînâda vefât etdi. Fât›ma isminde bir k›z› vard›r.
3- Muhammed Ma’sûm efendi. Ârif ve kâmil idi. Abdülhakîm
Efendinin halîfesidir. Arvâsda vefât etdi. Sekiz o¤lundan Abdülhakîm efendi, [m. 1957] de meb’ûs oldu. Meclise girmeden ‹stanbulda vefât etdi. Edirnekap› kabristân›ndad›r. ‹kinci o¤lu, Tâhâ
efendi, Çatakda iken 1400 hacc›nda Mekkede vefât etdi. O¤ullar›,
Ercümend, Atâullah, Ubeydullah ve Ender efendilerdir. Üç de k›z› vard›r. Üçüncü o¤lu, Muhammed Emîn Garbî efendi, ‹brâhîm
Arvâs be¤in dâmâd›d›r. Bunun iki mubârek o¤lu Murâd ve Hamîd
efendilerdir. Dördüncü o¤lu Bâk›r efendi h. 1399 da Konyada vefât etdi. Dört çocu¤u vard›r. Beflinci o¤lu Selîm efendi, h. 1392 de
Arvâsda vefât etdi. Bunun o¤lu Zeynel’âbidîn efendi, ‹stanbulda
muallim idi. Alt›nc› o¤lu Salâhuddîn efendi, Mer’aflda [m. 1939] da
vefât etdi. O¤lu Yahyâ ve k›zlar› Sabâhat ve Müzeyyendir. Yedinci o¤lu ‹brâhîm efendidir. Sekizinci o¤lu Bedreddîn efendinin
o¤ullar› Habîb, Muhib ve ‹rfan efendilerdir.
4- Muhammed S›ddîk efendi. Van müftîsi iken Ermeniler flehîd
etdi. Van, Gürp›nar, Afla¤›-kaymazdad›r. O¤lu Fehmî efendi ile torunu Ma’flûk efendi (Gürp›nâr) kazâs›nda imâmd›rlar.
5- Seyyid Hasen efendi, 1388 [m. 1968] de, Medînede vefât etdi. Üç o¤lundan Necmüddîn efendi 1959 da, Muhammed Reflîd
efendi 1945 de, S›ddîk efendi 1982 de vefât etdi. Birincinin üç, ikincinin Sa’îd efendi, üçüncünün dört o¤lu vard›r. Muhammed Reflîd
efendi Hicret han›m›n zevcidir.
6- Molla Hüseyn efendi, sâb›k Van müftîsi olan fazîletli Kâs›m
efendinin ve fiemseddîn ve ‹hsân efendilerin babas›d›r.
7- Mazhar efendidir. O¤lu Mazhar ve bunun o¤lu Abdülehad
ve bunun o¤ullar› Muhammed Nûrî Behcet, Servet, Fâtih ve Necdet efendilerdir.
8- Muhammed Sâlih efendi. 1950 de Medînede vefât etdi. O¤lu
Râcî efendidir.
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9- Nizâmeddîn efendi. Bir zevcesinden olan iki çocu¤u, Sadreddîn efendi ile Hicret hân›md›r. Sadreddîn efendi, Diyâr-› Bekrde h.
1393 de vefât etmifl, Vanda defn edilmifldir. Dört çocu¤u vard›r.
‹kinci zevcesinden dört çocu¤u olmufldur. Bunlardan Vehbî efendi
emekli teknik zirâ’at me’mûrudur. Nesîbe hân›m emekli mâliyye
müfettifllerinden Hayâti Çiftlik be¤in zevcesidir. Âsiye han›m›n
zevci Abdürrahman Ekincidir. Sâriye hân›m Vandad›r. Hicret hân›m›n o¤lu Sa’îd efendi ile dört dâmâd›ndan birincisi, fazîletli Kâs›m efendidir. ‹kincisi, seyyid Abdülhakîm Efendi hazretlerinin ye¤eni Rukiye hân›m›n o¤lu Ayd›n be¤dir. Üçüncü dâmâd› eczâc› Fâtih Y›lmaz be¤ Fâtihde (Kumrulu eczâhânesi)nin sâhibidir.
Dördüncü dâmâd› Habîb efendidir. Seyyîd Fehîm efendinin iki
dâmâd› Hüseyn ve Emîn pâflalard›r. Üçüncü k›z› Esmâ han›m›n üç
o¤lu fievki, Fârûk ve Nâbî efendilerdir.
Seyyid Fehîm Efendi “kuddise sirruh” insân-› kâmil idi. Talebesinin en üstünü, veliy-yi kâmil seyyid Abdülhakîm Efendidir.
1300 y›l› 17 Cemâzil âh›r [m. 1883 Nisan]da yazd›klar› mektûbda
buyuruyor ki:
Sevdi¤im, k›ymetli seyyid ‹brâhîm ve seyyid Tâhâ! Allahü teâlâ, ikinize de selâmet versin! Size çok düâ etdikden sonra, bildi¤iniz gibi, kardefliniz seyyid molla Abdülhakîm geçen sonbehârda
buraya gelmifldi. Ders okuma¤a bafllam›fld›. Bu fakîr de, onun dersini gâyet dikkat ile, tahkîk ederek anlatd›m. O da, gerek dersde,
gerek kendi çal›flmalar›nda, öylece dikkat ve tahkîk eyledi. ‹lmden
baflka birfleye bakmas›na vakt b›rakmad›m. fiimdi, zemân›m›zdaki
üsûle göre kitâblar› bitirdi. Bu fakîr, âlet ilmlerini ve f›kh ve hadîs
bilgilerini okutmak için, üstâdlar›mdan nas›l me’zûn oldu isem,
onu da ben, öylece me’zûn eyledim. Sizler, art›k ona kardefl gözü
ile bakmay›n›z. ‹lmin flerefini gözetmek için, ona karfl› çok tevâzu’
gösteriniz! Bunlar›, sizin iyili¤iniz ve yükselmeniz için yaz›yorum.
Bundan baflka, ilme karfl› tevâzu’ göstermek, Allahü teâlâya tevâzu’ etmek demekdir. Bu k›sa yaz›mdan, çok fleyler anlay›n›z! Esseyyid Fehîm “rahime-hullahü teâlâ”.
‹kinci mektûbda buyuruyor ki: Sevgili o¤lum, gözümün nûru
seyyid molla Abdülhakîm! Size, sonsuz düâlar›m› bildirdikden
sonra arz edeyim ki, uzun zemândan beri sizden haber almad›¤›m
için, gönlüm çok üzülüyor. Allahü teâlâ her gizli fleyleri bilir. O flâhiddir ki, kalbim hemen her zemân seninledir diyebilirim. Beni bu
üzüntüden kurtarmak için, görünür görünmez hâllerinizi s›k s›k
bildirmelisiniz! Böylece sevgi ba¤lar› oynat›lm›fl olur. E¤er o, gö– 336 –

zümün nûru, buradaki fakîrlerden soracak olursa, Allahü teâlâya
hamd ve flükrler olsun! Bedenimizin ve etrâf›m›z›n râhat› ve selâmeti günden güne artmakdad›r. Hak teâlâ, biz fakîrlerin ve bütün
kardefllerimizin kalblerine selâmet ihsân buyursun! Âmîn. Abdülhamîde ve Hasene ve seyyid ‹brâhîme bu fakîrin düâlar›n› bildiriniz! Tâhâ efendiye ve Mazher efendiye düâ ederim. Her kime uygun görürseniz, bu fakîrin düâlar›n› bildirmek için, vekîlimsiniz.
Bundan baflka, Nehride olanlar›n, do¤ru i¤ri hepsinin hâllerini yaz›n›z. Ayr›ca, Nastûrîlerin taflk›nl›k yapd›klar›n›, dörtyüz müslimân öldürdüklerini iflitdik. Bunlar›n neler yapd›klar›n› ve ne için
yapd›klar›n› da bildirmenizi istiyorum. Vesselâm, 3 Ocak 1301.
Düâc›n›z, günâhkâr Seyyid Fehîm.
Seyyid Abdülhakîm efendinin birâderi seyyid Tâhâ efendiye
yazd›¤› bir mektûb fludur:
Mubârek bostan›n tâze fidân› Tâhâ efendi! Güzel yaz›lm›fl olan
mektûbunuz geldi. O sevgili o¤lumun ve yak›nlar›n›n selâmetde
oldu¤unu bildirdikden sonra, hakîkî matlûbun flevk›n›, arzûsunu
da duyurmakda oldu¤undan çok hoflumuza gitdi. M›sra’:
Bu âb-› hayât› b›rakmak, bana yak›flmaz.
Allahü teâlâ bu susuzlu¤unu her ân artd›rs›n! (Râb›tada, Rehberin sûretinin, tâm kendisi olmas› lâz›m m›d›r?) diyorsunuz.
Sevgili yavrum, tâm kendisi olmas› lâz›m de¤ildir. Râb›tadan
maksad, sûrete teveccühdür. Sûreti düflünmekdir. Ondan yard›m
beklemekdir. Belli olan sûreti teflhîs etmek, tan›mak lâz›m de¤ildir. Hakîkatde, rûhun belli bir sûreti yokdur. Hayâl edilen, düflünülen bir sûretde, fleklde görünebilir. Rûh, te’alluk etmifl, ba¤lanm›fl oldu¤u cesede, bedene al›flm›fl oldu¤u için, çok kerre, o cesed
fleklinde ve muhtelif hâllerde görünür. Hangi sûretde ve hangi hâlde görünürse görünsün, e¤er güzel, tatl›, sevinçli görünür ve muhabbeti ve huzûru artd›r›rsa, rahmânî oldu¤u anlafl›l›r. Elinden geldi¤i kadar o sûrete arzûnu ve sevgini artd›rma¤a çal›fl! Onda, kendini yok et! Sûret, e¤er çirkin ise, korkunç ve korkutucu ise, bu
fleytânî bir görünüfldür. Ona bakma! Def’ olsun, gitsin. Zikr ederken, hât›ra gelen baflka fleylerden kurtulmak için ne yapmal› diyorsunuz. Azîzim, öyle düflünceler, iki fley ile, bi-iznillahi teâlâ yok
olur, giderler. Râb›tada görünen sûrete tâm teveccüh etmekle yâhud zikre çok ikbâl etmekle, hevesle yapmakla ve bütün kuvvetlerini ve duygular›n› yürek taraf›nda toplamakla gider. 18 Ekim
1308. 158, 288, 289, 290, 393, 394, 395, 411.
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103 — FENÂRÎ: Molla fiemseddîn Muhammed bin Hamza,
Osmânl› devletinin en büyük âlimlerindendir. ‹lk fleyhülislâmd›r.
751 de tevellüd, 834 [m. 1431] de vefât etdi. Bursada, Maksemdedir. M›srda Kemâleddînden okudu. Matematik ve astronomi de
ö¤rendi. Y›ld›r›m Bâyezîd ve çelebi sultân Muhammed zemânlar›nda Bursada binlerle âlim yetifldirdi. 822 de hacdan dönerken
M›sr sultân› melik Müeyyid, M›srda kalarak ders vermesini ricâ etdi. Bir müddet kald›. Sonra, çelebi sultân Muhammed da’vet edince, Bursaya geldi. Sultân ikinci Murâd hân kendisini ilk olarak fleyhülislâm yapd›. Bu vazîfeyi adâlet ve hak üzere alt› sene yapd›. Vefât›nda, çok para ve onbinden çok kitâb b›rakd›. Tefsîr, f›kh ve
mant›k üzerinde çeflidli eserleri ve fetvâlar› vard›r. 90, 345, 359.
104 — FERÎDEDDÎN-‹ ATTÂR: Muhammed bin ‹brâhîmdir.
Âlim ve tesavvufda kâmil idi. 513 de Niflâpûrda tevellüd, 627 [m.
1230] de Cengiz askeri taraf›ndan flehîd edildi. Niflâpûrdad›r. Babas› attâr idi. Ya’nî parfüm satard›. Tesavvuf büyüklerine gider,
sohbetlerinden istifâde ederdi. Zühd, takvâ ve ibâdetle u¤rafl›rd›.
fii’rleri çok tatl›, nasîhatleri çok te’sîrlidir. Yüzbin beyti vard›r. Celâleddîn-i rûmî, kendisini medh etmekdedir. Kitâblar› çokdur.
Bunlardan fârisî (Tezkiret-ül-evliyâ) meflhûrdur “rahime-hullahü
teâlâ”. 83, 134, 399.
105 — FIDDA: Fât›mat-üz-Zehrân›n “rad›yallahü anhâ” câriyesi idi. Kendisine candan hizmet ederdi. 29.
106 — FÎRÛZ fiÂH: Delhîde hükûmet süren sultânlardand›r.
Sultân G›yâseddînin kardefli Recebin o¤ludur. 752 de tahta ç›kd›.
Memleketi adâlet ve dirâyetle idâre etdi. Birçok flehrler, kal’a ve
su kanallar› yapd›. 790 [m. 1388] da seksen yafl›nda vefât etdi. Kitâb da yazm›fld›r. 144.
107 — FUDAYL B‹N ‹YÂD: Evliyân›n büyüklerindendir.
Zühd ve takvâs› ve va’zlar› ve irflâd› meflhûrdur. 187 [m. 803] de
Mekkede vefât etdi. Hârûn Reflîdle çok sohbet etmifldi. Biflr-i Hâfînin ve S›rrî-yi Sekatînin Rehberidir. Semerkandda tevellüd etdi.
Bâverdde büyüdü. Kûfede yerlefldi. 31.
108 — GAZÂLÎ: ‹mâm-› Muhammed bin Muhammed Gazâlî,
Huccetül-islâm ad› ile meflhûrdur. ‹slâm âlimlerinin büyüklerindendir. Müctehid idi. ‹ctihâd›, fiâfi’î mezhebine yak›n oldu¤undan,
fiâfi’î mezhebinde san›l›r. 450 [m. 1058] de Tûs [ya’nî Meflhed] flehrinin Gazâl kasabas›nda tevellüd, 505 [m. 1111] de yine orada vefât etdi. Vezîr Nizâmülmülk huzûrundaki, âlimler meclisindeki
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konuflmalar›nda, hepsini hayretde b›rakm›fld›. 484 de Ba¤dâdda
Nizâmiye üniversitesine profesör oldu. Hacdan sonra fiâmda profesör yap›ld›. M›srda da ders okutdu. Mükemmel rumca ö¤rendi.
Yunan felesoflar›n›n kitâblar›na cevâblar yazd›. (El-münk›zü aniddalâl) kitâb›nda, kendi hâl tercemesini ve fikrlerini uzun yazmakdad›r. O kadar çok kitâb yazd› ki, sahîfelerini ömrüne bölmüfller.
Gününe onsekiz sahîfe düflmüfldür. Arabî befl cild (‹hyâ-ül-ulûm)
kitâb› ve bunun muhtasar› fârisî (Kimyâ-y› Se’âdet) kitâb› yeniden
bas›lm›fld›r. (Tam ‹lmihâl-Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›nda, kendisi
dahâ genifl bildirilmifldir. 53, 66, 73, 75, 77, 106, 212, 214, 326, 388,
401.
109 — GELENBEVÎ: Ad› ‹smâ’îl bin Mustafâd›r. Osmânl›
âlimlerindendir. Yeniflehr kâdîsi idi. 1205 [m. 1791] de vefât etdi.
Geometri ve trigonometri üzerinde k›ymetli kitâblar› vard›r. Çeflidli kitâblar yazd›. Fâtihde, bir mektebe (Gelenbevî) ad› verilmifldir “rahime-hullahü teâlâ”. 90.
110 — HACCAC B‹N YÛSÜF: Tâifde Benî Sakîf kabîlesinden olup 41 y›l›nda do¤du. Halîfe Abdülmelik, bunu kumandan
yapd›. ‹lk vazîfesi, Mekke-i mükerremede Abdüllah bin Zübeyr ile
harb etmek oldu. Bunu flehîd etdi. 75 de Hicâz ve Irak vâlîsi oldu.
Hindistâna kadar hâkim oldu. Çok müslimân› flehîd etdi. Hâricîlerle cihâd ederek, bunlar› kahr etdi. Böylece, Ehl-i sünnete büyük
hizmeti oldu. 86 da Velîd halîfe olunca, hükmü bir kat dahâ artd›.
95 [m. 714] de vâlî iken öldü. Çok zekî ve siyâseti kuvvetli idi. Keremi, ihsân› da, zulmü gibi, pek fazla idi. Afv› da çok olurdu. Hindistân taraflar›nda birçok yerler feth etdi. Kur’ân-› kerîme hareke
koyup do¤ru okunmas›n› sa¤l›yan budur. 27, 304, 305, 402.
111 — HADÎCET-ÜL-KÜBRÂ: Kureyflin asîlzâde, kibâr âilesindendir. Resûlullah›n ilk zevcesidir. Babas› Hüveylid, anas› Fât›mad›r. K›rk yafl›nda ve dul iken Resûlullahla evlendi. Resûlullah o
zemân yirmibefl yafl›nda idi. Bundan dört k›z› ve iki o¤lu oldu. Dul
iken, ticâret yapard›. Çok zengindi. Me’mûrlar›, kâtibleri ve köleleri vard›. Cebrâîl “aleyhisselâm” Resûlullaha ilk göründü¤ü zemân korkmufldu. Bu hâli Hadîceye söyledi. ‹lk önce, Hadîce îmân
etdi. Kâfirler heykele tapar, Resûlullaha inanmaz, alay ederlerdi.
Çok eziyyet ederlerdi. Hadîce, Resûlullaha tesellî ve gayret verirdi. Bütün mal›n›, mülkünü onun u¤runa fedâ etdi. Resûlullaha yirmibefl sene sadâkatle hizmet etdi. Bir kerre incitmedi. Hicretden
üç sene önce, Ebû Tâlibin ölümünden üç gün sonra, altm›flbefl yafl›nda, Mekke-i mükerremede vefât etdi. Resûlullah, vefât›na kadar, her zemân kendisini medh buyururdu. Hattâ, birgün, evde
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medh ederken, Âifle vâldemiz dayanamay›p (Cenâb-› Hak size
ondan dahâ iyisini verdi) dedi. (Hay›r! Ondan iyisi verilmedi.
Herkes bana yalanc› dedi¤i günlerde, o bana inand›. Herkes bana
eziyyet verirken, o bana yâr oldu. Üzüntülerimi giderdi) buyurdu.
Hazret-i Hadîce ile kerîmesi Fât›ma-tüz-zehrâ, dünyâdaki bütün
kad›nlar›n en üstünü olduklar› hadîs-i flerîfde bildirilen dört kad›ndan ikisidir. Üçüncüsü, Fir’avn›n zevcesi hazret-i Âsiye, dördüncüsü, hazret-i Meryemdir “rad›yallahü teâlâ anhünne”. 14, 69,
70, 134, 171, 188, 242, 289, 310, 323, 331, 376, 383, 408.
112 — HAFSA: Resûlullah›n zevcesi ve hazret-i Ömerin k›z›d›r. Birinci zevci, Bedr gazâs›nda bulunan Huneys idi. Huneys ile
birlikde Medîneye hicret etmifldi. Genç yafl›nda dul kald›. Babas›,
hazret-i Ebû Bekre ve sonra Osmâna teklîf etdi. O s›rada, Resûlullah›n k›z› yeni vefât etmifldi. Her ikisi özr dilemifldi. Hazret-i Ömer
üzüldü. Resûlullah, bunu anl›yarak, (Yâ Ömer! K›z›n›, Osmândan
dahâ iyisi alacak ve Osmân, Hafsadan iyisini zevce edinecekdir)
buyurdu. Hicretin üçünden sonra Hafsa vâldemizi nikâh etmekle
flereflendirdi. Kerîmesi Ümm-i Gülsümü de hazret-i Osmâna verdi. Bir müddet sonra, Hafsay› boflad›. Sonra, Cebrâîl aleyhisselâm›n iflâreti ile tekrâr nikâh buyurdu. Çok oruc tutar, çok nemâz k›lard›. Altm›fl hadîs-i flerîf bildirmifldir. Hicretin 41. ci y›l› vefât eyledi “rad›yallahü teâlâ anhâ”. 12, 69, 196, 242.
113 — HÂL‹D B‹N VELÎD: ‹slâm›n büyük düflmânlar›ndan
Velîd bin Mugayrenin o¤ludur. Ebû Cehl ile kardefl çocuklar›d›r.
Sahâbe-i kirâm›n büyüklerinden, islâm gâzîlerinin kahramanlar›ndan idi. Annesi Lubâbe, Resûlullah›n bald›z› idi. Uhud gazâs›nda,
düflmân birliklerinden birinin kumandan› idi. K›rka yak›n Sahâbenin flehîd olmas›na sebeb olmufldu. Hudeybiyede de düflmân taraf›nda idi. Alt›nc› y›l sonlar›nda Amr ibni Âs ile birlikde Medîneye
gelip müslimân oldu. Mekke fethinde, islâm ordusunda birlik kumandan› idi. Mûte gazâs›nda Ca’fer Tayyâr flehîd olunca, kumanday› ele al›p, üçbin kifli ile, Herakliüsün yüzbin kiflilik ordusuna gâlib geldi. Resûlullahdan (Seyfullah) ad›n› alarak flereflendi. Hazret-i Ebû Bekr ve Ömer zemânlar›nda da çeflidli zaferler kazand›.
21 y›l›nda Humsda vefât etdi. Fekat Yâkût-i Hamevîye göre, Medînede medfûndur. 56, 64, 113, 114, 116, 117, 177, 180, 201, 250,
251, 259, 302, 312, 323, 341, 354, 362.
114 — HÂL‹D B‹N ZEYD: Ebû Eyyûb ensârî, Eshâb-› kirâmdand›r. Eyyûb sultân denilmekle meflhûrdur. Resûlullah, Medîneye hicret edince, deve bunun kap›s›nda çökdü. Mescid yap›l›ncaya kadar, yedi ay bu evde müsâfir kald›. Medîne ehâlîsi haz– 340 –

ret-i Hâlidin evine gelip Resûl-i ekremi ziyâret etdi. Bu arada, yehûdî âlimlerinden (Abdüllah bin Selâm) da gelip, dikkatle Resûlullaha bakd›. (Bu yüz, yalanc› yüzü de¤ildir) diyerek, hemen müslimân oldu. Hazret-i Hâlid, Bedr, Uhud, Hendek ve baflka gazâlarda bulundu. Yüzelli hadîs-i flerîf haber vermifldir. ‹htiyâr oldu¤u
hâlde hazret-i Mu’âviye zemân›nda, Süfyân bin Avf-› Ezdî kumandas›ndaki ordu ile ‹stanbulu alma¤a geldi. Yezîd de bu orduda idi.
50 senesinde sur d›fl›nda otuzbin mücâhid ile, flehîd oldular. Hâc›
Bayrâm-› Velînin yetifldirdi¤i Evliyâdan Ak fiemseddîn taraf›ndan
kabri keflf edilip, Fâtih Sultân Muhammed hân, türbe yapd›rd›. Osmânl› pâdiflâhlar›, bu türbeye sayg› gösterirdi. Hükümdarlar bu
türbe önünde k›l›nç kuflan›rlard› “rad›yallahü teâlâ anh”. ‹stanbul
flehri, Yezîd ve Süleymân bin Abdülmelik zemânlar›nda da muhâsara edilmifldir. 13, 19, 63, 113, 121, 288, 311, 361.
115 — HÂL‹D-‹ BA⁄DÂDÎ: Ziyâeddîn Mevlânâ Hâlid-i Osmânînin babas› Ahmed bin Hüseyn, Ba¤dâd›n Zûr kazâs›ndand›r.
Osmân bin Affân “rad›yallahü anh” soyundand›r. Mevlânâ Hâlid,
f›kh, hadîs, tefsîr, tesavvuf, kelâm, sarf, nahv, bedî, meânî, beyân,
belâgat, vad’, bahs, âdâb, arûz, lügat, mant›k, fizik, matematik, geometri, astronomi ve benzeri ilmlerde zemân›n›n bir dânesi idi. Firuzâbâdînin koca kâmus lügatini ezberlemifldi. Zemân›ndaki Ba¤dâd âlimlerinin ve tesavvufcular›n›n, belki, asr›ndaki bütün âlimlerin üstünde idi. Kur’ân-› kerîmin esrâr›na vâk›f idi. Bütün ömrü
zühd ve vera’ ile geçmifldi. Gören, ifliten her âlim, yüksekli¤ini, üstünlü¤ünü söylerdi. Her ilmden, her kitâbdan sorulan her süâle,
düflünmeden, hemen do¤ru, asl›na uygun cevâb verirdi. Herkesi
hayretde b›rak›rd›. Ad› her tarafa yay›ld›. Süleymâniyye mütesarr›f› Abdürrahmân pâfla, bir medresede ders vermesini, her ihtiyâc›n› bol verece¤ini çok diledi ise de, kabûl etmedi. Bu ifli beceremem dedi. 1203 y›l›nda üstâd› seyyid Abdülkerîm Berzencî tâ’undan vefât edince, onun talebesi bofl kalmas›n diye, bunlara ders
verdi. Her tarafdan âlimler dersine üflüfldü. Her müflkili çözer, her
derde devâ olurdu. Kendisi hiç kimseye ehemmiyyet vermeyip,
gece gündüz ibâdet ederdi. Cezbe hâlinde olup, hep a¤lard›. Çok
düflünceli idi. 1220 de hacca gitdi. Yolda fiâm âlimlerinden çok
sayg› gördü. Verdi¤i cevâblarla, âlimleri flaflk›na çevirdi. Alçak
gönüllü oldu¤undan, orada allâme Muhammed Küzberîden hadîs
rivâyeti icâzeti ald›. Mustafâ Kürdîden hadîs ve Kâdirî icâzeti ald›. Yollarda söyledi¤i fârisî beytler, çok nâzik rûhunun terennümleridir. Dîvân›n› gören hayrân olur. Medînede Yemenli bir âlimden nasîhat istedikde, (Mekkede dîne uym›yan bir ifl görünce, hemen red etme!) der. Mekkede, bir Cum’a günü, Kâbe-i flerîfeye
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karfl› (Delâil-i flerîf) okuyordu. Câhil k›l›kl›, siyâh sakall› birinin
Kâ’beye arka çevirip kendine bakd›¤›n› gördü. (Utanmadan,
Kâ’beye arkas›n› çevirmifl) diye düflünürken, (Mü’mine hurmet,
Kâ’beye hurmetden dahâ öncedir. Bunun için yüzümü sana çevirdim. Niçin beni kötülüyorsun, Medînedeki zât›n nasîhat›n› unutdun mu?) dedi. Bunun büyük Velîlerden oldu¤unu anlad›. Afv diledi. Beni irflâd et diye yalvard›. (Sen burada olgunlaflamazs›n) dedi, eli ile Hindistân› gösterdi. (Senin iflin orada temâm olur) dedi
ve gitdi. Hacdan, memleketine gelip ders verme¤e bafllad›. Fekat,
gece gündüz Hindistân› düflünüyordu. Birgün, Hindistân›n kutbu
Abdüllah-i Dehlevînin talebesinden biri geldi. ‹kisi biryere kapand›. Derse gelmez oldu. Talebe, Hindliye k›zma¤a bafllad›. 1224 [m.
1809] senesinde, ikisi Hind yolculu¤una ç›kd›lar. Herkes, talebe,
âlimler a¤lay›p, yalvar›p yoldan çevirmek için çok u¤rafld›. Fâide
vermedi. Tahrânda flî’î âlimi ‹smâ’îl Kâflîyi, talebesi aras›ndaki konuflmalarda rezîl etdi. Vaktîle flî’î tefsîrlerinde, (Bedr esîrlerini sald›¤›n için, Allahü teâlâ seni afv etdi âyeti, Ebû Bekri azarlamakdad›r) diye, okumufldu. Kâflîye (Peygamberler günâh ifller mi?) dedi.
Kâflî, (Hay›r, ifllemezler) dedi. (Allahü teâlâ seni afv etdi âyeti,
Peygamberlerin günâh iflledi¤ini gösteriyor) buyurdu. Kâflî, (Bu
âyet, Peygambere karfl› de¤ildir. Ebû Bekri azarlamakdad›r) dedi.
(O hâlde, Allahü teâlâ Ebû Bekri afv etdim buyuruyor da, siz niçin afv etmiyorsunuz?) dedi. Kâflî cevâb veremeyip mahcûb oldu.
Sonra, Bistam, Harkan, Semnân ve Niflâpûrdan geçdi. U¤rad›¤›
yerlerdeki Evliyây›, flî’rleri ile medh eyledi. Tûs flehrinde imâm-›
Alî R›zân›n türbesini ziyâretinde çok güzel kasîde okuyarak medh
eyledi. Câm ve H›ratdan geçdi. Her flehrden ayr›l›rken, âlimler,
ehâli âfl›k olup sâatlerce yola u¤urluyorlard›. Kandihâr, Kâbil, Piflâver âlimlerinin süâllerine verdi¤i cevâblarla, hepsini hayrân b›rakd›. Lâhora ve tâm bir senede yürüyerek Dehlîye geldi. Orada
vâris-i ulûm-i rabbânî, câmi’î kemâl-i sûrî ve ma’nevî seyyid Abdüllah-i Dehlevî [1158-1240] hazretlerinin kalbine yerlefldirdi¤i
zikre devâm ve dokuz ay çal›fl›p, huzûr ve müflâhede makâm›na
erifldi. Vilâyet-i kübrâ hâs›l oldu. Müceddidiyye, Kâdiriyye, Sühreverdiyye ve Kübreviyye ve Çefltiyyede kemâle geldi. Abdüllah-i
Dehlevînin mubârek kalbindeki bütün esrâra mazhar oldu. 1226
da kendi vatan› olan Süleymâniyyeye geldi. Oradan, Ba¤dâddaki
Abdülkâdir-i Geylânî hânesine yerlefldiler. Sa’îd pâfla bin Süleymân pâfla, Ba¤dâd vâlîsi idi.
Mevlânâ Hâlid, Mâ-türîdî i’tikâd›nda ve fiâfi’î mezhebinde idi.
Çok âlim, çok Velî yetifldirdi. Say›s›z kerâmetleri görüldü. Bunlardan ço¤u türkçe (fiems-üfl-flümûs) ve (Mecd-i tâlid) kitâblar›nda
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yaz›l›d›r. Meselâ, sultân Mahmûdun serây nâz›rlar›ndan Hâlet
efendi, mevlevî idi. Mevlânâ Hâlidin flöhret ve i’tibâr›n› çekemiyerek kendisini halîfeye çekifldirdi ve (Onbinlerle adam› vard›r. Devlet ve saltanat için tehlükelidir. Ortadan kald›r›lmas› lâz›md›r) dedi. Sultân Mahmûd da (Din adamlar›ndan devlete zarar gelmez)
diyerek sözüne k›ymet vermedi. Mevlânâ Hâlid hazretleri bunu
iflitince, halîfeye hayr ve selâmetle düâ eyledi ve (Hâlet efendinin
ifli, pîri Celâleddîn-i rûmî hazretlerine havâle olundu. Onu huzûruna çekip, cezâs›n› verecekdir) buyurdu. Az zemân sonra sultân
Mahmûd hân, Mora ›syân›na sebeb oldu¤u için, onu Konyaya sürdü. Orada i’dâm olundu.
Mevlânâ Hâlid 1192 de Zûr kazâs›nda tevellüd ve 1242 [m.
1826] de fiâmda tâ’ûndan vefât etdi “kaddesallahü teâlâ sirrehul’azîz”. (Câliyet-ül-ekdâr) salevât kitâb› her hafta okunur. Çok
fâidelidir. Nahvde, kelâmda, f›khda, tesavvufda k›ymetli kitâblar›
vard›r. Fârisî olan (‹’tikâdnâme) ad›ndaki âmentü flerhinin ve râb›ta risâlesinin tercemeleri bas›lm›fld›r. (‹’tikâdnâme)nin türkçe,
frans›zca, almanca ve ingilizce tercemeleri, Hakîkat Kitâbevi taraf›ndan basd›r›lm›fld›r. 88, 154, 392, 411.
116 — HAMZA B‹N ABDÜL-MUTTAL‹B: Eshâb-› kirâm›n
büyüklerindendir. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” amcas›d›r. Hem de süt kardeflidir. Annesi Hâle, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” annesi olan hazret-i Âminenin amcas›n›n
k›z› idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” k›rkalt› yafl›nda
iken, birgün Safâ tepesinde oturuyordu. Ebû Cehl, yan›ndan geçerken, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” küfr etdi. Mubârek a¤z›n› açmad›. Birfley demedi. Fekat, bir hizmetçi k›z, bunu
iflitdi. Hamza “rad›yallahü anh”, o gün avdan geliyordu. Âdeti
üzere, tavâf yapmak için, Harem-i flerîfe u¤rad›. Hizmetçi k›z, yan›na gelip, (Ebû Cehl, kardeflin o¤luna, flöyle flöyle söyledi) dedi.
Hamza dahâ müslimân olmam›fld›. Fekat, kardeflinin o¤luna küfr
edildi¤ini iflitince, akrabâl›k damarlar› hareket etdi. Silâhlar› üstünde olarak, Kureyfl kâfirlerinin yan›na geldi. (Kardeflim o¤luna
kötü söz söyliyen, kalbini inciten, sen misin?) diyerek, boynundaki ok atan yay ile, Ebû Cehlin bafl›n› yard›. Orada bulunan kâfirler, Hamzaya sald›racak oldular. Büyük çarp›flma ç›kacakd›. Fekat, Ebû Cehl (Dokunmay›n›z! Hamza hakl›d›r. Onun kardefli o¤luna, bilerek, kötü fleyler söyledim) dedi. Böylece, Hamzay› bafl›ndan savd›. (Aman, ona iliflmeyiniz! Bize k›zar da, müslimân olur.
Bununla, Muhammed kuvvetlenir) dedi. Hamza müslimân olmas›n diye, kafas›n›n yar›lmas›na râz› oldu. Çünki, Hamza, hât›r› sa– 343 –

y›l›r, k›ymetli ve kuvvetli idi. Hamza, Resûlullah›n yan›na gelip,
(Yâ Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! Ebû Cehlden intikâm›n› ald›m. Onu kana boyad›m. Üzülme, sevin) dedi. (Ben böyle fleylerle sevinmem) buyurdu. (Seni sevindirmek, üzüntüden kurtarmak için, ne istersen yapay›m) dedi. (Ben ancak senin îmân etmen ile, k›ymetli bedenini Cehennem ateflinden kurtarman ile sevinirim) buyurdu. Hamza “rad›yallahü anh”, hemen müslimân oldu. Kureyflin yan›na gidip, müslimân oldu¤unu ve Allah›n Peygamberini her sûretle koruyaca¤›n› güzel bir kasîde okuyarak bildirdi. Bunun müslimân olmas› ile, Muhammed “aleyhisselâm” çok
sevindi. Müslimânlar, pek çok kuvvet buldu.
Medîneye hicret etdi. Bedr gazâs›nda, fevkal’âde kahramanl›k
gösterdi. Uhud gazâs›nda da, otuzbir kâfiri Cehenneme gönderdikden sonra, Vahflî taraf›ndan flehîd edildi “rad›yallahü teâlâ
anh”. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, buna çok üzüldü.
Çok a¤lad›. Cenâze nemâz›n› k›ld›. fiehîd oldu¤u zemân elliyedi
yafl›nda idi. Vahflî de “rad›yallahü anh” sonra müslimân oldu. 134,
250, 379, 380, 381, 384, 397, 398.
117 — HÂRÛN REfiÎD: Abbâsî halîfelerinin beflincisidir. Muhammed Mehdînin o¤lu, Ca’fer Mensûrun torunudur. 148 de tevellüd, 193 [m. 809] de Tûs flehrinde vefât etdi. Tûsdad›r. 170 de
kardefli Mûsâ Hâdî vefât edince, halîfe oldu. Babas› zemân›nda, iki
def’a rumlarla harb etmifldi. Kahramanl›k göstermifldi. Üsküdara
kadar gelmifldi. Halîfe iken, Ere¤liye kadar ald›. Dokuz def’a hac
edip Medîne, Mekke halk›na çok ihsânda bulundu. ‹lm ve san’at
sâhiblerine çok yard›m ederdi. Çok âdil idi. Fekat vezîri, Bermekîlere sert cezâ verdi. ‹mperatör fiarlman ile dostluk kurdu. Ona hediyyeler gönderdi. Bu arada gönderdi¤i su ile iflliyen bir sâat, Avrupal›lara hayret vermifldi. Zevcesi Zübeyde, Mekke-i mükerremenin her yerine (ayn-› Zübeyde) denilen çeflmeler ve havzlar
yapd›rd›. 83, 88, 311, 315, 329, 338, 350, 360, 399.
118 — HASEN B‹N ALÎ: Hazret-i Alînin büyük o¤lu, Resûlullah›n torunudur. Oniki imâm›n ikincisi, islâm halîfelerinin beflincisidir. Hicretin üçüncü y›l›, Ramezân ortas›nda, Medînede tevellüd, 49 da, Medînede vefât etdi. (Mir’ât-i kâinât)da diyor ki,
(Hazret-i Mu’âviye, kendinden sonra yerine Hazret-i Haseni “rad›yallahü anhümâ” halîfe yapma¤a karar verdi. Bunu millete i’lân
etdi. Yezîd, babas›n›n bu karar›n› anlay›nca, kendisi halîfe olmak
için, fiâmdan hazret-i Hasenin zevcesine zehr gönderdi. Seni ben
alaca¤›m. Tepeden t›rna¤a kadar mal, süs eflyâs› içine koyaca¤›m
diye, onu aldatd›. Bu da, kendisini bofl›yacak diye, zâten hazret-i
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Hasene kin beslemekde idi ve onu zehrledi). Yüzü Resûlullaha
çok benzerdi. Hilm, r›zâ, sabr ve kerem sâhibi idi. Halîfe Osmân›n
evi sar›ld›¤› zemân, babas› taraf›ndan, kardefli ile birlikde imdâda
gönderilmifldi. K›rk senesinde Kûfede halîfe oldu. Yedi ay sonra
hazret-i Mu’âviye ile harb etme¤i do¤ru görmeyip, hilâfeti kendi
r›zâs› ile ona b›rakd›. Hazret-i Âifle, imâm›n Resûlullah›n yan›na
defn edilmesine izn verdi ve çok istedi ise de, Mervân, Bakî’ kabristân›na defn etdirdi. Çocuklar›na flerîf denir. 29, 47, 48, 60, 61, 62,
63, 66, 68, 69, 74, 101, 105, 106, 110, 115, 118, 127, 131, 133, 134, 138,
140, 168, 181, 189, 193, 195, 221, 234, 235, 241, 242, 243, 244, 245,
246, 250, 302, 331, 359.
119 — HASEN ÇELEB‹: Babas› Muhammed flâhd›r. Molla
Fenârî soyundan olup, âlim ve kâmil idi. 840 da tevellüd, 886 [m.
1481] da vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. (Beydâvî) ve (Tecrîd)e,
(Telvih)a, (Mutavvel)e, (Mevâk›f)a, (Vikâye)ye hâfliyeler yapm›fld›r. Baflka eserleri de vard›r. 90.
120 — H‹ND B‹NT-‹ UTBE: ‹slâm›n büyük düflmânlar›ndan Utbe bin Rebî’a bin Abd-i fiems bin Abd-i Menâf k›z›, Ebû Süfyân›n
zevcesi ve hazret-i Mu’âviyenin annesidir. Dahâ önce, Fâkih bin Mugîre Mahzûmînin zevcesi idi. Uhud gazâs›nda bulundu. Düflmân askerlerini harbe teflvîk ederdi. Mekkenin fethinde, zevcinden bir gün
sonra, müslimân oldu. Resûlullah›n hayr düâs›n› ald›. Yermük gazâs›nda, zevci ile birlikde islâm ordusunda bulunup, islâm askerini
rumlara karfl› harbe teflvîk etdi. 13 y›l›nda Ebû Kuhâfe ile ayn› günde vefât etdi “rad›yallahü teâlâ anhümâ”. 12, 328, 355, 396, 398.
121 — HÜMÂYÛN fiÂH: Mirzâ Muhammeddir. Hindistândaki Gürgâniyye devletinin ikinci sultân›d›r. Mirzâ Bâbür flâh›n o¤ludur. 913 de Kâbilde tevellüd, 963 de vefât etdi. 937 de Hükmdâr oldu. 946 ve 947 de Efgânistanda fiîr hâna ma¤lûb oldu. Îrâna s›¤›nd›. 962 de Efgân askerini ma¤lûb ederek tekrâr hükmdâr oldu. 963
[m. 1556] de vefât etdi. Dehlîdeki türbesi pek san’atl› ve zînetlidir.
Hind sultânlar› 313.cü sahîfededir. 12, 372.
122 — HÜSEYN B‹N ALÎ: Resûlullah›n torunu, hazret-i Alînin
ikinci o¤ludur. Oniki imâm›n üçüncüsü ve Ehl-i beytin beflincisidir.
Hicretin alt›nc› y›l›nda tevellüd, 61 [m. 681] Muharremin onuncu günü Kerbelâda flehîd oldu. Çeflidli hadîs-i flerîflerle medh edildi. Hep
babas›n›n yan›nda idi. Babas› flehîd olunca, Medîneye geldi. Hazret-i
Mu’âviyenin vefât›nda Yezîde bî’at etmedi. Kûfeliler kendisini ça¤›r›p halîfe yapmak istedi. Kardefli Muhammed bin Hanefiyye, ibni
Ömer, ibni Abbâs ve dahâ nice Eshâb-› Resûl mâni’ oldular ise de,
nasîhatlerini dinlemeyip, yetmifliki kifli ile Mekkeden, Irâka yola ç›k– 345 –

d›. Yezîd, fiâmdan bunu haber al›nca, Irâk vâlîsi, Ubeydüllah bin Ziyâde emr gönderip, Kûfeye sokma dedi. Bu da, Sa’d ibni Ebî Vakkâs›n o¤lu Ömerin kumandas›nda bir ordu gönderdi. Ömer, geri dönmesini bildirdi ise de, ‹mâm kabûl etmeyip harb etdi. Yan›nda bulunanlara da tekrâr tekrâr teslîm olun denildi ise de, 72 si de flehîd
olunc›ya kadar dövüfldü. Sinan bin Enes Nehâî, hazret-i ‹mâm› flehîd
etdi. Mubârek o¤lu, imâm-› Zeynel’âbidîn on yafl›nda ve hasta yatmakda oldu¤u için öldürülmedi. Kad›nlarla ve imâm›n mubârek bafl›
ile fiâma gönderildi. Mubârek bafl›, M›srda Karâfe kabristân›nda
medfûndur. 29, 48, 65, 68, 69, 74, 105, 106, 110, 115, 118, 127, 131, 133,
134, 136, 137, 138, 139, 140, 165, 181, 195, 221, 235, 242, 243, 244, 250,
280, 302, 316, 329, 331, 358, 399, 400, 401, 402, 408.
123 — HÜSEYN B‹N ALÎ VÂ’‹Z-‹ KÂfi‹FÎ: Sultân Hüseyn
Bayk›ra zemân›nda Hiratda vâ’iz idi. (Mevâhib-i aliyye) ad›ndaki
fârisî tefsîri çok k›ymetlidir. Muhammed bin ‹dris-i Bitlisî [982] ve
serây hocalar›ndan ‹smâ’îl Ferruh efendi taraf›ndan 1246 da türkçeye terceme edilmifl, ikincisi (Mevâk›b) tefsîri ismi ile bas›lm›fld›r.
(Lübâbül-ihtiyârât ta’yîn-il-evkat) kitâb›nda nemâz vaktlerinin
ta’yînini bildirmekdedir. 910 [m. 1504] da vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. 52, 101.
124 — HÜSEYN BUHÂRÎ: Hüseyn bin Yahyâ Buhârî, Hanefî âlimlerindendir. 400 [m. 1010] y›l›nda vefât etdi. ‹mâm-› Muhammedin (Câmi’ulkebîr)ini flerh etmifldir. 107.
125 — HÜSEYN H‹LM‹ IfiIK: Binüçyüzyirmidokuz [1329]
hicrî y›l›na rastl›yan bindokuzyüzonbir [1911] senesinde Mart ay›n›n sekizinci günü, güzel bir behâr sabâh›, ‹stanbulda, Eyyûb sultânda, Servi Mahallesi, Vezîrtekke soka¤› fiifâ yokuflunda [1] numaral› evde tevellüd etdi. Babas› Sa’îd efendi ve dedesi ‹brâhîm
pehlivan, Plevnenin Lofca kasabas›, Tepova köyünden, annesi Âifle han›m ve annesinin babas› Hüseyin a¤a da, Lofca kasabas›ndan
idiler. Sa’îd efendi, doksanüç [hicrî 1295, mîlâdî 1878] Rus harbinde muhâcir olarak ‹stanbula gelmifl, Vezîrtekkesinde yerleflip evlenmifldi. Harb ve muhâcirlik s›k›nt›lar› sebebi ile, hiçbir mektebe
gidememifl, belediyyede kantar me’mûru olmufl, k›rk seneden fazla, bu vazîfeyi yapm›fld›. ‹stanbulun büyük câmi’lerinde, meflhûr
hocalar›n derslerine aral›ks›z devâm ederek din bilgilerinde çok
derinleflmifldi. Vazîfesi îcâb› matemati¤in dört ifllemini zihn ile
yapmakda, o kadar mâhir olmufldu ki, görenler flaflard›.
Befl yafl›nda, Eyyûb câmi’i ile Bostan iskelesi aras›ndaki Mihri
fiâh Sultân ilk mektebine bafllad›. Burada iki senede Kur’ân-› kerîmi hatm eyledi. Yedi yafl›nda Sultân Reflâd hân›n türbesine bitiflik
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(Reflâdiyye nümûne mektebi)nde ilk tahsîlini yaparken, babas›
ta’tîl aylar›nda (Hakîm Kutbüddîn), (Kalenderhâne) ve (Ebüssü’ûd) din mekteblerine de gönderir, o¤lunun iyi yetiflmesi için çok
gayret ederdi. Hüseyn Hilmi efendi [1924] senesinde ilk mektebi birincilikle bitirdi. ‹lk okulda, her dersden ald›¤› alt›n yald›zl› mükâfatlar› büyük bir albümü doldurmakdad›r. O sene, Konyadan ‹stanbula getirilmifl olan (Hal›c›o¤lu askerî lisesi) girifl imtihânlar›n› pekiyi olarak kazan›p, o sene orta k›sm› ikinci s›n›fa birincilikle geçdi.
Her sene takdîrler alarak [1929] da askerî liseyi birincilikle bitirip,
askerî t›bbiyye mektebine seçildi. T›bbiyye mektebinde ikinci s›n›fa birincilikle geçdi. Eczâc› mektebini ve sonra Gülhâne hastahânesinde bir senelik staj›n› hep birincilikle bitirip, ilk önce, üste¤men
olarak, askerî t›bbiyye mektebine müzâkereci ta’yîn edildi. Eczâc›
talebesi iken, Abdülhakîm efendinin tavsiyesi ile, Parisde ç›kan (Le
Matin) gazetesine abone olup, frans›zcas›n› ilerletdi. Müzâkereci
iken yine hocas›n›n emri üzerine, Kimyâ yüksek mühendisli¤ini
okuma¤a bafllad›. Yüksek matematikçi Von Misesden, mekanik
profesörü Pragerden, fizikçi Demberden, teknik kimyây› Gossdan
okudu. Kimyâ profesörü Arnd›n yan›nda çal›fld›. Takdîrlerini kazand›. Arnd›n yan›nda alt› ay travay yap›p, (Phenylciyan-nitromethan-methyl esteri) cisminin sentezini yapd› ve formülünü tesbit etdi. Dünyâda ilk olan bu baflar›l› travay›, ingilizce olarak, 2 cild numaras› ile Devlet matbaas›nda basd›r›lan fen fakültesi mecmû’as›nda ve Almanyada ç›kan (Zentral Blatt) kimyâ kitâb›n›n [m. 1937]
târîh ve [2519] say›s›nda (H.Hilmi Ifl›k) isminde yaz›l›d›r. Hüseyn
Hilmi Ifl›k, 1936 senesi sonunda 1/1 say›l› Kimyâ yüksek mühendisli¤i diplomas›n› ald›. O sene Türkiyede ilk ve tek olarak kimyâ yüksek mühendisi oldu¤u, günlük gazetelerde yaz›ld›. Bu baflar›s›ndan
dolay›, askerî kimyâ s›n›f›na geçirilerek, Ankarada, Mamakda
zehrli gazlar kimyâgeri yap›ld›. Burada onbir sene kal›p, Auver
fabrikas› genel direktörü Merzbacher ve kimyâ doktoru Goldstein
ve optik mütehass›s› Neumann ile y›llarca çal›fld›. Onlardan almanca da ö¤rendi. Harb gazlar› mütehass›s› oldu. 1947 de Bursa askerî lisesinde kimyâ mu’allimi, sonra ö¤retim müdîri olmufl, burada
ve sonra Kuleli ve Erzincan askerî liselerinde uzun seneler kimyâ
dersi okutarak, yüzlerce subaya hocal›k yapm›fl, k›demli albay
iken, 1960 ihtilalinde emekli yap›lm›fld›r. Sonra, Vefâ lisesinde ve
imâm hatîb okulunda ve Ca¤alo¤lu, Bak›rköy san’at enstitülerinde
matematik, kimyâ hocal›klar› yap›p, çok say›da îmânl› genç yetifldirmifldir. 1962 senesinde Yeflilköyde Merkez eczâhânesini sat›n
alm›fl, sâhib ve mes’ûl müdîri olarak, uzun seneler halk›n s›hhatine
hizmet etmifldir. Siyâsete hiç kar›flmam›fl, hiçbir partiye ba¤lanma– 347 –

m›fld›r. Bölücülü¤e, tarîkatç›l›¤a, devlete, kanûnlara karfl› gelme¤e,
karfl› oldu¤unu eserlerinde aç›kça bildirmifldir. Türkiyenin ve bütün
dünyân›n her yerine gönderdi¤i muhtelif lisanlardaki kitâblar›nda,
‹slâm dîninin do¤ru olarak anlafl›lmas›, islâm ahkâm›n›n ve ahlâk›n›n
yay›lmas› için çal›fld›. Bunun için, dîni dünyâ ç›karlar›na âlet edenlerin ve mezhebsizlerin iftirâ oklar›na hedef oldu. 1391 [m. 1971] sonbehâr›nda Dehlîyi, Diyobend ve Serhendi ve sonra Karafliyi ziyâret
etmifl, Pani-püt flehrinde, Senâullah hazretleri ile Mazher-i Cân-› cânân›n zevcesinin kabrlerinin ayak alt›nda kald›klar›n› görerek çok
üzülmüfl, beflyüz dolar vererek, her iki kabrin ta’mîr ve muhâfazas›n› te’mîn etmifldir “rahime-hullahü teâlâ”. [Hüseyn Hilmi Ifl›k “rahmetullahi teâlâ aleyh”, 26 Ekim 2001 [9 fia’bân 1422] de vefât etmifl
olup, Kaflgârî dergâh› yan›nda medfûndur.]
Vezîr Tekkeyi Safranbolulu Muhammed ‹zzet pâfla, 1210 [m.
1795] de sadr-› a’zam olunca, Nakflibendî meflây›h› için yapd›rd›.
159, 397.
126 — HÜSEYN TAYY‹BÎ: fierefeddîn Hüseyn bin Muhammed Tayyibî, büyük âlimlerdendir. Hadîs, tefsîr ve edebiyyâtda
çok meflhûrdur. 743 [m. 1343] de vefât etdi. 118.
127 — ‹BN‹ CÜREYC-‹ MEKKÎ: Abdülmelik, hadîs âlimidir.
‹slâmda ilk kitâb yazand›r. 150 [m. 767] de vefât etdi.
128 — ‹BN‹ HACER-‹ MEKKÎ: Ahmed bin Muhammed fiihâbüddîn Heytemî, Mekke-i mükerreme âlimi idi. 899 [m. 1494] da
tevellüd, 974 [m. 1566] de vefât etdi. fiâfi’î mezhebinde derin âlim
idi. Yaln›z f›kh üzerinde yetmifl kitâb yazm›fld›r. Dört cild (Minhâc
flerhi), fiâfi’î mezhebinin en k›ymetli kitâb›d›r. Eshâb-› kirâm için
yazd›¤› (Tathîr-ül cenân vellisan) ve (Savâ›k-› muhrika) kitâblar›
birer flâheserdir. (Hayrâtülhisân fî menâk›bil-imâm-› Ebî Hanîfetinnu’mân) kitâb›, ‹mâm-› a’zam›n üstünlü¤ünü gösteren çok k›ymetli bir vesîkad›r. Büyük günâhlar› bildiren (Zevâcir) kitâb› ile
imâm-› Nevevînin, fiâfi’î f›kh›ndaki (Minhâc) kitâb›na yapd›¤›
(Tuhfet-ül-muhtâc) ismindeki flerhi pek k›ymetlidir. Fetvâ kitâblar› ve dahâ nice eserleri vard›r “rahime-hullahü teâlâ”. 12, 20, 25,
59, 75, 76, 77, 204, 259, 269, 354, 382, 405.
129 — ‹BN‹ HALDUN: Büyük târîhcidir. Dedesi Haldun
Hadremutludur. Kendi ad› Abdürrahmân bin Muhammed Hadremîdir. Dedeleri Endülüsde yerleflmifldi. 732 [m. 1332] de Tunusda tevellüd etdi. 755 de Fas sultân› Ebû ‹nan›n baflkâtibi oldu. Çocuklar›n› Cezâire gönderip, kendisi 764 de G›rnataya gitdi. Sultân
ibni Ahmer husûsî gemi göndererek çoluk çocu¤u Cezâirden G›r– 348 –

nataya getirildi. Birçok yerlerde, sultânlara kâtiblik, vezîrlik edip,
780 de ders verme¤e bafllad›. 784 de ‹skenderiyeye, sonra Kâhireye gidip, Câmi’ulezherde ders verdi. M›srda mâlikî kâdîs› oldu.
fiâmda Timür Hândan çok sayg› ve yard›m gördü. 789 da hac etdi.
808 [m. 1406] de vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. Yedi büyük
cild târîhinden baflka, eserleri ve fli’rleri de vard›r. Târîhi, türkçeye
ve Avrupa dillerine terceme edilmifl ve bas›lm›fld›r. 20.
130 — ‹BN‹ HAZM: Alî bin Ahmed bin Sa’îd bin Hazm, Endülüsün büyük âlimlerinden idi. Devletin vezîri idi. Ceddi, Ebû
Süfyân›n o¤lu Yezîdin âzâdl›s› idi. 384 [m. 994] de Kurtubada tevellüd, 456 [m. 1064] de vefât etdi. Kelâm, f›kh âlimi, tabîb, flâir ve
felesof idi. Her fende çok kitâb› vard›r. (Kitâbül imâmeti velhilâfe
fî siyerilhulefa) kitâb› k›ymetlidir. Ne yaz›k ki, felsefeye dalarak,
âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîflere, kendi akl›na göre ma’nâ vermifl,
Ehl-i sünnetden ayr›lm›fl, sap›tm›fld›r. Selef-i sâlihînin, kemâlini
kavr›yamam›fl, din büyüklerine sayg›s›zl›k göstermifldir. Bu sebeble, memleketinden sürülerek, çölde vefât etmifldir. 15.
131 — ‹BN‹ HÜMÂM: Kemâleddîn Muhammed bin Abdülvâhid Sivâsî, hanefî f›kh âlimlerindendir. (Tahrîr-ül-üsûl) kitâb› ve
(Fethulkadîr) ismindeki (Hidâye) flerhi meflhûrdur. Birkaç cild
olup, Hindistânda, M›srda, ‹stanbulda bas›lm›fld›r. 790 [m. 1388] da
tevellüd, 861 [m. 1457] de vefât etdi. 90, 317, 406.
132 — ‹BN‹ H‹LL‹KÂN: fiemseddîn Ahmed bin Muhammed
bin ‹brâhîm, ‹rbilde, 608 de tevellüd etdi. Bermek o¤ullar›ndand›r.
Büyük âlim ve meflhûr târîhcidir. Halebde, M›srda ders verdi. 651
de fiâmda Kâd›l-kudât [temyiz reîsi] oldu. 660 da M›sra gitdi. 676
da tekrâr fiâmda Kâd›l-kudât oldu. 681 [m. 1282] de fiâmda vefât
etdi. (Vefiyyâtül-a’yân) târîh kitâb› çok k›ymetli olup, flerhleri, ilâveleri ve çeflidli dillere tercemeleri yap›lm›fld›r. fiâfi’î idi “rahimehullahü teâlâ”. 20.
133 — ‹BN‹ MELEK: Abdüllatîf bin Abdül’azîz Hanefî f›kh
âlimidir. ‹zmir Tirede ders verirdi. ‹bnissâ’atînin (Mecma’ulbahreyn) kitâb›n› ve Nesefînin (Menâr) kitâb›n› ve (Vikâye)yi ve (Meflârikul-envâr)› flerh etmifldir. 801 [m. 1399] de Anadoluda Tirede
vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. 46.
134 — ‹BN‹ MÜNZ‹R: Ebû Bekr Muhammed bin ‹brâhîm, babas› gibi Niflâpûr âlimlerindendir. fiâfi’î mezhebinde idi. Üçyüzonsekiz 318 [m. 930] y›l›nda Mekke-i mükerremede vefât etdi. Çok kitâb yazd› “rahime-hullahü teâlâ”. 118.
135 — ‹BN‹ NÜCEYM: Zeynel’âbidîn bin ‹brâhîm, hanefî
– 349 –

f›kh âlimlerindendir. 926 da tevellüd, 970 [m. 1562] de vefât etdi.
F›khda (Eflbâh) kitâb› çok k›ymetlidir. Çeflidli flerhleri vard›r.
(Bahrurrâ›k fî flerh-i Kenz-iddekâ›k), (Zeyniyye) risâleleri ve fetvâlar› meflhûrdur. Çeflidli flerhleri vard›r.
Ömer bin ‹brâhîm ibni Nüceym, Zeynel’âbidîn ibni Nüceymin
kardefli ve talebesidir. 1005 de vefât etdi. M›srda büyük kardeflinin
yan›ndad›r “rahime-hullahü teâlâ”. (Nehrülfâ›k fî flerh-i Kenz-iddekâ›k) kitâb› çok k›ymetlidir. 53.
136 — ‹BN‹ SA’D: Muhammed bin Sa’d, Basral›d›r. Vâk›dînin
kâtibi idi. 230 [m. 845] da vefât etdi. (Tabakât-us-Sahâbe) kitâb›
onbefl cilddir. Sonra bunu k›saltm›fld›r. 20.
137 — ‹BN‹ SEMMÂK: Ebül’Abbâs Muhammed bin Subh,
nasîhat ve va’zlar› ile meflhûrdur. Hârûnürreflîd, kendisini çok sayard›. 183 [m. 799] de Kûfede vefât etdi. 31.
138 — ‹BN‹ Z‹YÂD: Ubeydüllah bin Ziyâd bin Ebû Süfyân
bin Harbd›r. Hazret-i Mu’âviye, 53 y›l›nda Ziyâd bin Ebû Süfyân
vefât edince, bunun o¤lu Ubeydüllah› Horasan vâlîsi yapd›. Ubeydüllah o zemân yirmibefl yafl›nda idi. 54 senesinde bunu kumandan
yapd›. Ceyhun nehrini develerle geçip Buhârây› ald›. 55 de, Basrâ
vâlîsi oldu. 58 de Hâricîler Basrada isyân edince, bunlar› perîflân
etdi. Yezîd zemân›nda, Kûfe vâlîsi oldu. Kerbelâ vak’as›na sebeb
oldu. Yezîdin vefât›nda Irakda halîfe olmak istedi. Halk kabûl etmedi. fiâma kaçd›. Mervân, Abdüllah bin Zübeyre bî’at etmek istiyordu. Mervân›n zihnini çeldi. Mervân›n ve o¤lu Abdülmelikin
zemânlar›nda fiâmda kumandan idi. Kûfedeki isyân› basd›rd›. 67
de âsîler Kûfede tekrâr toplan›p (Muhtâr) bunlara reîs olup, ‹brâhîm ibni Üfltür kumandas›nda ordu kurup, fiâml›lar› ma¤lûb etdi
ve ‹bni Ziyâd› öldürdü. Abdüllah bin Zübeyr, kardefli Mus’âb bin
Zübeyri Basra vâlîsi yapd›. Basral›lar, Kûfelilerle harb edip, gâlib
geldi. 67 deki bu savaflda, Muhtar öldürüldü. 63, 139, 140, 346, 354,
400, 401.
139 — ‹BRÂHÎM HÂL‹D: ‹brâhîm bin Hâlid için, Ebû Sevr
maddesine mürâceat buyurula. 88.
140 — ‹KR‹ME: Ebû Cehlin o¤ludur. Önce, islâm›n büyük
düflmân› idi. Mekkenin feth günü, öldürülmesi emr buyurulan alt›
kifliden biri idi. O gün Mekkeden kaç›p, gemiye bindi. Yolda fliddetli f›rt›na oldu. Batmak üzere iken, kurtulursa, Resûlullah›n
ayaklar›na kapanma¤› adad›. F›rt›na durdu. Yemene ç›k›nca müslimân oldu. Dahâ önce îmân etmifl olan amcas›n›n k›z› zevcesi ile
Medîneye geldi. Afv buyuruldu. ‹slâma çok hizmet etdi. Hazret-i
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Ebû Bekr zemân›nda, mürtedlerle savaflda, son gayreti ile çal›fld›.
Kumandan olarak Umman ve Yemene gönderildi. fiâm fethinde
de bulundu. Yermük gazâs›nda çok kahramanl›k gösterdi ve flehîd
oldu “rad›yallahü teâlâ anh”. 95, 355.
141 — ‹MAM-I RABBÂNÎ: Ad› Ahmeddir. Hindistânda yetiflen en büyük islâm âlimidir. Âlimlerin üstünü, vâs›llar›n reîsi, hârikalar›n, kerâmetlerin mazhar›, sonsuz derecelerin câmi’i, hakîkat
ehlinin öncüsü idi. Hazret-i Ömerin yirmisekizinci torunudur. Hicretin 971. ci ve mîlâd›n 1563. cü senesi aflûre günü, Serhend flehrinde tevellüd etdi. Yüksek derecesinin en büyük flâhidi (Mektûbât)
kitâb›d›r. Muhammed Ma’sûmun talebesinden Muhammed Bâk›r
Lâhôrî, (Mektûbât)› fârisî olarak k›salt›p, (Kenz-ül-hidâyât) ismini
vermifldir. Yüzyirmi sahîfe olup, 1376 [m. 1957] de Lahorda bas›lm›fld›r. Mektûbât›n birinci cildinin türkçe tercemesi, (Mektûbât
Tercemesi) ismi ile 1402 [m. 1982] de ‹stanbulda bas›lm›fld›r. Müceddidiyye, Kâdiriyye, Sühreverdiyye, Kübreviyye ve Çefltiyye büyüklerinin bütün kemâlât›na mazhar idi. Bedreddîn-i Serhendînin
fârisî (Hadarâtülkuds) kitâb›nda ve Muhammed Hâflim-i Kiflmînin
fârisî (Berekât) kitâb›nda ve Mektûbât›n arabî tercemesi olan
(Dürerül-Meknûnât) kitâb›n›n hâfliyesinde ve arabî (Hadâ›k-ulverdiyye)de kerâmetleri, hâl tercemeleri genifl yaz›l›d›r. (Mektûbât)›n fârisîsinin temâm› ve (Berekât) kitâb›, 1977 de ‹stanbulda
basd›r›lm›fld›r. Urvetülvüskâ Muhammed Ma’sûm-i Fârûkînin torunu olan, Gülâm Muhammed Ma’sûmun talebesi, hâce Muhammed Fadlüllah “kaddesallahü teâlâ esrârehüm-ül’azîz” yazm›fl oldu¤u (Umdetül-makâmât) kitâb›nda, ‹mâm-› Rabbânînin ve üstâdlar›n›n ve talebesinin hayâtlar›n› uzun bildirmekdedir. Bu kitâb, fârisîdir. Hindistânda bas›lm›fld›r. Muhammed Fadlüllah 1238
[m. 1823] de Kandihârda vefât etdi. Hâce zâde Ahmed Hilmi
Efendinin, ‹stanbulda 1318 de bas›lan türkçe (Hadîka-tül-Evliyâ)
kitâb› da imâm-› Rabbânînin ve üstâdlar›n›n hayât›n› ve kerâmetlerini bildirmekdedir. (Mektûbât)›n fârisî asl› ve arabî tercemesi
k›salt›larak (Müntehabât) ismi ile, ‹stanbulda ayr› ayr› basd›r›lm›fld›r. ‹mâm-› Rabbânî hicretin binotuzdört [1034] ve mîlâd›n [1624].
cü senesi safer ay›n›n yirmi dokuzuncu sal› günü vefât eyledi. Serhendde, âile kabristân›ndad›r “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”.
21, 22, 32, 47, 48, 54, 55, 68, 72, 78, 82, 104, (141), 199, 220, 222, 225,
234, 235, 243, 263, 269, 411.
142 — ‹MRÂN B‹N HASÎN: Eshâb-› kirâmdand›r. Hayberin
fethi senesi [yedinci y›lda, Hudeybiyeden sonra feth edilmifldir]
îmâna geldi. Ondan sonraki gazâlarda bulundu. Hazret-i Ömer,
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f›kh ö¤retmek için Basraya gönderdi. Abdüllah bin Âmir taraf›ndan Basra kâdîs› yap›ld›. 52 de Basrada vefât etdi “rad›yallahü teâlâ anh”. 106, 193.
143 — ‹ZZEDDÎN ALÎ: Alî bin Muhammed ibni Esîr Cizrî, târîh kitâblar› ile meflhûr olmufl bir âlimdir. 555 de, Cezîre-i ibni
Ömerde tevellüd, 630 [m. 1232] de Mûsulda vefât etdi. (Kâmil)
ad›ndaki târîh kitâb›, Âdem aleyhisselâmdan, 628 y›l›na kadar olan
olaylar› anlatmakdad›r. Bu kitâb mîlâd›n 1866 y›l›nda Hollandada
(Laiden) flehrinde oniki büyük cild olarak bas›ld›. Sonra, M›srda
bas›ld›. Eshâb-› kirâmdan yedibinbeflyüz sahâbînin hayât›n› anlatan (Üsüd-ül gâbe) kitâb›, târîh kitâblar›n›n flâheseridir. Befl cild
olup, M›srda Vehbiyye matbaas›nda, 1280 de bas›lm›fld›r. Kuds
âlimlerinden Bedreddîn Muhammed bin Yahyâ ve Muhammed
bin Muhammed Kaflgârî [709] bu kitâb› ayr› ayr› k›saltm›fllard›r.
Sem’ânînin (Kitâbül-ensâb) eserini k›saltarak ve düzelterek hâz›rlad›¤›, üç cild bir eseri dahâ vard›r. Her üç eser de türkçeye çevrilmemifldir. 20, 250.
144 — KÂDÎ EBÜLHASEN: Alî bin Nu’mân Magribî, 329 da
Magribde tevellüd, 374 [m. 985] de vefât etdi. M›srda, Fât›mîler zemân›nda, dokuz sene Kâd›lkudât oldu. Âlim idi. 85.
145 — KÂDÎ ‹YÂD: Ebülfadl ‹yâd bin Mûsâ, hadîs âlimi idi.
476 da Septede tevellüd, 544 [m. 1150] de Merâkiflde vefât etdi.
Endülüsde tahsîl etdi. Septede, G›rnatada kâdî oldu. Çok kitâb
yazm›fld›r. (Meflârikul-envâr) ve (fiifâ) kitâblar› meflhûrdur “rahime-hullahü teâlâ”. 75.
146 — KÂDÎ fiÜREYH: Ebû Ümeyye bin Hars, Tâbi’înin büyüklerindendir. Hazret-i Ömer zemân›nda Kûfe kâdîs› idi. Hazret-i Alî halîfe iken, bunun huzûrunda, bir zimmî ile mürâfea
olunmufldu. Çok âdil idi. F›kh âlimi idi. 87 [m. 706] da 120 yafl›nda vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. 47, 169, 234.
147 — KÂDÎZÂDE AHMED EFEND‹: Ahmed Emîn bin
Abdüllah, 1133 de tevellüd, 1197 [m. 1783] de vefât etdi. Kâdî idi.
(Tarîkat-i Muhammediyye) kitâb›n› ve (Birgivî vasiyyetnâmesi)ni
flerh etmifldir. (Ferâid-ül-fevâid) ad›ndaki âmentü flerhi pek fâidelidir. Çok bask›s› vard›r. 90, 94.
148 — KARAMÂNÎ KEMÂLEDDÎN: ‹smâ’îl Kemâleddîn,
müderris idi. Kemâl-i Rûmî ve Kara Kemâl denir. 920 [m. 1514]
de vefât etdi. (Akâid-i Nesefî) flerhine ve (Mevâk›f) flerhine ve
(Vikâye) kitâb›na ve (Beydâvî tefsîri)ne ve (Keflflâf)a hâfliyeleri
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[aç›klamalar›] vard›r “rahime-hullahü teâlâ”. 67.
149 — KASTALÂNÎ: fi›hâbüddîn Ahmed bin Muhammed,
M›sr âlimlerinin büyüklerindendir. Resûlullah›n hayât›n› anlatan
(Mevâhib-i ledünniyye) kitâb›n›, câmi’ul-ezher müderrislerinden
allâme Muhammed Zerkânî Mâlikî flerh etmifl, sekiz cild olarak,
1329 da M›srda ve 1393 de Beyrutda tab’ edilmifldir. fiâ’ir Bâkî
efendi türkçeye çevirmifldir. ‹ki cild üzere bas›lm›fld›r. Yûsüf-i
Nebhânî taraf›ndan k›salt›larak, 1312 senesinde harekeli olarak
Lübnanda bas›lm›fl, 1401 [m. 1981] de ‹stanbulda ofset bask›s› yap›lm›fld›r. Çok istifâdelidir. 851 [m. 1448] de tevellüd, 923 [m. 1517]
de vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. 63, 103, 128.
150 — K‹NÂNE B‹N BEfiÎR: Resûlullah›n üçüncü halîfesi olan hazret-i Osmân bin Affân› Kur’ân-› kerîm okurken flehîd eden
M›sr çingenesidir. Fir’avna tap›nan ahmaklar›n soyundand›r. 121.
151 — KONSTAN: ‹kinci Konstan, ikinci Herakliusun o¤ludur. Hicretin yirminci y›l›nda, oniki yafl›nda kral oldu. Hazret-i
Mu’âviyenin ordular›na hep ma¤lûb oldu¤undan, ‹stanbuldan ayr›l›p Sicilyeye gitdi. 47 [m. 668] de burada vefât etdi. 14.
152 — KURTUBÎ: Ebû Abdüllah Muhammed bin Ahmed
fiemseddîn Ensârî olup, ibni Ebû Bekr Ferecdir. Endülüsün en büyük âlimlerindendir. 671 [m. 1272] de vefât etdi. Mâlikî idi. (Esmâ’ülhüsnâ) flerhi, (‹’lâm-› dîn-i Nasârâ) ve (Tezkire fî ahvâl-i âh›ra) ve baflka kitâblar› vard›r. 58, 199, 251, 406.
153 — MÂL‹K B‹N ENES: bin Mâlik bin Ebî Âmir Esbahî,
Ehl-i sünnetin amelde, ibâdetde ayr›ld›¤› dört mezhebden biri olan
Mâlikî mezhebinin imâm›d›r. 90 [m. 709] da Medînede tevellüd etdi¤i ‹bni Âbidînin mukaddemesinde yaz›l›d›r. Tâbi’înden oldu¤u
flübhelidir. F›khda, hadîsde ve tefsîrde çok derin bilgisi vard›r. Hocalar› da, kendisinden istifâdeye gelirdi. Bir hadîs-i flerîfi okuyaca¤› zemân, yeniden abdest al›r. Diz çökerdi. Medînede hiç hayvana
binmedi. Yaya yürüdü. Çok sayg›l› idi. 147 de istenilen haks›z bir
fetvây› vermedi¤i için 70 k›rbaç (cop) vuruldu. Yine vermedi. 179
[m. 795] y›l›nda Medînede vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. (Muvatta) ad›ndaki hadîs kitâb›, ilk hadîs kitâb›d›r. Çok âlimler, bunu
flerh etmifldir. Afrikan›n kuzeyindeki müslimânlar›n ço¤u mâlikî
mezhebindedir. Mâlikî mezhebinde en meflhûr f›kh kitâb›, (Ettefri’) ve (El-ihkâm) kitâblar›d›r. 25, 42, 43, 75, 76, 126, 142, 204, 330,
388, 399, 406, 407.
154 — MÂL‹K B‹N NÜVEYRE: Benî Temîm kabîlesinin reîsi
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idi. Kabîlesi ile müslimân olmufldu. Resûlullah, bunu kabîlesinden
zekât›n› toplay›p Medîneye getirme¤e me’mûr etmifldi. (Medâricünnübüvve) 690. c› sahîfede diyor ki, Mâlik, Resûlullah›n vefât›n›
haber al›nca, zekâtlar› göndermedi ve sâhiblerine da¤›td›. Hâlid ibni Velîd ile konuflurken, Resûlullah için (Sizin efendiniz yaln›z
kendi söyledi¤ini san›yor) ve (‹flitdim ki, efendiniz böyle söyledi...)
dedi. Bu söz Hâlide çok a¤›r geldi. Eshâb-› kirâmdan D›râr bin Mâlik-il-Ezver-i Esedîye emr eyledi. D›râr bunu katl eyledi. D›râr, Resûlullah›n elçisi idi. Yermük, fiâm ve Yemâme gazâlar›nda çok
kahramanl›k gösterdi ve flehîd oldu. Mâlik bin Nüveyrenin kardefli
flâir idi. Kardefli için mersiye okudu. Halîfe Ebû Bekr “rad›yallahü
anh” Hâlidin özrünü kabûl buyurdu. 114, 116.
155 — MEHDÎ: Fât›ma-tüz-zehrâ soyundan, k›yâmete yak›n
gelecek bir zâtd›r. Ad› Muhammed, babas› Abdüllah olacakd›r.
Âlim ve Velî olacak, yer yüzünün halîfesi olacakd›r. Îsâ “aleyhisselâm” gökden fiâma inince, hazret-i Mehdî ile buluflacakd›r. Mehdî,
müctehid olup, baflka mezhebleri kald›racak, bütün dünyâda, bunun mezhebi kullan›lacakd›r. Çok âdil olacak, hiçbir mahlûk aras›nda düflmânl›k kalm›yacakd›r. Eshâb-› Kehf uyan›p, ma¤aradan
ç›kacak, Mehdîye hizmet edecekdir. Hadîs-i flerîfler, bunlar› ve dahâ baflka, çok alâmetlerini haber vermekdedir. ‹bni Hacer-i Mekkî
(Kavl-ül-muhtasar fî alâmât-il-Mehdiyyil muntaz›r) kitâb›nda uzun
anlatmakdad›r “rahime-hullahü teâlâ”. 59, 74, 142.
156 — MENÂVÎ [veyâ Münâvî]: Abdürraûf bin Alî, hadîs ve
f›kh âlimidir. fiâfi’î idi. 924 de M›srda tevellüd, 1031 [m. 1622] de
vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. Tefsîr, hadîs, f›kh, tesavvuf, târîh ve ahlâk ve t›b üzerinde yüze yak›n flerhleri ve te’lîfleri vard›r.
(Künûz-üd-dekâ›k) kitâb›nda onbin hadîs-i flerîf vard›r. 1281 de ‹stanbulda bas›lm›fld›r. 120, 128, 248, 249, 252, 254, 255, 256, 257.
157 — MERVÂN B‹N HAKEM: bin Ebil’Âs bin Ümeyye,
dördüncü Emevî halîfesidir. Hicretin ikinci y›l›nda tevellüd etdi.
Hazret-i Osmân›n amcas› o¤ludur. Babas› Tâife sürüldü¤ü için,
Tâifde büyüdü. Hazret-i Osmân, bunu Tâifden Medîneye getirip,
kendisine kâtib yapd›. Hazret-i Osmân›n flehâdetinde M›srdan gelen çingene ordusu ile serây›n ba¤çesinde dö¤üflürken boynundan
yaraland›. Boynu i¤ri kald›. Hazret-i Mu’âviye zemân›nda Medîne
ve Hicâz vâlîsî oldu. 49 da azl edildi. Abdüllah bin Zübeyrin halîfeli¤ini kabûl edecekdi. Fekat, ibni Ziyâd›n sözlerine aldanarak,
64 de hak üzerine halîfe olan Abdüllaha isyân etdi. fiâmda kendi
halîfe oldu. 65 [m. 684] de 63 yafl›nda iken zevcesi taraf›ndan
uyurken öldürüldü. Ba’z› kitâblar, tâ’ûn hastal›¤›ndan öldü¤ünü
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yazmakdad›r. Âlim idi. Fakîh idi. Çok zekî ve akll› idi. Çok güzel
Kur’ân-› kerîm okurdu. Günâhlardan çok sak›n›rd›. Babas› Hakem bin Âs, Mekkenin fethi günü îmâna geldi ise de münâf›k idi.
Cemel vak’as›nda Mervân›n atd›¤› bir ok hazret-i Talhây› flehîd etdi. Hâlbuki her ikisi de, hazret-i Âiflenin askeri idi. Bu muhârebede çok yaraland›. Hazret-i Alî, bunu afv edip Medîneye gönderdi.
Mührü üzerinde (Allaha s›¤›n›r›m, ona güveniyorum) yaz›l› idi. Siyâsî hayât›, kar›fl›k ve karanl›k ise de, Abbâsî târîhcileri, halîfelere
yaranmak için, hatâlar›n› fliflirmifl, hattâ bunu kötülemek için, hadîs bile uydurmufllard›r. Düflman taraf›ndan yaz›lan kitâblar elbet
böyle olur. Hazret-i Osmân›n hilâfet ifllerinde kulland›¤› ve hazret-i Alînin afv etdi¤i bir zât›, mel’ûn diyecek kadar kötülediler.
Osmânl› târîhleri, zemân yak›nl›¤› ve s›n›r komflulu¤u bak›m›ndan
Abbâsî târîhlerinden terceme edilmifl, onlar›n te’sîri alt›nda kalm›fl
oldu¤undan, eldeki kitâblar›m›zda, yanl›fl bilgiler vard›r. fiuras›
muhakkakd›r ki, Abbâsîler, Ehl-i beyte karfl› düflmânl›kda, Emevîleri kat kat geçmifldir. 121, 130, 139, 345, 350, 358, 365, 378.
158 — MESRÛK: Mesrûk bin Merzubân Küfî, Teba’› Tâbi’înin
büyüklerindendir. Yapd›¤› rivâyetleri çok mu’teberdir. ‹kiyüzk›rkda vefât etdi. ‹bni Hacer-i Askalânî, (Tehzîb-üt-tehzîb) kitâb›n›n
onuncu cildinde, kendisini anlatmakdad›r. 31, 204.
159 — MEYMÛN B‹N MUHAMMED NESEFÎ: Hanefî âlimlerindendir. 508 [m. 1114] de vefât etdi. Kelâm âlimidir. (Temhîd)
kitâb› meflhûrdur. Baflka eserleri de vard›r. 118, 363.
160 — M‹KDÂD: Mikdâd bin Amr bin Sa’lebe Kendî, Mikdâd bin Esved ismi ile meflhûrdur. Eshâb-› kirâm›n büyüklerindendir. Önce îmâna gelenlerden ve Habefle hicret edenlerdendir.
Medîneye hicret edemeyip, islâm›n› sakl›yarak Mekkede kalm›fld›. ‹krime kumandas›nda, müslimânlara karfl› gönderilen Kureyfl
ordusunda iken, harb bafllay›nca islâm taraf›na geçmifldi. Bedrde
ve bütün gazâlarda bulundu. M›sr›n fethinde bulundu. Otuzüç
[33] de, Hazret-i Osmân zemân›nda Medînede, 70 yafl›nda vefât
etdi. Hadîs-i flerîfle medh edildi “rad›yallahü teâlâ anh”. 27, 68,
105, 113, 241.
161 — MU’ÂV‹YE: Ebû Süfyân bin Harb bin Ümeyye bin
Abd-i fiems bin Abd-i Menâf o¤ludur. Anas› Hinddir. Eshâb-› kirâm›n büyüklerindendir. Babas›, anas› ve kardefli Yezîd ile birlikde, Mekkenin fethinde îmâna geldi. Kendisi dahâ önce îmâna geldi ise de, babas›n›n korkusundan belli etmemifldi. Huneyn gazâs›nda baba o¤ul, Resûlullah önünde kahramanca çarp›fld›lar. Re– 355 –

sûlullah›n kâtibli¤ini yapmakla da flereflendi. Hazret-i Ebû Bekrin
fiâma gönderdi¤i orduda, kardefli Yezîd ile birlikde bulundu. Yezîd, fiâm vâlîsi yap›ld›. Yezîd ondokuzuncu y›lda vefât edince, hazret-i Ömer, Mu’âviyeyi fiâm vâlîsi yapd›. Hazret-i Osmân, bütün
Sûriyeyi bunun emrine verdi. fiâmda, yirmi sene alt› ay vâlî idi. 41
de Kûfede halîfe oldu. fiâmda yirmi sene de halîfelik yapd›. Altm›fl
60 [m. 680] târîhinde, yetmifldokuz yafl›nda fiâmda vefât etdi. Çok
akll›, zeki, güzel konuflur, çok sabrl›, halîm ve çok cömerd bir zât
idi. Dîn-i islâm›n yay›lmas›na ve yükselmesine çok hizmet etdi.
Çok memleketler ald›. ‹slâm âlimleri kendisinden birçok hadîs-i
flerîf alm›fl, kitâblar›na yazm›fld›r. Bu da, büyüklü¤ünü ve âlimlerin, din imâmlar›n›n kendisine inanç ve i’timâd›n› göstermekdedir.
Abdüllah ibni Abbâs ve Ebüdderdâ ve birçok Sahâbe ve Tâbi’în
kendisinden hadîs dinlemifl ve bunlar› din imâmlar›na bildirmifllerdir. Ölece¤i zemân, Fahr-i âlemin “sallallahü aleyhi ve sellem”
kendisine hediyye etdi¤i bir gömle¤e sar›l›p, hazînesinde saklam›fl
oldu¤u, Resûlullah›n saç ve t›rnak kesintilerinin de gözlerine ve
a¤z›na konularak defn edilmesini vasiyyet etmifldi. Hazret-i Alî ile
birbirlerine bed düâ etdiklerini, (K›sas-› enbiyâ) yaz›yor ise de bunu, bid’at ehlinin uydurmufl oldu¤u, k›ymetli kitâblarda yaz›l›d›r.
fiÂMDAK‹ EMEVÎ HALÎFELER‹
S›ra
No:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

‹smi ve Babas›

Tevellüd

Mu’âviye bin Ebî Süfyân bin Harb
[Hicretden önce]
19
Yezîd bin Mu’âviye
26
Mu’âviye bin Yezîd
44
Mervân bin Hakem bin Ebîl’âs
2
Abdülmelik bin Mervân
26
Velîd bin Abdülmelik
46
Süleymân bin Abdülmelik
60
Ömer bin Abdül’azîz bin Mervân
61
Yezîd bin Abdülmelik
71
Hiflâm bin Abdülmelik
71
Velîd bin Yezîd
90
Yezîd bin Velîd
91
‹brâhîm bin Velîd
Mervân bin Muhammed bin Mervân bin
Hakem
72

Cülûsu

Vefât›

41 [m. 662]
60 [m. 680]
64[m. 683]
65 [m. 683]
65[m. 684]
86 [m. 705]
96 [m. 715]
99[m. 717]
101 [m. 720]
105 [m. 724]
124[m. 741]
126 [m. 744]
126 [m. 744]

60
64
65
65
86
96
99
101
105
124
126
126
127

127 [m. 745]

132

(Medâricünnübüvve), 661. ci sahîfede diyor ki, imâm-› Ahmedin (Müsned) kitâb›ndan, imâm-› Süyûtînin ç›kard›¤› hadîs-i flerîfde, ‹rbad bin Sâriye diyor ki, Resûlullah›n yan›nda idim. Buyurdu
ki: (Yâ Rabbî, Mu’âviyeye yaz› ve kitâb ö¤ret ve onu azâb›ndan
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koru!) ‹mâm-› Alî “rad›yallahü anh” buyurdu ki, (Mu’âviyenin halîfe olmas›n› istemiyorsunuz. Fekat o olmasayd›, çok kelleler bedenlerinden ayr›l›rd›). Emevî halîfelerinin birincisidir “rad›yallahü
teâlâ anh”.
S›ra
No:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ENDÜLÜSDEK‹ EMEVÎ SULTÂNLARI
‹smi ve Babas›

Tevellüd

Abdürrahmân bin Mu’âviye Hiflâm bin
Abdülmelik
110
Hiflâm bin Abdürrahmân
142
Hakem bin Hiflâm
154
Abdürrahmân bin Hakem
176
Muhammed bin Abdürrahmân
208
Münzîr bin Muhammed
Abdüllah bin Muhammed
258
Abdürrahmân Nâs›r bin Muhammed
bin Abdüllah
277
Hakem bin Abdurrahmân
Hiflâm bin Hakem
351
Muhammed Mehdî bin Hiflâm bin
Abdülcebbâr bin Abdürrahmân Nas›r
Hiflâm bin Hakem tekrâr
Süleymân bin Hakem bin Süleymân
bin Abdürrahmân Nâs›r
Alî bin Hamûd bin imâm-› Hasen
Kâs›m bin Hamûd
Yahyâ bin Alî
Abdürrahmân bin Hiflâm bin
Abdülcebbâr
Muhammed bin Abdürrahmân bin
Abdüllah bin Abdürrahmân Nâs›r
Hiflâm bin Abdülmelik bin Abdürrahmân
Nâs›r

Cülûsu

Vefât›

138 [m. 756]
170 [m. 787]
180 [m. 796]
206 [m. 821]
239 [m. 852]
273 [m. 886]
295 [m. 908]

170
180
239
239
273
295
300

300 [m. 912]
350 [m. 961]
366 [m. 977]

350
366
403

399 [m. 1009]
399 [m. 1009]

403

403 [m. 1013]
407 [m. 1017]
408 [m. 1018]
412 [m. 1021]

407
408
412
413

413 [m. 1022]

413

413 [m. 1022]

414

418 [m. 1027]

422

479 [m. 1087] de Merâkifldeki (Murâbitîn) veyâ (Mülessimîn)
denilen devlet Endülüsü iflgâl etdi. Avrupal›lar bu devlete (Almoravides) diyorlar. 541 den 668 [m. 1269] senesine kadar (Muvahhidîn) devletinin eline geçdi. Sonra (Benî Ahmer) devletinin merkezi olan (G›rnata), 898 [m. 1492] de gayb edilmekle, Endülüsdeki islâm hâkimiyeti nihâyet buldu. 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23,
25, 27, 30, 31, 37, 42, 47, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 75, 76,
77, 88, 105, 106, 122, 136, 137, 138, 139, 168, 169, 175, 176, 181, 187,
189, 194, 197, 209, 211, 234, 241, 244, 245, 246, 251, (259), 269, 270,
279, 303, 311, 312, 325, 341, 344, 345, 350, 353, 354, 358, 360, 378,
381, 387, 396, 397, 399, 402, 405, 408.
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162 — MU’ÂV‹YE “ikinci”: Hazret-i Mu’âviyenin torunu ve
Yezîdin o¤ludur. Emevî halîfelerinin üçüncüsüdür. Dîni, kanâ’ati,
takvâs›, insâf› çok idi. 42 de tevellüd, 64 de vefât etdi. 64 de babas› vefât edince, halîfe oldu ise de, k›rk›nc› günü minbere ç›karak,
(Halîfe olmakdan âcizim. Size Ömer gibi bir halîfe arad›m. Bulamad›m. Siz be¤endi¤inizi halîfe yap›n›z) diyerek hilâfeti b›rakd›.
‹bâdetle meflgûl oldu. K›rk gün sonra vefât etdi “rahime-hullahü
teâlâ”. Yerine Mervân geçdi. 37.
163 — MUGÎRE-TEBN‹ fiU’BE: Eshâb-› kirâmdand›r. Arabistân›n meflhûr dâhîlerinden biridir. Yemâme ve fiâm gazâlar›nda
bulundu. Yermük muhârebesinde bir gözü yaraland›. Kadsiye, Nihâvend ve Hemedân zaferlerinde bulundu. Hazret-i Mu’âviye,
Amr bin Âs› M›sra ve o¤lu Abdüllah bin Amri Kûfeye vâlî yap›nca, Mugîre halîfeye, (Bir arslan›n iki çenesi aras›na nas›l giriyorsun?) dedi. Bu söz üzerine Abdüllah› azl edip yerine Mugîreyi Kûfe vâlîsi yapd›. Vâlî iken, ellinci y›lda vefât etdi “rad›yallahü teâlâ
anh”. 62, 114, 172, 189, 251, 382.
164 — MUHAMMED BÂKIR: ‹mâm-› Hüseynin torunu,
‹mâm-› Zeynel’âbidîn Alînin o¤ludur. Oniki imâm›n beflincisidir.
‹mâm-› Ca’fer Sâd›k›n babas›d›r. Elli yedide, Medînede tevellüd,
113 [m. 732] de vefât etdi. Medînede, Bakî’dedir. ‹lmi, irfân›, takvâs› pekçok idi. 67, 110, 137, 212, 318.
165 — MUHAMMED B‹N AHMED KEMÂLEDDÎN: Taflköprü zâde Muhammed bin Ahmed 959 da tevellüd ve 1030 [m.
1621] da vefât etdi. Âfl›k pâfla câmi’i avl›s›nda, babas› yan›ndad›r.
Babas›n›n (Miftâh-üsse’âde) kitâb›n› türkçeye terceme ederek
(Mevdû’ât-ül-ulûm) ad›n› vermifldir. 105.
166 — MUHAMMED B‹N CERÎR: Taberî ismiyle meflhûr
olan târîhcidir. Ad› Muhammed ibni Cerîrdir. Tefsîr, hadîs, f›kh ve
târîh bilgisi pek fazla idi. 224 [m. 839] de Îrân›n flimâlindeki Taberistân›n Âmül flehrinde tevellüd, 310 [m. 923] da Ba¤dâdda vefât
etdi “rahime-hullahü teâlâ”. Büyük tefsîri ve büyük târîhi meflhûrdur ve çok k›ymetlidir. Elde bulunan Taberî târihî, bu k›ymetli kitâb›n bir flî’î taraf›ndan yap›lan muhtasar›d›r. 114.
167 — MUHAMMED B‹N EBÎ BEKR SIDDÎK: Hazret-i Ebû
Bekrin o¤ludur. Annesi Esmâ idi. Cemel ve S›ffînde imâm-› Alî taraf›nda idi. Hazret-i Alî zemân›nda M›sr vâlîsi oldu. 38 y›l›nda, Amr
ibni Âs ile harb ederken, 28 yafl›nda, M›srda flehîd oldu. Hazret-i Âifle “rad›yallahü teâlâ anhâ” haber al›nca çok üzüldü ve (O benim
kardeflim ve âh›ret o¤lum idi) buyurdu. 121, 208, 303, 311.
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168 — MUHAMMED B‹N EBÎ fiERÎF KUDSÎ: Muhammed
bin Muhammed bin Ebî Bekr, fiâfi’î âlimlerindendir. 822 de tevellüd, 905 [m. 1499] de vefât etdi. Çok kitâblar› vard›r “rahime-hullahü teâlâ”. 90.
169 — MUHAMMED B‹N HANEF‹YYE: Hazret-i Alînin
o¤ludur. Annesi Havledir. Hicretin yirmi birinde tevellüd, 71. ci
y›lda Medînede vefât etdi. Tâbi’înin büyüklerindendir. F›kh âlimi,
vera’ ve takvâ sâhibi idi. Babas›n›n çok sevgisini kazanm›fld›. Cemel vak’as›na kar›flmak istemedi ise de (Baban›n bulundu¤u taraf›n hakl› oldu¤unda flübhen mi var?) sözü üzerine babas› yan›nda
harb etdi. Abdüllah ibni Abbâs ile birlikde, ibni Zübeyre bî’at etmedi. 22, 79, 125, 171, 204, 223, 345.
170 — MUHAMMED B‹N MAHMÛD BÂBERTÎ: Ekmelüddîn-i M›srî, Erzurum civâr›nda Bayburdda 712 de tevellüd, 786
[m. 1384] da vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. (F›kh-› ekber)i, Nesefînin (Menâr)›n›, (Meflârikulenvâr)› ve dahâ nice kitâblar› flerh
etmifldir. Hidâyeye (‹nâye) ad›nda flerh yazm›fld›r. Çeflidli kitâblar
da yazm›fld›r. 125.
171 — MUHAMMED B‹N YÛSÜF S‹NNÛSÎ: ‹mâm-› Hasen
soyundand›r. fierîfdir. 895 [m. 1490] de vefât eyledi. Kelâm ve
akâ’id üzerinde çeflidli kitâblar› vard›r.
Cezâirde fiâzilînin bir kolu olan (Sinnûsî)yi kuran Muhammed
bin Alî Sinnûsî baflka olup, 1206 da Cezâirde tevellüd ve 1276 da
Bingâzî çölünde vefât etmifldir. 89.
172 — MUHAMMED CEVÂD: Muhammed Takî, on iki imâm›n dokuzuncusudur. ‹mâm-› Alî R›zân›n o¤ludur. 195 de Medînede tevellüd, 220 [m. 835] de Ba¤dâdda vefât etdi “rahime-hullahü
teâlâ”. Halîfe Me’mûnun dâmâd› idi. 311.
173 — MUHAMMED HUSRÎ: Hanbelî idi. Muhammed fiiblînin talebesî idi. 371 de vefât etdi. 270.
174 — MUHAMMED PÂR‹SÂ: Muhammed bin Muhammed
bin Mahmûd hâf›z Buhârî, Behâüddîn-i Buhârînin eshâb›n›n büyüklerindendir. 756 da tevellüd, 822 [m. 1419] de vefât etdi. 822 de
hacca gitmek üzere Buhârâdan ç›kd›. Bir senede Mekkeye gelip,
hacc› îfâ etdi. Hasta oldu. Tavâf-› vedâ’› güç yapd›. Medîneye geldi. Ertesi gün vefât etdi. Bursada fleyhülislâm olan fiemseddîn-i Fenârî, nemâz›nda bulundu. Hazret-i Abbâs›n türbesi yan›na defn
edildi. Zeyneddîn-i Hâfî M›srda tafl yapd›r›p getirdi. (Tesavvuf nas›l elde edilir?) dediklerinde (‹slâmiyyete uymakla) buyurmufldur.
Fârisî (Risâle-i kudsiyye) ve (Tuhfet-üs-sâlikîn) kitâblar› bas›lm›fld›r. 124.
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175 — MUHAMMED fiEYBÂNÎ: Ebû Abdüllah Muhammed
bin Hasen, Hanefî mezhebi imâmlar›ndan olup, büyük müctehiddir. Babas›, fiâml› oldu¤u hâlde Iraka gidip, Vâs›tda yerleflmifl ve
‹mâm, 135 [m. 752] de orada tevellüd etmifldir. Ba¤dâdda imâm-›
a’zam Ebû Hanîfenin derslerine senelerce devâm etmifl, Ebû Yûsüfün derslerinden de istifâde etmifldir. Birçok kitâb yazm›fld›r.
Hârûn Reflîd kendisine çok hürmet ederdi. Halîfe Horasana giderken, kendisini de berâber götürdü. 189 [m. 805] y›l›nda, Rey flehrinde vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. Nemâz›n› Halîfe k›ld›rd›.
‹mâm-› fiâfi’î Ba¤dâda geldi¤inde, halîfenin huzûrunda ‹mâmla
sohbet etdi. ‹lminin ve zekâs›n›n çoklu¤una hayran kald›. 45, 53,
59, 182, 346.
176 — MÜHELLEB: Tâbi’înin büyüklerindendir. Basrada idi.
Akl› ve cesâreti meflhûr idi. Hâricîlerle çok muhârebe etdi. Basray› bunlardan korudu. 79 da Horasan vâlîsi oldu. 83 [m. 702] de orada vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. Hazret-i Mu’âviye zemân›nda, Semerkand fethinde, Sa’îd bin Osmân ibni Affân›n kumandas›ndaki orduda çok kahramanl›k göstermifl, bir gözü yaralanm›fld›.
62.
177 — MUHY‹DDÎN-‹ ARABÎ: fieyh-i ekber Muhammed
bin Alî, tesavvuf büyüklerindendir. 560 senesinde, Endülüsde tevellüd, 638 [m. 1240] de fiâmda vefât etdi. Zâhir ve bât›n ilmlerinde kâmil idi. F›kh ve kelâm ilmlerinde müctehid idi. Konyaya gelip, Sadreddîn Konevînin dul bulunan vâldesini tezevvüc etmifl idi.
Zekâs› pekçok, hâf›zas› hârikul’âde idi. Sultânlardan, vâlîlerden,
be¤lerden çok sayg› görür, pekçok hediyye gelirdi. Hepsini muhtâçlara da¤›t›rd›. Çok kitâb yazd›. Yaz›lar›n› anl›yabilmek için,
âlim olmak lâz›md›r. (Fütûhât-› mekkiyye) kitâb› yirmi cilddir.
(Füsûs) kitâb› çok meflhûrdur. (Müsâmerat)› befl cilddir. Beflyüze
yak›n kitâb yazm›fld›r “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”. 153, 155,
214, 215.
178 — MURÂD-‹ MÜNZÂVÎ: Eyyûb sultân ile Edirnekap›
aras›nda Niflânc› Mustafâ pâfla caddesindeki (fieyh Murâd) tekkesinde ilm neflr ediyor, halk› irflâd ediyordu. Bu tekkeyi, fleyhül-islâm minkâri zâde Yahyâ efendinin dâmâd› Keng›r›l› Mustafâ
efendi, medrese olarak yapd›rm›fl ve o¤lu Ebülhayr efendi 1144
senesinde fleyh-ül-islâm olup, 1154 [m. 1741] de vefât ile tekkede
babas›n›n yan›na defn edilmifldir. Muhammed Murâd “kuddise
sirruh” 1055 de Kâbilde tevellüd edip, yüksek ilmleri ö¤rendikden
sonra hacca gitdi. Sonra Hindistâna gelerek Müceddidî Muhammed Ma’sûm-i Fârûkînin [1007-1079] “kuddise sirruh” kalbleri cilâl›yan sohbet ve teveccühleri alt›nda yükselerek tekrâr hacca ve
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üç sene sonra Ba¤dâd, ‹sfehan, Buhârâ, Belh, Semerkand, M›sr,
fiâm ve 1092 de ‹stanbula gelip, hazret-i Hâlid “rad›yallahü anh”
civâr›nda befl sene neflr-i ulûm ve tenvîr-i kulûb eyledi. fiâm yolu
ile dördüncü hacc›n› yapm›fl, 1120 de tekrâr ‹stanbula gelip, Sultân
Selîm “rahmetullahi aleyh” civâr›nda, Bacakl› efendi menzilinde
yerleflmifldir. 1132 [m. 1719] de vefât ederek Ebülhayr efendi taraf›ndan medresesinin dershânesine defn edilmifldir “kaddesallahü
teâlâ sirrehül’azîz”. Murâd-› Münzâvî “kuddise sirruh” hakk›ndaki bilgiyi, (Kâdirî hâne) ismi ile tan›nan hânekah-› ‹smâ’îl Rûmî
“kuddise sirruh” meflâyih-i kirâm›ndan ve Sultân Abdülhamîd
hân-› sânînin [1258-1336 hicrî, Çemberlitaflda Sultân Mahmûd türbesinde] meclis-i meflâyih reîsi, flerîf Ahmed Muhyiddînin [1327]
(‹stanbul tekâyâs›) risâlesinden ald›k. Büyük zahmet ve fedâkârl›kla hâz›rlanm›fl olan bu risâle, ‹stanbul halk›na asrlar boyunca
feyz ve irfân saçan yüzlerle ahlâk ve fazîlet yuvas›n› ve bunlarda
parl›yan binlerle ilm ve nûr kaynaklar›n› ve bunlar›n kalblerini ayd›nlatd›klar› zemânlar› güzel bir san’atla göstermekde olup, cidden
k›ymetli bir târîh hazînesidir. Murâd-› Münzâvînin “kuddise sirruh” ilmin ve târîhin k›ymetli bir âbidesi olan mubârek türbesi y›k›lmak üzere iken, 1402 [m. 1982] senesinde, askerî hükûmet taraf›ndan ta’mîr ve tezyîn edilmifldir. 141.
179 — MÜRRE B‹N KÂ’B “rad›yallahü anh”: Eshâb-i kirâmdand›r. fiâmda yerlefldi. Elliyedi [57] senesinde vefât etdi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yedinci babas›n›n ismi de, Mürre bin Kâ’b idi. Bunun bir o¤lundan (Benî Mahzûm), ikincisinden
(Benî Teym), üçüncüsünden (Benî Hâflim) kabîleleri hâs›l oldu.
Resûlullah üçüncü, Ebû Bekr ikinci, Ebû Cehl birinci kabîledendir. 122.
180 — MÛSÂ KÂZIM: ‹mâm-› Ca’fer Sâd›k›n o¤ludur. On iki
imâm›n yedincisidir. 129 y›l›nda Medînede tevellüd, 186 [m. 802]
de Ba¤dâdda vefât etdi. Kâz›miyye denilen mahallededir. Zühd ve
takvâs›, kerem ve cömerdli¤i ile meflhûrdur. Siyâsete hiç kar›flmad›¤› hâlde, halîfe Muhammed Mehdî, kendisini Medîneden Ba¤dâda getirip habs etdi. Sonra, halîfe Hârûn da habs etdi ve zindanda
vefât etdi. Kâz›miyye mahallesi, Ba¤dâd›n on kilometre flimâl garb›nda, Dicle nehrinden befl kilometre içerdedir. Türbesi çok süslü
olup, yan›nda büyük câmi’ vard›r. Dicle kenâr›nda, ‹mâm-› a’zam›n türbesi vard›r. 36, 158, 311, 318, 389.
181 — MÜSEYLEME-TÜL-KEZZÂB: Vakt-i se’âdetde Yemâme taraf›ndan Peygamberlik iddi’a eden bir adam olup, önce islâma gelmifl iken, sonra mürted olup, çok kimseleri kendine ba¤– 361 –

lad›. Resûlullah efendimize bir mektûb gönderip, kendilerine inand›¤›n›, fekat kendisinin de Peygamber oldu¤unu bildirdi. Arabistân›n yar›s› senin, yar›s› benim olsun dedi. O s›rada Resûlullah vefât
edince, hazret-i Ebû Bekr, hilâfetinin ikinci y›l›nda, Hâlid bin Velîd kumandas›nda asker gönderip, fliddetli harb oldu. ‹ki tarafdan,
yirmibin kifli öldü. Mürtedler ma¤lûb ve mahv olup, Müseyleme,
Vahflî “rad›yallahü anh” taraf›ndan öldürüldü. 117, 312, 323, 387,
408.
182 — MÜSL‹M: Ebülhüseyn Müslim bin Haccac Kufleyrîdir.
Hadîs imâm›d›r. (Sahîh-i Müslim) kitâb›, Buhârîden sonra, en k›ymetli hadîs kitâb›d›r. 206 [m. 821] da Niflâpûrda tevellüd, 261 [m.
875] de yine orada vefât etdi. Ahmed ibni Hanbelin talebesi idi.
Kitâb›nda yedibinikiyüzyetmiflbefl hadîs-i flerîf vard›r. Bunlar›, üçyüzbin hadîs aras›ndan seçmifldir. ‹mâm-› Buhârî ile Niflâpûrda bulufldu. Çok sevifldiler. Buhârî-i flerîfde de yedibinikiyüzyetmiflbefl
hadîs-i flerîf vard›r “rahime-hullahü teâlâ”. 15, 120, 165, 330.
183 — MÜSTA⁄F‹RÎ: Ebül’ Abbâs (Kitâbülvefâ) yazar›d›r
“rahime-hullahü teâlâ”. 129.
184 — MÜZENÎ: Ebû ‹brâhîm ‹smâ’îl bin Yahyâ, fiâfi’î mezhebi f›kh âlimlerindendir. ‹mâm-› fiâfi’înin talebesi idi. F›kh, kelâm ve hadîs ilmlerinde çok üstün idi. Vera’ ve takvâ sâhibi idi.
175 de M›srda tevellüd ve 264 [m. 878] de M›srda vefât etdi. Karâfe-tüs-sugrâ kabristân›nda imâm-› fiâfi’înin yan›ndad›r. fiâfi’î
mezhebi f›kh›n› topl›yan ve kitâblara geçiren budur. Çeflidli kitâblar› vard›r. (El-muhtasar) kitâb› meflhûrdur “rahime-hullahü teâlâ”. 59.
185 — NECCÂRZÂDE: Mustafâ R›dâüddîn efendi, ‹brâhîm
efendinin o¤ludur. 1090 senesinde fiebin Karahisârda tevellüd etdi. Küçük iken, pederi vefât etdi. Onyedi yafl›nda iken, Befliktaflda
Sinan pâfla câmi’i yan›ndaki medresede müderris oldu. Bu esnâda
Üsküdârda Azîz Mahmûd Hüdâyî mescidi imâm› Ya’kûb efendinin babas› olan odabafl› Fenây› efendinin derslerinden feyz alarak
cilvetiyye icâzetini ihraz eyledi. Befliktafl mevlevihânesi imâm›
Memifl efendiden Mesnevî okudu. Moskof gazâs›na ifltirâk edip,
zaferden dönerken Edirnede Arabzâde hâc› Muhammed ‹lmî efendiden 1123 de Müceddidiyye icâzetnâmesi ald›. Arabzâde Muhammed efendi, Ebû Abdüllah Muhammed Semerkandînin talebesi olup 1130 da Edirnede vefât eyledi. Semerkandî de, Ahmed
Yekdest Cüryânînin, bu da, Urvet-ül-vüska Muhammed Ma’sûm› müceddidî Serhendînin talebesidir. Bir sene sonra Befliktaflda Sinan pâfla câmi’i yan›nda sat›n ald›¤› arsaya bir mescid yapd›rarak,
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burada müceddidiyye ma’rifetlerini neflr ve (Tuhfet-ül-irflâd) kitâb›n› te’lîf eyledi. 1153 de hac ve ziyâret-i haremeyn ile flereflendi.
Ahmed Yekdestin talebesinden, E¤rikap›da Karamânî mescidi
imâm› tatar Ahmed efendi ile sohbetleri meflhûrdur. Sadr-› a’zam
Hakîmbafl› Nûh efendinin o¤lu Alî pâflan›n alt›-mermerde Cerrâhpâfla hastahânesi karfl›s›ndaki câmi’i 1147 de yap›l›nca, buran›n ilk
vâ’izi oldu. 1159 [m. 1746] da vefât etdi. Yukar›daki bilgiler, talebesinden Ömer Nüzhet efendinin (Menk›be-i Evliyâiyye fî-ahvâl-i
Ridâiyye) kitâb›ndan al›nd›. Yerinde, o¤lu Muhammed S›ddîk
efendi ilm ve feyz verme¤e bafllad›. Bunun talebesinden biri Muhammed Agâh efendidir. Bundan, Muhammed Emîn Kerkütî,
bundan da, Alî Behçet Konevî, bundan da, hâf›z Feyzullah efendi
feyz alarak kemâle ermifllerdir. Feyzullah efendi, Murâdiyye mescidi imâm› ve kurrâ hâf›zlar›n›n reîsi idi. Çarflambada (Dâr-ül-mesnevî)de mesnevî okuturdu. Bunun da talebesinin meflhûru, Seyyid
Muhammed Niyâzi bin Mustafâ efendidir. Bu da, Seyyid Mahmûd
Lütfullah bin Muhammede icâzet vermifldir.
Muhammed S›ddîk efendide onbir yafl›nda iken zuhûr eden f›t›k illeti, vefât›na kadar devâm etmifldir. Pederi gibi hârika ve kerâmetleri meflhûr oldu. Rumeli-hisârdaki yal›s›nda va’z ve nasîhat
eder. Haftada bir gün Befliktafla gelir hatm okurdu. Onbir ay, Azîz
Mahmûd Hüdâyî mescidinde de vazîfe ifâ eyledi. Eyyûbdeki Kaflgâri mescidinden biri gelip, hocalar› Îsâ efendinin flifâ bulmas› için
düâ istedikde (Selâmet-i hâtimesi için fâtiha okuyal›m!) dedi. Îsâ
efendinin o sâatda vefât etdi¤i sonra anlafl›ld›. Kendisi 1208 [m.
1794] senesinde Rumelihisâr›nda vefât edip, Sinan pâfla câmi’i flimâl d›var› önündeki mescidinde, pederinin yan›na defn edildi “rahime-hümullahü teâlâ”. Dâmâd› ‹smâ’îl Hakk› efendi kâim-i makâm› oldu. Bu bilgiler, (Makalât-i S›ddîkiyye) kitâb›ndan al›nd›.
Ebû Abdüllah Semerkandînin (Muhtasar-ül-vilâye) kitâb›n›
R›dâüddîn efendi, fârisîden türkçeye terceme etmifldir. Bu terceme ve (Ahvâl-i R›dâiyye) risâlesi ve mevlânâ Câmînin gazelinin
Arabzâde taraf›ndan türkçeye tercemesi ve Muhammed S›ddîk
efendinin (Esfâr-› erbe’a) risâlesi ve Faik Ömer efendinin (Makalât-i S›ddîk›yye) kitâb›, bir arada olarak matba’a-i âmirede 1272
[m. 1856] senesinde tab’ olunmufldur.
186 — NESEFÎ: Meymûn bin Muhammed Nesefî kelimesine
bak›n›z. 118.
187 — NEVEVÎ: Yahyâ bin fieref Muhyiddîn Nevevî büyük
âlimlerdendir. fiâfi’î mezhebindendir. Hadîs-i flerîfleri toplamas› ve
aç›klamas› ile tan›nm›fld›r. 631 [m. 1233] de tevellüd ve 676 [m.
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1277] da fiâm flehrinde vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. fiâm kâd›lkudât› olan büyük âlim imâm-› Subkî [683-756] imâm-› Nevevînin evini ziyâret etdi¤i zemân, basm›fld›r diyerek, yerlere sakallar›n› sürmüfldür. Çok kitâb yazd›. Hadîs âlimlerinin hâl tercemelerini
bildiren (Tehzîb-ül-esmâ), (Uyûn-ül-mesâil), (Hadîs-i erba’în) ve
fiâfi’î f›kh›n› bildiren (Minhâc) kitâblar› meflhûrdur. (Minhâc),
imâm-› Râfi’înin (Muharrer) kitâb›n›n muhtasar›d›r. 53, 106, 175,
202, 203, 348, 382, 406.
188 — N‹fiÂNCI-ZÂDE: Muhammed bin Ahmed bin Muhammed bin Ramezân, meflhûr (Mir’ât-i kâinât) kitâb›n›n sâhibidir. Ramezân zâde emîr Muhammedin torunudur. 962 de tevellüd,
1031 [m. 1622] de Edirne yolunda vefât etdi. Edirne kâdîs› idi. Kitâblar› vard›r “rahime-hullahü teâlâ”. 9, 247.
189 — NÛH ALEYH‹SSELÂM: Elli yafl›nda Peygamber oldu.
Küfr ve flirke dalm›fl olan kavmini dokuzyüzelli sene do¤ru yola ça¤›rd›, nasîhat etdi ise de kabûl etmediler. Beflyüz yafl›nda iken, çoluk çocu¤unu ve hayvanlardan birer çift alacak büyüklükde gemi
yapmas› emr oldu. Zâten marangozluk yapard›. Gemiyi yapd›. O
zemân›n mü’minleri olan zevcesini ve Hâm, Sâm ve Yâfes ad›ndaki üç o¤lunu ve bunlar›n zevcelerini ve her hayvandan birer çift
alarak gemiye bindi “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”.
Allahü teâlâ, tûfân gelece¤ini, herkesin bo¤ulaca¤›n›, yaln›z
Nûh “aleyhisselâm” ile çoluk çocu¤unun kurtulaca¤›n› haber vermifldi. Ken’an ad›ndaki dinsiz olan, inanm›yan o¤lunu da gemiye
ça¤›rd›. (Gemiye binmiyenler bo¤ulacak) buyurdu. Binmedi. (Ben
da¤lara ç›kar kurtulurum) dedi. Nasîhat ederken, sular kabard›.
Bir dalga gelip, Ken’an› götürdü. Bo¤uldu. Nûh “aleyhisselâm”:
(Yâ Rabbî! Çocuklar›m› kurtaraca¤›n› bildirmifldin. O¤lumu bo¤dun) dedi. Allahü teâlâ, (Onu sana o¤ul kabûl etmiyorum. O, inanmad›. Kâfir olan, müslimân›n çocu¤u say›lmaz!) buyurdu. Yer yüzünü su kaplad›. Her canl› bo¤uldu. Yer yüzü, yüzelli gün su alt›nda kald›. Geminin atefli yan›yor, kazan› kayn›yor, dalgalar aras›nda yüzüyordu. Sular çekilince, gemi Cûdî da¤›n›n tepesine oturdu.
Karaya ç›kd›lar. ‹nsanlar, yeniden bu üç o¤lundan türeme¤e bafllad›. Sâm›n evlâd›ndan Arablar, Süryânîler, ‹brânîler ve Sâmî ›rklar,
Hâmdan Zenciler, Habefller, Ken’ânîler, Nemrud kavmi (Âsûrîler), Yâfesden, Acem, Rum, Türk ve Asyal›lar meydâna geldi.
Amerika ve di¤er adalar ehâlisi, hep bunlar›n hicret etmesinden,
yay›lmas›ndan hâs›l oldu. Bu husûsda yeni edinilen fennî bilgiler,
Tam ‹lmihâl (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›nda yaz›l›d›r. Lütfen okuyunuz! 23, 29, 95, 192, 256.
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190 — OSMÂN B‹N AFFÂN: Osmân bin Affân bin Ebil’âs
bin Ümeyye bin Abd-i fiems, Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden, Cennet ile müjdelenen on kiflinin üçüncüsü ve Resûlullah›n “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” dâmâd› ve halîfelerin üçüncüsüdür. Talha
ve Zübeyrden önce îmâna geldi. Îmâna gelenlerin beflincisidir.
Zevcesi hazret-i Rukayye ile Habeflistâna iki kerre hicret etdi. Medîneye de hicret etdi. Rukayye a¤›r hasta oldu¤undan, Bedr gazâs›na götürülmedi. Zafer haberi geldi¤i gün, Rukayye vefât etdi.
Resûlullah, ikinci k›z› Ümm-i Gülsümü Osmâna verdi. Bunun için,
hazret-i Osmâna, zinnûreyn (iki nûr sâhibi) denildi. Rukayyeden,
Abdüllah ad›nda bir o¤lu olup, hicretin dördüncü y›l›, alt› yafl›nda
vefât etdi.
Hazret-i Osmân tüccâr idi. Çok zengin idi. Bütün mal›n› ve
mülkünü Resûlullah için fedâ etdi. Hadîs-i flerîfler ile medh olundu. Hilmi ve hayâs› pek fazla idi. 24. cü senesinin birinci günü halîfe oldu. Zemân›nda Horasan, Hindistân, Mâverâünnehr, Semerkand, K›br›s, Kafkasya, Afrikan›n birçok yerleri ve Endülüs
feth edildi. Acem devletini târîhden sildi. Amcas› o¤lu Mervân
bin Hakemi vezîr yapd›. Abdüllah bin Sebe’ ad›ndaki Yemenli
bir yehûdî, müslimân flekline girerek, islâmiyyeti içerden parçalama¤a, y›kma¤a u¤rafld›. Medînede çok çal›fld› ise de, baflaram›yaca¤›n› anlay›p M›srda, fitne, fesâd yayma¤a bafllad›. Câhil ve serseri M›sr çingenelerini aldatarak bir çapulcu alay› Medîneye gelip, 35. ci y›lda halîfeyi flehîd etdiler. 82 yafl›nda, Kur’ân-› kerîm
okurken flehîd oldu. Bakî’dedir “rad›yallahü teâlâ anh”. Vehhâbîler, türbesini y›kd›. Orta boylu, kaba sakall›, bu¤day benizli,
flanl› bir zât idi. Hazret-i Ebû Bekrin toplad›¤› Kur’ân-› kerîmi ço¤altarak vilâyetlere da¤›td›. 13, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 44, 49, 60, 61,
62, 63, 66, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 82, 111, 118, 120, 121, 122, 123, 124,
129, 163, 166, 167, 174, 175, 177, 179, 180, 185, 189, 201, 203, 205,
206, 207, 208, 209, 211, 220, 223, 224, 238, 246, 250, 251, 252, 258,
259, 266, 279, 304, 309, 323, 325, 326, 330, 340, 341, 353, 354, 355,
383, 397, 408.
191 — OSMÂN B‹N ALÎ: Tâc-ü-islâm denir. 124.
192 — OSMÂNLI SULTÂNLARI “rahime-hümullahü teâlâ”: Osmânl› devleti Osmân gâzî taraf›ndan 699 [m. 1299] da Sö¤üd kasabas›nda kuruldu. Yeni flehri paytaht yapd›. O¤lu Sultân
Orhan taraf›ndan Bursa flehri 726 da rumlardan al›narak paytaht
yap›ld›. Birinci Murâd hân taraf›ndan 767 [m. 1364] de Edirne ve
Fâtih Sultân Muhammed taraf›ndan 857 [m. 1453] de ‹stanbul
paytaht yap›ld›. Devletin dîni, (‹slâmiyyet) idi. Kanûnlar ve bü– 365 –

tün sosyal ifller ve ferdlerin güzel ahlâklar›, hep islâm dîninden
hâs›l oluyordu. Hafta tâtili perflembe günü zevâl vaktinde bafll›yor, Cum’a günü gurûb vaktinde temâm oluyordu. Müslimânlar
ile berâber baflka dinden olanlar da, ibâdetlerini, ticâretlerini
serbest yap›yorlar, râhat yafl›yorlard›. ‹nsan haklar›na, adâlete
tâm kavuflduklar› için, ço¤u müslimân oluyordu. Osmânl› sultânlar› 923 [m. 1517] den i’tibâren bütün müslimânlar›n halîfeleri oldular. Her ifllerinde islâmiyyete uydular. Alt›yüzyirmiüç sene islâmiyyete hizmet etdiler. Âlûsî, (Gâliyye)nin doksanbeflinci sahîfesinde diyor ki, (Yeryüzünü sâlih kullar›ma mîrâs b›rak›r›m)
âyet-i kerîmesinin Osmânl› sultânlar›n› övdü¤ünü, Abdülganî
Nablüsî bildirmekdedir. (Burhân) kitâb› da bunu yazmakdad›r.
1326 [m. 1908] de halîfelerin salâhiyyetleri s›n›rland›. 1340 [m.
1922] Devletin ve 3 Mart 1342 [m. 1924] de hilâfetin sonu oldu.
Osmânl› topraklar› üzerinde kurulan küçük arab devletleri, Avrupal›lar›n kontrolü alt›nda kald›. ‹kinci cihân harbinden sonra
da, bafllar›na geçen din câhili, sosyalist siyâset adamlar›, islâmiyyeti içerden y›kd›lar.
Mülkiyye-i flâhâne, ya’nî siyasal bilgiler mektebinin müdîri Abdürrahmân fierefüddîn be¤ 1309 [m. 1891] da ‹stanbulda bas›lm›fl
olan (Târîh-i devlet-i Osmâniyye) kitâb›nda diyor ki, (Osmânl›
devletinin müessisi olan sultân Osmân, Yeni flehrde son günlerini
yaflarken, o¤lu sultân Orhân gelip, Bursa flehrinin feth edildi¤ini
müjdeledi ve babas›n›n hayr düâs›na ve afla¤›daki nasîhatlar›na kavufldu.
Âk›bet-i kâr budur herkese, Bâd-i fenâ pîr ve civâna ese,
Azm-i beka eylersem ben bu dem, ‹kbâl ile ol muhterem!
Çünki, senin gibi halef koymuflam, R›hlet edersem bu cihândan
ne gam.
Lîk vas›yyet ederim gûfl k›l! Gayr› gam-› denî ferâmûfl k›l!
Ey sâhib-i ikbâl-ü câh! ‹tmeyesin cânib-i zulme nigâh!
Adl ile bu âlemi âbâd k›l! Resm-i cihâd ile beni flâd k›l!
Râh-› cihâd içre edip ictihâd, Memleketde k›l adl-ü dâd!
Eyle ri’âyet ulemâya temâm. Tâ-ki bula, fierî’at nizam!
Her nerede iflidesin ehl-i ilm. Göster ona ra¤bet-ü hilm!
Asker ve mal ile gurûr eyleme! ‹lm ehlini dûr eyleme!
fier’dir mâye-i flâhî ve bes! fier’a muhâlif ifle etme heves!
Matlab›m›z dîn-i Hudâd›r! Mesle¤imiz râh-i Hudâd›r!
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Yoksa, kuru mihnet ve gavga de¤il, fiâh-› cihân olma¤› da’vâ
de¤il!
Nusrat-i din maksad bana. Bu maksad›ma kasd yarafl›r sana!
Âleme in’âm›n› âm et! Memleket emrini temâm idegör!
fiâh ki, ihsân ile bî-gânedir, Saltanat ismi ona efsânedir!
H›fz-› ri’âyaya çal›fl rûz-ü fleb! Karîn ola sana lutf-i Rab!
(Tâc-üt-tevârîh)
Osmân gâzînin bu nasîhati, Osmânl› devletinin Anayasas›n›n
çekirde¤i oldu. Osmânl› sultânlar›, tervîc-i ulûmu, teshîr-i memâlikden afla¤› tutmad›lar. Erbâb-› ilm-ü kemâli dâima takdîr ve tergîb eylediler. Hattâ, bunlar› sâir devlet erkân›na takdîm eylediler.
Devletin hâl ve mesle¤i îcâb› olarak, en evvel ve en ziyâde mazhar-i ra¤bet ve teflvîk olan ulûm-i arabiyye ve fler’›yye idi. Pâdiflâhlar, gerek umûr-i harbiyyede ve gerek masâlih-i kanûniyyede ahkâm-› fler’› flerîfe tevessül ile yükseldiler ve kuvvetlendiler. Bütün
ifllerinde ulemâ ile istiflâre eylediler. Nizâmât-i devletin vad’ ve
tanzîmini onlara havâle eylediler. ‹dârî mesûliyyetlere onlar› da
teflrîk eylediler. Bunun için, Osmânl› devletinde ulemâ s›n›f› bir
mevk›’i muhterem ihrâz eyledi. Böylece, korkutma¤a dayanmakdan ziyâde, adâleti yerlefldiren kanûnlar yap›ld›.
‹lk olarak Orhân gâzînin büyük kardefli Alâüddîn pâfla Bursa
kâdîs› ve büyük âlim Çendereli kara Halîl efendi (Osmânl› devleti
Kanûn-i esâsîsi)ni hâz›rlad›lar. 729 [m. 1329] senesinde, sultân Orhân ismi ile para bas›ld›. Askerlik kanûnlar› yap›ld›. Devletin binâs› kuvvetli temeller üzerine kuruldu. Fâtih sultân Muhammed hân
alt› dil biliyordu. Molla Gürânî hazretleri, Bursa kâdîs› iken Evkafa dâir bir fermâna (‹slâmiyyete mugâyirdir) diyerek isti’fâ etdi¤inde, Fâtih sultân Muhammed hân, özr dilemifldir. Fâtih âlimlerle istiflâre ederek, ahkâm-› fler’i flerîfe uygun kanûnlar hâz›rlad›. Bu kanûnlar, Kanûnî sultân Süleymân taraf›ndan ikmâl olunarak, devletin anayasas› son fleklini ald›.) Abdürrahmân fierefüddîn be¤in yaz›s› temâm oldu.
1253 [m. 1837] de hâriciyye nâz›r› olan Mustafâ Reflîd pâfla,
Londrada elçi iken mason olmufldu. Mason arkadafl› olan ‹stanbuldaki ingiliz sefîri Lord Redcliffe ile yeni kanûnlar hâz›rlad›.
Bir kahraman ve baflar›l› diplomat tan›narak nüfûz sa¤lamak
için, bat›l› devletlerle sulh ve sükûn havas› kurdular. Rus harblerinden ve vehhâbî eflkiyâs›n›n iflkencelerinden usanm›fl olan millet, bat›dan esen bu sulh dalgalar›na aldand›. (Gülhâne hatt-› hümâyûnu)nun yald›zl› kelimelerine inand›lar. 26 fia’bân 1255 [m.
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1839] de Gülhâne meydân›nda Reflîd pâflan›n i’lân etdi¤i bu yeni
Anayasa, din kardeflli¤i yerine baflka kardeflliklerin teflekkülüne
yol açd›. ‹slâm›n güzel ahlâk› yerine, bat›n›n kötü âdetlerini getirdi. ‹stanbulda ve sonra Selânikde ingiliz, frans›z mason localar›
aç›ld›. Buralarda aldat›lanlar›n tatl›, yald›zl› sözleri ve bol va’dleri ile milletin akl›, idrâki uyuflduruldu. Böylece, Osmânl›lara bat›n›n ilk zehrli hançeri sapland›. Koca Osmânl› ‹mperatorlu¤unun
içerden y›k›lmas›, parçalanmas› plânlar›n›n birinci ve en te’sîrli
ad›m› at›lm›fl oldu. Yeni cülûs etmifl olan, onsekiz yafl›ndaki sultân Abdülmecîd hân da, bu mason oyununun içyüzünü anl›yamad›.
1967 senesinde bas›lm›fl olan (Yeni Türkiye Târîhi)nin onikinci cildinde, özet olarak diyor ki, (Tanzimât Hatt› Hümâyûnu) Reflîd pâflan›n eseri oldu¤u gibi, 1272 [m. 1856] de yay›nlanan (‹slâhât
Hatt› Hümâyûnu) da Âlî pâflan›n eseridir. Bu yeni fermân› için,
çok kimse taraf›ndan tenkîd edildi. Bu târîhe kadar aslâ askere al›nm›yan h›ristiyan tebe’a da asker olmak hakk›n› ald›. Zimmîlerden al›nmakda olan (Cizye) ismindeki islâmî vergi kald›r›ld›. Müslimân millet, bunlar› fikren kabûl etmemifldi. Âlî, Füâd, Cevdet,
Safvet ve Vefîk pâflalar›, Mustafâ Reflîd pâfla yetifldirdi. Âlî ve Füâd pâflalar da, k›skançl›k veyâ uza¤› görememezlik yüzünden [millet hayr›na] birfley yapmad›lar. ‹mperatorlu¤u y›k›ma götürdüler.
1284 [m. 1868] May›s ay›nda (fiûrây› Devlet) ya’nî Dan›fltay aç›l›rken sultân Abdül’azîz hân›n okudu¤u nutku Âlî pâfla hâz›rlam›fld›.
Sadr-› a’zam Âlî pâflan›n 1287 [m. 1871] de Bebekdeki yal›s›nda
veremden ölmesine, Nâm›k Kemâl, Ziyâ pâfla ve Alî Suâvî gibi fikr
adamlar› sevindiler. Ziyâ pâfla, onu hayâtda iken de çok hicv ederdi. Çünki, Ziyâ pâfla sadr-› a’zam olmak, Nâm›k Kemâl de, hâriciyye nâz›r› olmak, Âlî ve Füâd pâflalar ekibi yerine imperatorlu¤u
idâre etmek istiyorlard›. (Türkiye târîhi)nden yap›lan özetleme temâm oldu.
Âlî pâflan›n (‹slâhât kanûnu) ve (fiûrây› devlet)in bafl›na
Midhat pâflay› getirmesi, Osmânl› devletinin islâmiyyetden bir
mikdar dahâ uzaklaflmas›na sebeb olarak, fikrlerin ve nihâyet
imperatorlu¤un bölünmesine yol açd›. 1288 [m. 1872] de Sadr-›
a’zam olan Midhat pâfla, devlet idâresini, hele d›fl siyâseti hiç
bilmiyordu. Üstelik yabanc› dile de vâk›f de¤ildi. ‹ngilterede
mason yap›ld›. M›sr hidivi ‹smâ’îl pâfladan yüzelli alt›n rüflvet
alarak, ona Avrupadan borç alabilme hakk›n› veren bir fermân
ç›karmas› ve aç›¤› olan büdçeyi vâridât› fazla göstererek pâdiflâh› aldatmak istemesi sebebi ile iki buçuk ay sonra azl olundu.
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1293 [m. 1876] son ay›nda tekrâr Sadârete getirildi. fiûrây› devlet
re’îsi iken Abdülhamîd hân ile anlaflarak hâz›rlam›fl oldu¤u (Birinci Meflrûtiyyet Kanûn-i esâsîsi)ni, sadâretinin dördüncü günü
i’lân eyledi. Midhat pâflan›n baflkanl›¤›nda, Ziyâ pâflan›n ve flâir
Nâm›k Kemâlin de kat›ld›¤› bir hey’etin hâz›rlad›¤› bu anayasan›n ba’z› maddelerini, insan haklar›na, devletin hâkimiyyetine
uymad›¤›n› söyliyerek Abdülhamîd hân hakl› olarak, de¤ifldirmifldir.
Hicretin 1293 senesi Zilhicce ay›nda ve mîlâd›n 1876 senesinin
son ay›nda, sultân Abdülhamîd hân›n ta’dîl ve tasdîk etdi¤i (Devlet-i Osmâniyye Kanûn-i esâsîsi), ya’nî anayasas›, 1334 [m. 1916]
senesi (‹lmiyye sâlnâmesi) ya’nî diyânet takvîmi bafl›nda yaz›l›d›r.
Bu Osmânl› anayasas› 121 madde olup, bunlardan ba’z›s› flöyledir:
Madde: 1 — Devlet-i Osmâniyye, Memâlik ve K›ta’ât-i hâd›ray› ve Eyâlât-i mümtâzeyi muhtevî ve yek-vücûd olmakla, hiçbir zemânda, hiçbir sebeble tefrîk kabûl etmez.
Madde: 3 — Saltanat-i seniyye-i Osmâniyye, hilâfet-i kübrây›
islâmiyyeyi hâiz olarak, sülâle-i Âl-i Osmândan üsûl-i kadîmesi
vech ile ekber-i evlâda âiddir. Zât-i hazret-i pâdiflâhî hîn-i cülûslar›nda meclis-i umûmîde ve meclis müctemi’ de¤ilse, ilk ictimâ’›nda
fler’› flerîf ve kanûn-i esâsî ahkâm›na ri’âyet ve vatan ve millete sadâkat edece¤ine yemîn eder.
Madde: 4 — Zât-› hazret-i pâdiflâhî haseb-ül-hilâfe, dîn-i islâm›n hâmîsi ve bil-cümle tebe’a-y› Osmâniyyenin hükümdâr ve pâdiflâh›d›r.
Madde: 5 — Zât-i hazret-i pâdiflâhînin nefs-i humâyûnu mukaddes ve gayr-i mes’ûldür.
Madde: 8 — Devlet-i Osmâniyye tabi’›yyetinde bulunan efrâd›n cümlesine, herhangi din ve mezhebden olursa olsun, bilâistisnâ
(Osmânl›) tâbir olunur. Osmânl› s›fat›, kanûnen mu’ayyen olan ahvâle göre istihsâl ve idâ’a edilir.
Madde 10 — Hürriyyet-i flahsiyye her dürlü te’arruzdan, masûndur. Hiç kimse, fler’ ve kanûnun ta’yîn etdi¤i sebeb ve sûretden
mâ’adâ bir behâne ile tevkîf ve mücâzât olunamaz.
Madde: 11 — Devlet-i Osmâniyyenin dîni, Dîn-i islâmd›r. Bu
esâs› vikâye ile berâber, âsâyifl-i halk› ve âdâb-i umûmiyyeyi ihlâl
etmemek flart› ile memâlik-i Osmâniyyede ma’ruf olan bil-cümle
edyân›n serbestîyi icrâs› ve cemâ’at-i muhtelifeye verilmifl olan
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imtiyâzât-i mezhebiyyenin kemâ-kân ceryân› devletin taht-› himâyetindedir.
Madde: 21 — Herkes üsûlen mütesarr›f oldu¤u mal ve mülkden
emîndir. Menâfi’i umûmiyye için lüzûmu sâbit olmad›kça ve kanûnu mûcibince de¤er-i behâs› peflin verilmedikçe, kimsenin tesarrufunda olan mülk al›namaz.
Madde: 118 — Kavânîn ve nizâmât›n tanzîminde, mu’âmelât-i
nâsa evfak ve ihtiyâcât-i zemâna evfak ahkâm-i f›khiyye ve hukûk›yye ile âdâb ve mu’âmelât esâs ittihâz k›l›nmal›d›r.
Madde: 120 — Devlet-i Osmâniyyenin temâmiyyet-i mülkiyyesini ihlâl ve flekl-i meflrûtiyyet ve hükûmeti tagyîr ve kanûn-i esâsî
ahkâm› hilâfat›nda hareket ve anâs›r-i Osmâniyyeyi siyâseten tefrîk etmek maksadlar›ndan birine hâdim veyâ ahlâk ve âdâb-i umûmiyyeye mugây›r cem’›yyetler teflkîli memnûdur.
Midhat pâfla fl›mar›k sözlerle sultâna ve devlet adamlar›na hakâret etdi¤i için ve içki meclislerinde devlet esrâr›n› fâfl etdi¤i için
ve flahs›na ba¤l› (Millet askeri) nâm› ile husûsî asker toplamas› gibi kanûn d›fl› hareketlerinden dolay›, 1294 [m. 1877] fiubat ay›nda sadâretden azl ve ‹talyaya nefy olundu. 1295 [m. 1878] fiubat
ay›nda da (Meclis-i Meb’ûsân) kapat›larak birinci meflrûtiyyete
son verildi. Hakîkatda, Abdülhamîd hân, irâde-i seniyye ve Meclis-i vükelâ (Bakanlar kurulu) karâr› ile meclisi ta’tîle sevk etdi.
Meflrûtiyyeti ve Anayasay› ilgâ etmedi. Meclisi ve bu Anayasay›
ilgâ etmifl olsayd› belki de hakl› ve isâbetli ifl yapm›fl olurdu. Çünki, bu Anayasa, rum, ermeni ve yehûdîleri meclise sokmufl, türk
meb’ûslar›n say›s› yar›y› bulmam›fld›. Ba’z› meb’ûslar, kendi dillerinin de resmî dil olmas›n› istemifl, muhtâriyyet, ba¤›ms›zl›k isteyenleri de olmufldu. Alman büyük devlet adam› Bismark, müflîr (Mareflal) Alî Nizâmî pâflaya: (Bir devlet, millet-i vâhideden
mürekkeb olmad›kça, parlamentosunun fâidesinden ziyâde mazarrat› olur) demifl, millet meclisinin da¤›t›lmas›n› yerinde bulmufldur.
Rus ordular›, Yeflilköyde iken, 1295 [m. 1878] May›s ay›nda,
flu’ûru avdet etmifl olan beflinci Murâd› tekrâr tahta ç›kararak
kendi de Sadr-› a’zam olmak sevdâs› ile, gazeteci Alî Suâvî, Ç›ra¤an serây›n› basd›. Befliktafl muhâf›z› Hasân pâfla, asâs›n› Alî
Suâvînin kafas›na vurarak, onu ve sonra ihtilâlci Balkan göçmenlerinden yirmiüçünü öldürdü. Darbe hareketi iki sâatda basd›r›ld›.
Osmânl› sultânlar› otuzalt› aded olup, onüçüncüsünde tavak– 370 –

kuf [duraklama], yirmincisinde inhitât [gerileme] devrleri bafllam›fld›r. Otuzalt› sultân›n ismleri afla¤›dad›r:
S›ra
No:

‹smi ve Babas›

Tevellüdü

Cülûsu Vefât›

1 Sultân Osmân bin Ertu¤rul gâzî
656 699 [1299] 726 [1326]
2
”
Orhan bin Osmân hân
687 726 [1326] 761 [1359]
3
”
Murâd bin Orhân hân
726 761 [1359] 791 [1389]
4
”
Bâyezîd bin Murâd hân
761 791 [1389] 805 [1403]
Saltanatda onbir sene fâs›la olmufldur.
5
”
Muhammed bin Bâyezîd hân
790 816 [1413] 824 [1421]
6
”
Murâd bin Muhammed hân
806 824 [1421] 855 [1451]
7
”
Fâtih Muhammed bin Murâd hân 833 855 [1451] 886 [1481]
8
”
Bâyezîd bin Muhammed hân
851 886 [1481] 918 [1512]
9
”
Selîm bin Bâyezîd hân
872 918 [1512] 926 [1520]
10 ”
Süleymân bin Selîm hân
900 926 [1520] 974 [1566]
11 ”
Selîm bin Süleymân hân
929 974 [1566] 982 [1574]
12 ”
Murâd bin Selîm hân
953 982 [1574] 1003 [1595]
974 1003 [1595] 1012 [1603]
13 ”
Muhammed bin Murâd hân
14 ”
Ahmed bin Muhammed hân
998 1012 [1603] 1026 [1617]
15 ”
Mustafâ bin Muhammed hân
1000 1026 [1617]
16 ”
Osmân bin Ahmed hân
1013 1027 [1618] 1031 [1622]
— ”
Mustafâ bin Muhammed hân
1031 [1622] 1048 [1639]
17 ”
Murâd bin Ahmed hân
1020 1032 [1623] 1049 [1640]
18 ”
‹brâhîm bin Ahmed hân
1024 1049 [1640] 1058 [1648]
19 ”
Muhammed bin ‹brâhîm hân
1051 1058 [1648] 1103 [1691]
Süleymân bin ‹brâhîm hân
1052 1099 [1687] 1102 [1691]
20 ”
21 ”
Ahmed bin ‹brâhîm hân
1053 1102 [1691] 1106 [1695]
22 ”
Mustafâ bin Muhammed hân
1074 1106 [1695] 1115 [1703]
23 ”
Ahmed bin Muhammed hân
1084 1115 [1703] 1149 [1736]
24 ”
Mahmûd bin Mustafâ hân
1108 1143 [1730] 1168 [1754]
25 ”
Osmân bin Mustafâ hân
1112 1168 [1754] 1171 [1757]
26 ”
Mustafâ bin Ahmed hân
1129 1171 [1757] 1187 [1773]
27 ”
Abdülhamîd bin Ahmed hân
1137 1187 [1773] 1203 [1789]
28 ”
Selîm bin Mustafâ hân
1175 1203 [1789] 1223 [1808]
29 ”
Mustafâ bin Abdülhamîd hân 1193 1222 [1807] 1223 [1808]
30 ”
Mahmûd bin Abdülhamîd hân 1199 1223 [1808] 1255 [1839]
31 ”
Abdülmecîd bin Mahmûd hân 1237 1255 [1839] 1277 [1861]
32 ”
Abdül’azîz bin Mahmûd hân
1245 1277 [1861] 1293 [1876]
1256 30 May›s 1876 1322 [1904]
33 ”
Murâd bin Abdülmecîd hân
34 ”
Abdülhamîd bin Abdülmecîd hân
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35
36

”
”

1258 [m. 1842] 1293 11 fia’bân[1876 1 Eylül] 1336 [1918]
Reflâd bin Abdülmecîd hân
1260 1327 [1909] 1336 [1918]
Vâhideddîn bin Abdülmecîd hân1277 1336 [1918] 1344 [1926]

Osmânl› devleti Avrupada Viyana ve Karpat da¤lar›na kadar
yay›ld›. Macaristan, Romanya, Basarabya, K›r›m ve Asyada Hemedan ve Tebrîz ve Basra Körfezi, Ummân denizi sâhilleri ve Afrikada Sûdan, Büyük sahra, Libya, Tunus, Cezâyir ele geçdi.
Devletin kurulmas› ve genifllemesi harb ile oldu¤u için, harb
sanâyi’inde çok ileri gidildi. Avrupada ateflli silâhlar› ilk olarak
Osmânl›lar kulland›. Hicretin dokuzuncu ve onuncu asrlar›nda
Osmânl› fen adamlar›n›n yapd›klar› toplar ve koruganlar, Avrupada harb tekni¤inin bafllamas›nda numûne oldu. fiimdi, Midilli,
‹stanbul bu¤az› ve Van istihkâmlar›nda (Mustafâ ustan›n yap›s›d›r) ve (Alî ustan›n yâdigâr›d›r) damgalar› bulunan büyük toplar
turistleri hayrete düflürüyorlar. Bu toplar›n ‹stanbuldan Ba¤dâd,
Van gibi uzak yerlere nas›l götürüldüklerine akl erdirilememekdedir. Fâtih sultân Muhammedin ‹stanbulu almak için dökdürdü¤ü büyük toplar› (Sar›ca) isminde bir türk mühendisi ile (Urban) isminde bir macar döküm ustas› yapm›fld›r. Dinamit de ilk
olarak Fâtih taraf›ndan kullan›lm›fld›r. Gedik Ahmed pâfla, ‹talyada Otrantoyu al›nca güzel kal’a yapd›rd›. ‹talyanlar bu kal’ay›
gördükleri zemân hayrân oldular. Harblerde böyle istihkâmlar
yapma¤a bafllad›lar. Îrân seferlerinde yüzellibin kiflilik ordular›n
sevk ve idâresinin büyük bilgi ve mehârete muhtâc oldu¤u flübhesizdir. Böylece Osmânl› imperatorlu¤u, o zemân, Avrupada
en ileri devlet olmufldu. Mi’marl›kdaki üstünlü¤ün flâhidleri, büyük câmi’ler ve medreselerdir. Fâtih câmi’ini yapan Mi’mar ‹lyâs›n, Bâyezîd câmi’ini yapan Mi’mar Kemâleddînin ve Süleymâniye ve fiahzâde câmi’lerini yapan Mi’mar Sinân›n ve dahâ nice
mi’marlar›n büyük üstâd olduklar›n› eserleri göstermekdedir.
Bursada Çelebî Sultân Muhammed câmi’inde ve türbesinde
olan çok k›ymetli çinileri (Deli Mehmed usta) yapm›fld›r. Bunlar›n ba’z›lar›nda (Ameli Muhammed Mecnûn) imzâs› hâlâ görülmekdedir. Hindistân pâdiflâh› Hümâyûn flâh, sultân Süleymândan inflâ’ât ustalar› istemifl, Mi’mar Sinân›n flâkirdlerinden Mûsâ usta gönderilerek Hindistânda Osmânl› infla’ât› üzere büyük
ve mükemmel binâlar yap›lm›fld›r. Osmânl› medreselerinde
okutulmufl olan fizik, matematik ve astronomi derslerinin kitâblar› ve harb sanayi’ine âid yaz›lar Süleymâniye kitâbl›¤›nda hâlâ
mevcûddur.
Osmânl›larda zirâ’at ve ticâret de çok ilerlemifldi. Her konuda
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ifl bölümü yap›lm›fl, bütün millet kendi iflinde ar› gibi çal›fl›yordu.
Millet, servet ve refâh içinde yafl›yor, din kardefli olarak sevifliliyor,
devlet re’îsi ya’nî pâdiflâhlar, Peygamber vekîli olarak biliniyor,
Ona itâ’at etmek büyük ibâdet say›l›yordu.
Osmânl›larda isyân, ihtilâl, devrim gibi fleyler kimsenin akl›na
gelmiyordu. Din düflmânlar›n›n, haçl›lar›n, yehûdîlerin, masonlar›n, flî’î ve vehhâbî gibi Ehl-i sünnet düflmânlar›n›n, yurt d›fl›ndan
yapd›klar› k›flk›rtmalarla ç›kard›klar› Samavneli o¤lu Bedreddîn,
Celâlî, Hurûfî ayaklanmalar›, milletin güç birli¤i ile az zemânda
basd›r›lm›fld›r. Fâtih sultân Muhammed, Uzun Hasen isyân›n›
basd›rma¤a giden askere yüz yük akça hediyye etmifldi ki, alt› milyon alt›n lira demekdir. Sultân Süleymân zemân›nda bir dirhem,
ya’nî yaklafl›k üçbuçuk gram gümüflden üç akça bas›l›rd›. Bir akçada yaklafl›k bir gram gümüfl vard›. Sonralar› gümüfl mikdâr›
azalt›ld›. Sultân Süleymân zemân›nda Mekke kâd›l›¤› ihdâs edildi.
Sinân pâflan›n Yemen seferinden sonra, Cidde gümrü¤ü gelirlerinin yar›s› Mekke flerîflerine ba¤›flland›. Dahâ sonra, (Hicâz be¤ler
be¤i) isminde vâlîlik yap›ld›. Her sene hac zemân›nda, halîfeler taraf›ndan Mekke flerîflerine ve oradaki ilm adamlar›na (Surre-i
Hümâyûn) denilen hediyyeler gönderilirdi. K›r›m hânlar› kendileri para basd›r›r ve Cum’a hutbelerinde Osmânl› halîfelerine düâ
ederdi. K›rkbin askerleri olup Moskovaya kadar ilerlemifller, Ruslardan vergi alm›fllard›. 728 [m.1328] senesinde Bursada altun para bas›ld›. Hicretin 797 [m. 1394] senesinde Anadolu hisâr› kal’as›
yap›ld›.
922 [m. 1516] senesinde ‹stanbulda tersâne kuruldu. O zemân›n en büyük gemileri yap›ld›. 932 [m. 1526] de sultân Süleymân,
Fransay›, himâyesi alt›na ald›. Haliçde yap›lan Osmânl› donanmas› 945 [m. 1539] de Avrupa devletleri birleflik donanmas›na gâlib
geldi. 967 [m. 1559] de Malta aç›klar›nda haçl› donanmas› yok
edildi. 987 [m. 1578] de Tak›yyüddîn efendinin baflkanl›¤›ndaki
hey’et, y›ld›zlar› tetkîk ve Logaritma cedvelleri ile hesâb yapd›.
1067 [m. 1656] de Osmânl› donanmas› Venedik donanmas›n› ma¤lûb etdi. 1135 [m. 1722] de Üsküdârda Osmânl› matba’as› kuruldu. 1205 [m. 1791] de Deniz harb okulu kuruldu. 1242 [m. 1826]
de Osmânl› t›p fakültesi kuruldu. 1253 [m. 1837] de Unkapan›nda
Mahmûdiyye köprüsü, 1254 [m. 1838] de karantina yap›ld›. 1260
[m. 1843] da Karaköy ile Eminönü aras›nda Mecîdiyye köprüsü
yap›ld›. 1268 [m. 1851] de, (fiirket-i Hayriyye) isminde bo¤aziçi
vapurlar› iflletmesi kuruldu. 1272 [m. 1855] de ‹stanbul ile Varna
aras›nda deniz alt› telgraf hatt› yap›ld›. 1279 [m. 1863] da Basra ile
Karafli aras›nda telgraf hatt› yap›ld›. 1284 [m. 1868] de Sultânî lise– 373 –

leri, 1285 [m. 1869] de san’at okullar›, 1287 [m. 1871] de orman ve
ma’denler mektebi, 1288 [m. 1872] de ‹stanbul tramvay ve itfâiyye
alay›, 1290 [m. 1873] da ‹zmid demiryolu ve Galata tüneli yap›ld›.
‹kinci Abdülhamîd hân›n yapd›¤› say›s›z hizmetlerinden bir k›sm›
9. cu maddedeki isminde yaz›l›d›r. Bu arada Osmânl› donanmas›n›
en modern vâs›talarla yeniledi. ‹ngiltereden sonra Avrupada ikinci derecede oldu.
1310 [m. 1892] senesi sâlnâme-i Bahrî, ya’nî takvîmi, Osmânl›
donanmas›n› uzun anlatmakdad›r. 175. ci sahîfesinde, 18 aded z›rhl› harb gemisinden herbirinin ismi, tonilatosu, tûlü, arz›, z›rh kal›nl›¤›, çekdi¤i su mikdâr›, pervâne adedi, makinan›n beygir kuvveti,
ateflli silâhlar›, torpido kovan›, vazîfeye bafllad›¤› târîh, sür’ati ve
ald›¤› kömür mikdârlar› yaz›l›d›r. Meselâ, Hamîdiyye f›rkateyn
harb gemisi için bunlar›n: 6700,292 kadem, 9 fus ve 55 kadem, 7
fus, 10 fus ve 24 kadem, 1 pervâne, 6800 beygir kuvveti, 10 ve 15
cm.lik 4 Krup ve bir 300 librelik a¤›zdan dolma ve 6 Armstrong ve
7 küçük top ve 1 Nordenfeld ve 1 Roket, 2 torpido kovan› bulundu¤u, 1301 [m. 1883] de vazîfeye bafllad›¤›, sür’atinin 13 mil oldu¤u, 600 ton kömür ald›¤› bildirilmekdedir. Z›rhs›z harb gemisi 40
adet, torpido stimbotu, birinci s›n›f 13, ikinci s›n›f 7, üçüncü s›n›f 1,
tahtelbahr [deniz alt›] 2 dir. Bunlarda çal›flan yüzlerce deniz subay›n›n rütbeleri ve ismleri de yaz›l›d›r.
Haydar Pâfla t›b fakültesi, Viyana t›b fakültesinden sonra Avrupada en ileri idi. Her bölümün laboratuvarlar› en yeni âlet ve
makinalarla techîz edilmifldi. 1931 senesinde, bu fakültede okuyanlar, Histoloji laboratuvar›nda her talebe için birer mikroskop bulundu¤unu, her mikroskop üzerinde sultân Abdülhamîd hân›n tu¤ras›, ya’nî ismi oyma olarak yaz›l› oldu¤unu söylemifllerdir. Avrupadan getirilen seçme profesörlerin yetifldirdikleri asistan ve doçentler ve hocalar, gençlere en modern t›b bilgilerini veriyorlar.
De¤erli mütehass›slar yetifliyordu.
Kola¤as› kimyâger Cevâd Tahsin be¤in 1321 de (Mekteb-i t›bbiyyeyi flâhâne matba’as›)nda basd›rd›¤› kimyâ kitâb›, bugünkü yeni bilgileri ve analiz usûllerini bütün incelikleriyle yazmakdad›r.
Miralay Mehmed fiâkir be¤in 1319 da bas›lan (Dürûs-i Hayât-i Befleriyye) kitâb›ndaki, modern t›b bilgilerini görenler ve t›b fakültesinde hijyen profesörü Muhammed Fahri be¤in 1324 de bas›lan
(‹t’âm ve Ta¤diyye) kitâb›ndaki t›b bilgilerini okuyanlar ve t›b fakültesinde kimyâ muallimi olan tabib kola¤as› Vasil Neun be¤in
1312 de bas›lan (‹lm-i Kimyây› T›bbî) kitâb›n› ve yine o sene
M›srda bas›lan (Hulâsatül Kavl fî tahlîlil-bevl) kitâb›n› okuyanlar
ve mekteb-i t›bbiyyeyi flâhâne botanik muallimi tabib fierefeddîn
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be¤in 1305 senesinden beri talebenin ellerinden düflmeyen (ilm-i
nebâtât) kitâb›n› okuyanlar ve mekteb-i mülkiyeyi flâhâne ve hendese-hâne fizik muallimi Sâlih Zeki be¤in (Hikmet-i tabî’iyye) kitâb›n› ve bunlar gibi nice k›ymetli kitâblar› görenler, Sultân ikinci
Abdülhamîd hân zemân›nda çok de¤erli mütehass›s doktorlar›n ve
fen adamlar›n›n yetifldirildi¤ini tasdîka mecbûr kalmakdad›r.
Osmânl› sultânlar›, ilme, fenne bu kadar ehemmiyyet vererek,
k›ymetli mütehass›slar yetifldirdikleri ve eserler meydâna gelmesine vesîle olduklar› gibi, islâmiyyete hizmetde de, Abbâsî ve Emevî ve di¤er islâm devletlerini geçmifl, bu çal›flmalar› ile de târîhde
flan ve flöhret b›rakm›fllard›r. Yavuz Sultân Selîm hân, Kâ’benin
içini süpürme¤e mahsus olan süpürgelerden birisi getirildikde, süpürgeyi bir taç gibi kald›rarak bafl›na koymufldur. Kendinden sonra gelen sultânlar›n taçlar›na koyduklar› süpürge iflâreti buradan
gelmekdedir. Kânûnî Sultân Süleymân, Arafat meydân›ndaki t›kanm›fl olan su yollar›n› açarak Arafat› ve Mekkeyi suya kavufldurdu. ‹kinci Abdülhamîd hân, bu su yollar›n› yeniden temizleyerek
ve geniflleterek hâc›lar› suya doyurdu. Medînedeki Ayn-› zerkay›
Abdülmecîd hân ta’mîr ve tevsi’ eyledi. Vehhâbîler, Mekkede,
Medînede, hiçbir kâfirin ve zâlimin yapamayaca¤› vahflet ile Ehl-i
sünnet müslimânlar› k›l›çdan geçirip, Selefden yâdigâr kalm›fl olan
bütün türbeleri, câmi’leri, ziyâret mahallerini y›kd›lar. Mukaddes
makâmlar› ve kabristânlar› çöle çevirdiler. ‹kinci Sultân Mahmûd
hân, vehhâbî eflkiyas›n› def’ ve tard etdikden sonra, bütün bu eserleri yeniden inflâ ve ihyâ eyledi. 1235 [m. 1819] senesinde Hücre-i
Se’âdete hediyye etdi¤i flamdanla birlikde gönderdi¤i afla¤›daki yaz›, Osmânl› sultânlar›n›n Resûlullaha olan hürmet ve muhabbetlerinin bir vesîkas›d›r:
fiâmdan ihdâya eyledim cüret yâ Resûlallah!
Murâd›md›r Ulyâya hizmet, yâ Resûlallah!
De¤ildir ravdaya flâyeste, destâviz-i nâçizim,
Kabûl eyle, k›l ihsân ve inâyet, yâ Resûlallah!
Kimim var hazretinden gayr›, hâlim eyleyem i’lâm,
Cenâb›ndand›r ihsân ve mürüvvet, yâ Resûlallah!
Dahîlek, el-emân, sad el-emân, dergâh›na düfldüm,
Terahhüm k›l, bana eyle flefâ’at yâ Resûlallah!
Dü-âlemde k›l istishâb hân-› Mahmûd-i adlîyi,
Senindir evvel ve âh›rda devlet yâ Resûlallah!
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M›s›r ve Yanya ve Mora gibi vilâyetlerin isyân› ve yeniçerilerin
kazan kald›rmalar› ve yok edilmeleri ve Rus ordular›n›n sald›rmalar› s›ras›nda Sultân Mahmud hân, Mekke ve Medîneyi ancak
ta’mîr edebilmifl, kendisinden sonra o¤lu Abdülmecîd hân, bunlar› tezyîn için flafl›lacak bir himmet ve gayret göstermifldir. Hucre-i
nebeviyyeye döflenmek üzere gönderdi¤i Kâflî tu¤lalar alt›na kendi el yaz›s› ile kendi ismini zelîlâne ve hakîrâne yazm›fld›r. Hele
Bâbüsselâm kemerine yaz›lmak üzere hâz›rlanan yaz›daki flâhâne
kelimeleri kabûl etmeyerek, iki cihân›n saltanat› Resûlullaha mahsûsdur, demifldir.
Sultân ikinci Abdülhamîd hân›n bu mubârek beldelere ve bunlar›n flefâ’at sâhibi efendisine yapd›¤› hürmet ve hizmetler, öncekilerin hizmetlerini kat-kat aflm›fld›r. ‹hsânlar› ve hizmetleri yaln›z
Ümerâya ve Ülemâya ve makâmlara mahsûs kalmam›fl, ehâlînin
ve fakîrlerin hepsine ulaflm›fld›r. Mescid-i harâm› gözleri kamafld›racak derecede ta’mîr ve tezyîn etmifl, Hadîce-tül Kübrân›n türbesini ve Mevlidin-Nebî ile Mevlid-i Fât›ma olan binâlar›, benzeri olmayacak fleklde ihyâ etmifl, Minâ flehrini su flebekeleri ile doldurmufldur. Seyyid Ahmed R›fâînin ve di¤er Velîlerin türbelerini fevkal’âde bir himmet ile ta’mîr etmifldir. Mekkede Gayretiyye ve
Hamîdiyye piyâde k›fllalar›yla, topçu k›fllas› ve hükûmet kona¤›
yapd›rm›fld›r. Osmânl› halîfelerinin herbirinin (Hâdimülharemeyn) olduklar›n›, eserleri bütün dünyâya i’lân etmekdedir. Vehhâbî eflkiyâlar›, Haremeyn-i flerîfeyni tekrâr ele geçirdikden sonra,
bu behâ biçilemiyen târihî eserleri, güzel san’atlar›, sinsice yok etmekde, böylece bozuk inançlar› ile ve barbarca sald›r›lar› ile islâmiyyeti içerden y›kmakdad›rlar.
Sultân ikinci Abdülhamîd hân memleketin her köflesinde ayn›
flekl ve de¤erde liseler yapd›rd›. 1950 senesinde Bursa askerî lisesinin kumandan›, Bursa erkek lisesini ziyârete gitmifldi. Lise müdîri kimyâger R›fat be¤e, (okulun en iyi odas›n› kendinize ay›rm›fls›n›z. Böyle haks›zl›k olur mu?) dedi. R›fat be¤, (Bu mektebin her
odas› böyle güzel, havadar ve hofldur. Ben Manast›rda bu binâda
okudum. Sultân Abdülhamîd hân, büyük flehrlerde hep ayn› binâlar›, ayn› güzellikle ve ayn› metânet ile yapd›rm›fld›r. Bu binân›n
ta’mîre ihtiyâc› hiç olmad›. Hâlbuki, karfl›m›zda geçen sene yap›lan ticâret lisesinin bu sene d›varlar› çatlad›. fiimdi ta’mîr ediliyor)
dedi, târihî birçok bilgiler verdi. Ankarada, Yeniflehr istasyonundaki kayalar›n üstünde (Ankara lisesi) de Bursadaki lisenin ayn›
idi.
Ankara vâlîlerinden Âbidîn pâfla, Elmada¤›ndan Ankaraya
tatl› su getirmek için halkdan para toplam›fld›. ‹fle bafllamak için
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halîfeden izn istedi. ‹kinci Abdülhamîd hân, vâlîye gönderdi¤i cevâbda, (Susuzlara su vermek çok sevâbd›r. Dînimizin emrlerinden
biridir. Bu vazîfe ve fleref bana âiddir. Toplad›¤›n paralar›n hepsini sâhiblerine geri ver. Bütün masraf› hazîne-i flâhânemden olmak
üzere hemen ifle baflla. Milletimi iyi suya kavufldur!) dedi. Az zemân içinde Ankaral›lar tatl› suya kavuflduruldu.
Sultân ikinci Abdülhamîd hân›n Osmânl› devletini her bak›mdan ilerletmesi, güçlendirmesi, islâm düflmânlar›n›n ve en baflta
‹ngilizlerin harekete geçmesine sebeb oldu. 1308 [m. 1890] senesinde politik ve masonik feâliyete geçdiler. Birkaç harbiye ve t›bbiye talebesi taraf›ndan (‹ttihâd ve terakkî cem’iyyeti) kuruldu.
Yedi sene sonra, haber al›narak da¤›t›ld›. Birkaç üyesi Parisde çal›flmalar›na devâm etdi. Halîfe, mit baflkan› Orgeneral Ahmed Celâleddîn pâflay› Parise gönderdi. Nasîhatleri te’sîr ederek üyelerden ço¤u tevbe etdiler. Ancak Ahmed R›zâ be¤ ve birkaç arkadafl› nasîhat dinlemediler. Haçl› kuvvetler taraf›ndan ya¤d›r›lan paralarla dald›klar› lüks hayâtdan, kad›nl›, içkili sefâhet âleminden
ayr›lmak istemediler. Hele Ahmed R›zâ be¤, parlamento baflkanl›¤›na getirilece¤i va’dinin sevinci ve serhofllu¤u içinde, türk düflmânlar›n›n kuklas› hâline gelmifldi. Halîfeye karfl› bas›n propagandas›na bafllad›lar. 1326 [m. 1908] senesinde ikinci meflrûtiyyetin i’lân›na ve bir sene sonra da, Halîfenin tahtdan indirilmesine
sebeb oldular. Sonradan arkadafllar›, bunu k›skanarak kendisini
Millet meclisi baflkanl›¤›ndan atd›lar. Onlar›n düflmân› hâline geldi. Cumhuriyet gazetesinde, yay›nlanan hât›rât›nda, vaktiyle küfrler etdi¤i ikinci Abdülhamîd hân›, överek ve piflmân oldu¤unu bildirerek öldü.
Ayn› hâl, sultân ikinci Abdülhamîd hân›, tahtdan indiren Tâlat,
Enver ve Cemâl pâflalarda da tecellî etdi. Onun büyüklü¤ünü anlayamad›klar›n› i’tirâf edip, hayâtlar›n› hüsrânla bitirdiler. 1326 [m.
1908] senesinde devlet idâresini ellerine geçiren gençler, câhil, tecrübesiz, dünyâ ve memleket flartlar›ndan gâfil, gözü kapal› adamlard›. Kimi, telgraf memûru iken baflbakan oldu. Kimi yarbay iken
otuzüç yafl›nda harbiye nâz›r› ve baflkumandan vekîli, kimi jandarma te¤meni iken dâhiliye nâz›r› oldu. ‹ttihâd ve terakkîcilerin zulm
ve iflkencelerinin ve bunun kanl› olmas›n›n, sultân Abdülhamîd
devrini aratm›fl oldu¤unda bütün târîhciler birleflmekdedirler. ‹ttihâd ve terakkî cem’iyyeti, Türkiyede kötü bir particilik hayât›n›n
bafllamas›na, bölücülü¤e yol açd›. Particiler, birbirlerine düflmân
gibi oldular. Bu yüzden balkan harbi ve birinci cihân harbi gayb
edildi. Nihâyet imperatorluk parçaland›.
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rine de fesâd kar›fld›. ‹ttihâd ve terakkî f›rkas›na kaydl› olan câhiller, hattâ masonlar, din ifllerinde yüksek mevki’lere getirildi. ‹lk ifl
olarak, sultân Abdülhamîd hân›n son fleyh-ül-islâm› Muhammed
Ziyâ-üd-dîn efendi, vazîfesinden al›nd›. Bu yüksek makama 1328
[m. 1910] da Mûsâ Kâz›m efendi getirildi. Bu zât, koyu ittihâdc› ve
mason idi. Bunun gibi, islâmiyyete uym›yan hareketlerinden ve sap›k yaz›lar›ndan dolay› ikinci Abdülhamîd hân taraf›ndan nefy
edilmifl, Iraka ve Fizana sürülmüfl olan bölücü kimseler, ‹stanbula
getirilip, kendilerine din ifllerinde vazîfeler verildi. Bu câhil ve partizan kimseler, bozuk, sap›k din kitâblar›n›n yaz›lmas›na, yay›lmas›na, önayak oldular. Abdülhamîd hân zemân›nda yaz›lan din kitâblar›, bir ilm hey’eti taraf›ndan tedkîk edilirdi. Tasdîk edilip, izn
verilenler basd›r›ld›. Böylece, o târîhlerde bas›lan din kitâblar›na
güvenilir. 1327 [m. 1909] den sonra din kitâblar› salâhiyyetli âlimler taraf›ndan kontrol edilmez oldu. Bu kitâblardan, ancak vesîkalar vererek, yaz›lanlara güvenilir. Ne olduklar› belirsiz kimselerin
ve flî’îlere, vehhâbîlere sat›lm›fl olan mezhebsiz din adamlar›n›n
yazd›klar› bozuk kitâblar› okuyan müslimân yavrular›, temiz gençler, dîni yanl›fl ö¤rendiler. Böyle câhil yetifldirilen müslimânlardan
ba’z›lar›, siyâset canbazlar›n›n tuzaklar›na düfldüler. Kendi partilerinden olm›yanlara kâfir diyecek kadar taflk›nl›k yapanlar› oldu.
Müslimânlar aras›ndaki bu fitne, islâm düflmânlar›n›n ifllerine yarad›. ‹ngilizlerin (‹slâmiyyeti yok etmek) plânlar›n›n gerçekleflmesini
kolaylafld›rd›. (K›yâmet ve Âhiret), 365.ci sahîfeye bak›n›z! ‹flte bunun için, Allahü teâlâ, müslimânlar›n bölünmelerini yasak etmifl,
kardefl olduklar›n› bildirmifl, seviflmelerini, vatan düflmânlar›na
karfl› birleflerek kuvvetli olmalar›n› emr etmifldir. (Birleflmemiz kâfirleri korkutur ve Allah›n yard›m etmesine sebeb olur. Tefrikaya
düflmemiz kâfirleri sevindirir ve Allah›n gadab›na u¤ramam›za sebeb olur) nasîhati, her müslimân›n kalbine ifllenmifl olmal›d›r.
193 — ÖMER B‹N ABDÜL’AZÎZ: Emevî halîfelerinin sekizincisidir. Mervân›n torunudur. Vâldesi Ümmü Âs›m bint-i Âs›m
bin Ömer-ül Hattâbd›r. 60 da ya’nî hazret-i Mu’âviyenin vefât› y›l›nda Medînede tevellüd etdi. Babas› M›sr vâlisi olunca, M›sra gitdiler. O¤lunu Medîneye tahsîle gönderdi. Enes bin Mâlik, Abdüllah bin Ca’fer Tayyâr ve Sa’îd bin Müseyyeb ve baflka zâtlardan
ders ald›. Babas› ölünce amcas› olan halîfe Abdülmelik bunu fiâma
getirdi. K›z› Fât›may› buna verdi. 99 da amcas› o¤lu Süleymân vefât edince halîfe oldu. Çok âdil idi. ‹kinci Ömer denme¤e lây›k idi.
Hazret-i Mu’âviyenin vefât›ndan sonra hutbelerde Ehl-i beyte
la’net okumak âdet olmufldu. Halîfe olunca, ilk ifl olarak bu âdeti
kald›rd›. Ehl-i beyte çok sayg› gösterir ve yard›m yapard›. 101 [m.
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720] de k›rkbir yafl›nda iken kölesi taraf›ndan zehrlendi. Beyâz, ince ve nâzik yüzlü, za’îf, güzel sakall›, tatl› ve sevimli idi. Binicili¤e
çok merakl› idi. Enes bin Mâlik “rad›yallahü anh” buyurdu ki,
imâml›k yapmakda, Resûlullah efendimize Ömer bin Abdül’azîzden dahâ çok benziyen kimse görmedim. Malatya flehrini rumlardan, yüzbin esîr karfl›l›¤› sat›n ald›. ‹bnülcevzî, bunun hayât›n›, büyük bir cild hâlinde yazm›fld›r “rahime-hullahü teâlâ”. 10, 31, 34,
37, 130, 189, 200, 211, 227, 260.
194 — ÖMER B‹N HATTÂB: Eshâb-› kirâm›n en büyüklerinden, Aflere-i mübeflfleredendir. Resûlullah›n ikinci halîfesidir.
Dokuzuncu dedesi olan Kâ’b, Resûlullah›n yedinci babas›d›r. Annesi Hanteme bint-i Hiflâm, Ebû Cehlin k›z kardefli idi. Hicretden
k›rk sene önce tevellüd etdi. Kureyflin büyüklerinden idi. Çok güzel konuflurdu. Önce Resûlullaha düflmân idi. Bi’setin ya’nî Resûlullaha, Peygamber oldu¤u bildirildi¤i günün alt›nc› y›l›nda, Resûlullah›n amcas› hazret-i Hamza îmâna gelince, müslimânlar çok
kuvvetlendi. Çok sevindiler. Bu ifl Kureyfl kâfirlerine güç geldi.
‹leri gelenleri topland›lar. (Muhammedin adamlar› ço¤al›yor. Bunu önleme¤e çâre bulal›m) dediler. Herbiri birfley söyledi. Ebû
Cehl (Muhammedi öldürmekden baflka çâre yokdur. Bunu yapana, flu kadar deve, bu kadar da altun veririm) dedi. Ömer bin Hattâb yerinden f›rlad›. (Bu ifli, Hattâb o¤lundan baflka yapacak yokdur) dedi. Ömeri alk›fllad›lar. (Haydi Hattâb o¤lu! Görelim seni)
dediler. Ömer k›l›nc›n› çekerek yola düfldü. Nu’aym bin Abdüllaha rastlad›. (Bu fliddet, bu hiddetle nereye yâ Ömer?) dedi. O da,
(Millet aras›na ikilik sokan, kardefli kardefle düflmân eden Muhammedi öldürme¤e gidiyorum) dedi. (Yâ Ömer! Güç bir ifle gidiyorsun. Onun Eshâb›, çevresinde, pervâne gibi dolafl›yor. Ona
bir fley olmas›n diye titrefliyorlar. Ona yaklaflmak çok zordur. Onu
öldürsen bile Abdülmuttalib o¤ullar›n›n elinden yakan› nas›l kurtarabilirsin?) dedi. Ömer, bu sözlere çok k›zd›. (Yoksa, sen de mi
onlardan oldun? Önce senin iflini bitireyim) diye, k›l›nca sar›ld›.
(Yâ Ömer! Beni b›rak! Kardeflin Fât›ma ile, zevci Sa’îd bin Zeyde git ki, ikisi de müslimân oldu), dedi. Ömer, onlar›n müslimân
oldu¤una inanmad›. (E¤er inanmazsan, git sor! Anlars›n) dedi.
Ömer flaflalad›. Bu ifli baflar›rsa, din ayr›l›¤› ortadan kalkacak, fekat arablar›n âdeti olan kan da’vâs› hâs›l olacakd›. Kureyfl ikiye
bölünecek. Birbiri ile çarp›flacakd›. Böylece, de¤il yaln›z Ömer,
bütün Hattâb o¤ullar› öldürülecekdi. Fekat Ömer, çok kuvvetli,
cesûr ve öfkeli oldu¤undan bunlar› düflünememifldi. Kardeflini
merak edip hemen evlerine gitdi. O anlarda (Tâhâ) sûresi yeni
gelmifl, Sa’îd ile Fât›ma, bunu yazd›r›p, Habbâb bin Eret ad›ndaki
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sahâbîyi evlerine getirmifl, okuyorlard›. Ömer, kap›dan bunlar›n
sesini duydu. Kap›y› çok sert çald›. Ömeri, k›l›nc belinde, k›zg›n
görünce, yaz›y› saklad›lar. Habbâb› gizlediler. Sonra kap›y› açd›lar. ‹çeri girince (Ne okuyordunuz?) dedi. Sa’îd (Birfley yok) dedi.
Ömerin k›zmas› artarak, (‹flitdi¤im do¤ru imifl. Siz de, onun sihrine aldanm›fls›n›z), dedi. Sa’îdi yakas›ndan tutup, yere atd›. Fât›ma
kurtaray›m derken, onun yüzüne de öfkeli bir tokat indirdi. Yüzünden kan akd›. Ömer kan› görünce, kardefline ac›d›. Biraz sendeledi. Fât›man›n can› yand›. Kana boyand› ise de, îmân kuvveti,
kendisini harekete getirip, Allahü teâlâya s›¤›narak, (Yâ Ömer!
Niçin Allahdan utanmazs›n? Âyetler ve mu’cizeler ile gönderdi¤i
Peygambere inanmazs›n? ‹flte ben ve zevcim, müslimân olmakla
flereflendik. Bafl›m›z› kessen, bundan dönmeyiz) dedi ve kelime-i
flehâdeti okudu. Ömer, ne yapaca¤›n› flafl›rd›. Yere oturdu. Yumuflak sesle, (Hele flu okudu¤unuz kitâb› ç›kar›n›z) dedi. Fât›ma getirdi. Ömere verdi. Ömer, güzel okuma bilirdi. Tâhâ sûresini okuma¤a bafllad›. Kur’ân-› kerîmin fesâhat›, belâgat›, ma’nâlar› ve üstünlükleri kalbini çok yumuflatd›. (Göklerde ve yer yüzünde ve
bunlar›n aras›nda ve topra¤›n alt›ndaki fleyler hep Onundur) âyetini okuyunca, derin düflünceye dald›. (Yâ Fât›ma! Bu bitmez tükenmez varl›klar, hep sizin tapd›¤›n›z Allah›n m›d›r?) dedi. Kardefli (Evet, öyle ya! fiübhe mi var?) dedi. (Yâ Fât›ma! Bizim binbeflyüz kadar altundan, gümüflden, tunçdan, tafldan oymal›, süslü heykellerimiz var. Hiçbirinin, yeryüzünde birfleyi yok!) diyerek, flaflk›nl›¤› artd›. Biraz dahâ okudu. (Ondan baflkas›na tap›lmaz, bel
ba¤lanmaz. Herfley, ancak Ondan beklenir. En güzel ismler
Onundur) âyetini düflündü. (Hakîkaten, ne kadar do¤ru) dedi.
Habbâb bu sözü iflitince, yerinden f›rlad›. Tekbîr getirdikden sonra, (Müjde yâ Ömer! Resûlullah Allahü teâlâya düâ ederek, (Yâ
Rabbî! Bu dîni, Ebû Cehl ile yâhud Ömer ile kuvvetlendir) buyurdu. ‹flte bu devlet, bu se’âdet sana nasîb oldu) dedi. Bu âyet-i kerîme ve bu düâ, Ömerin kalbindeki düflmânl›¤› sildi, süpürdü. Hemen, (Resûlullah nerede?) dedi. Kalbinde, Resûlullah sevgisi yanma¤a bafllad›. O gün, Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem”
Safâ tepesi yan›nda, Erkam›n evinde Eshâb›na nasîhat veriyordu.
Eshâb-› kirâm toplanm›fl, Onun nûrlu cemâlini görmekle, tatl›
te’sîrli sözlerini iflitmekle kalblerini cilâl›yor, rûhlar›n› ferâhlat›yorlard›. Sonsuz lezzet, zevk ve nefl’e içinde hâlden hâle dönüyorlard›. Ömeri buraya getirdiler. Ömerin k›l›ncla geldi¤i görüldü.
Ömer heybetli, kuvvetli oldu¤undan, Eshâb-› kirâm, Resûlullah›n
etrâf›n› sard›. Hazret-i Hamza (Ömerden çekinecek ne var, iyilik
ile geldi ise, hofl geldi. Yoksa o k›l›nc›n› çekmeden, ben onun bafl›n› yere düflürürüm) derken, Resûlullah (Yol verin, içeri gelsin!)
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buyurdu. Biri sa¤›nda, biri solunda, ötekiler tetikde olarak içeri
girdi. Cebrâîl “aleyhisselâm”, dahâ önce, Ömerin îmân etdi¤ini,
yolda oldu¤unu haber vermifldi. Resûlullah, Ömeri tebessüm buyurarak karfl›lad› ve (B›rak›n›z, yan›ndan ayr›l›n›z) buyurdu. B›rakd›lar. Resûlullah›n önünde diz çökdü. Resûlullah, Ömerin kolundan tutup, (Îmâna gel yâ Ömer!) buyurdu. O da temiz kalb ile
kelime-i flehâdeti söyledi. Eshâb-› kirâm, sevinçlerinden yüksek
sesle tekbîr getirdi. O zemâna kadar gizli îmâna gelirlerdi. Hazret-i
Hamzan›n ve üç gün sonra hazret-i Ömerin müslimân olmas› ile,
müslimânlar kuvvetlendi. Ömer “rad›yallahü anh” (Kardefllerimiz
ne kadard›r?) dedi. (Seninle k›rk olduk) dediler. (Öyle ise, ne duruyoruz? Haydi ç›kal›m, Harem-i flerîfe gidelim. Aç›kça okuyal›m!) dedi. Resûlullah kabûl buyurdu. Önde Ömer, sonra Alî, ondan sonra Resûlullah, sa¤›nda Ebû Bekr, solunda Hamza, arkas›nda öteki Sahâbîler yürüyerek Harem-i flerîfe gitdiler. Kureyflin ileri gelenleri, orada Ömerden müjde bekliyorlard›. Ömer Muhammedîleri toplam›fl getiriyor dediler. Sevindiler. Ebû Cehl, zekî, cin
fikrli oldu¤undan, bu gelifli be¤enmedi. ‹leri var›p (Yâ Ömer! Bu
ne?) dedi. Hazret-i Ömer hiç ald›r›fl etmeden (Eflhedü en lâ ilâhe
illallah ve eflhedü enne Muhammeden resûlullah) dedi. Ebû Cehl,
ne diyece¤ini flafl›rd›. Dona kald›. Hazret-i Ömer “rad›yallahü
anh” bunlara dönerek, (Beni bilen bilir. Bilmiyen bilsin ki, Hattâb
o¤lu Ömerim. Kar›s›n› dul, çocuklar›n› yetim b›rakmak istiyen, yerinden k›p›rdas›n!) dedi. Hepsi geriye çekilip da¤›ld›lar. Ehl-i islâm, Harem-i flerîfde saf olup, yüksek sesle tekbîr ald›. ‹lk olarak
meydânda nemâz k›ld›lar. Hazret-i Ömer, o günden sonra, day›s›
Ebû Cehle ve kâfirlerin ileri gelenlerine meydân okudu.
Eshâb-› kirâm, Medîneye gizli hicret etmifldi. Ömer “rad›yallahü
anh” silâhlar›n› kuflanarak, aç›kca hicret etdi. Medîneye dahâ önce
var›p, Resûlullah›n teflrîf etmekde oldu¤unu müjdeledi. Bütün gazâlarda bulundu. Arslan gibi dö¤üfldü. Uhudda Resûlullah›n yan›ndan
ayr›lmad›. Dâimâ do¤ru söyledi¤i için (Fârûk) buyuruldu. Resûlullah›n vefât›nda kar›fl›kl›k ç›kmas›n› önledi. Halîfeye, her iflinde yard›m
etdi. Halîfe Ebû Bekr, vefât edece¤i zemân, Eshâb-› kirâm›n ileri gelenlerini ça¤›r›p, görüfldükden sonra, hazret-i Ömeri halîfe ta’yîn etdi. Onüçüncü y›lda halîfe oldu. Emîrülmü’minîn ismini ald›. Az zemânda o kadar çok yer ald› ki, târîhcileri flafl›rtd›. Kudüse gidip, adâleti ile rumlar› hayrân b›rakd›. Kadsiye zaferini kazanarak, ordular›
Azak denizine kadar ilerledi. Tunusa kadar feth olundu.
Dörtbinden ziyâde câmi’, mescid yap›ld›. Hazret-i Mu’âviyeyi
“rad›yallahü teâlâ anh” fiâm vâlîsi yapd›. Kendi de fiâma geldi.
Her sene hac yapd›. On buçuk sene ve yedi gün, dünyâda hiç gö– 381 –

rülmemifl bir adâlet ile halîfelik yapd›. 23. cü y›l zilhiccesinde, bir
sabâh nemâz›na giderken, Mugîre-tebni fiu’be hazretlerinin kölesi
Ebû Lü’lü’ Firuz taraf›ndan b›çakla karn›na vurularak yirmidört
sâat sonra, 63 yafl›nda flehîd oldu. Hucre-i se’âdete defn edildi “rad›yallahü teâlâ anh”.
Çok âdil, âbid, çok merhametli, afla¤› gönüllü, fakîrlikle yaflar bir
zât idi. Kudüse giderken deveye, kölesi ile nöbetlefle biniyordu. fiehre girerken deveye binme s›ras› kölesine geldi¤i için devenin önünde
yürüyordu. Kuvveti, adli, askerleri, üç k›t’ay› titreten islâm halîfesini
görme¤e gelenleri hayretde b›rakm›fld›. O derece âdil idi ki, kendi
o¤lu günâh iflleyince Allahü teâlân›n emri kadar sopa vurulmas›n›
emr etdi. Eshâb-› kirâm yalvard›klar› hâlde, bir de¤nek eksik vurulmas›na râz› olmad› ve o¤lu bu yüzden öldü. Çok ac›d› ve üzüldü¤ünü bildirdi ise de, piflmân olmad›. Ölünciye kadar, bütün âlem-i islâm, Resûlullah zemân›ndaki huzûr, safâ ve râhatl›k içinde yaflad›.
Çeflidli hadîs-i flerîflerle medh olundu. (Benden sonra Peygamber
gelseydi, Ömer Peygamber olurdu) hadîs-i flerîfi, yüksekli¤ini anlatma¤a yetiflir. Fazîletini, k›ymetini bildirmek için, din âlimleri ve dinsizler taraf›ndan cildlerle kitâb yaz›ld›. Eshâb-› kirâma derecelerine
göre sayg› gösterirdi. Bedr gazâs›nda bulunanlara dahâ çok k›ymet
verirdi. Hâflimîleri, hepsinden üstün tutard›. Hazret-i Alîyi hepsinden yüksek bulundurur, ifllerinde ona dan›fl›rd›. Hazret-i Ömeri
medh eden hadîs-i flerîflerin ço¤unu hazret-i Alî bildirmifldir. 12, 14,
17, 18, 21, 22, 23, 28, 38, 40, 44, 49, 50, 52, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 66, 72,
73, 75, 76, 79, 82, 85, 100, 103, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119,
120, 123, 124, 125, 127, 129, 142, 156, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 211, 212, 215, 223, 229, 230, 232, 236, 237, 238, 239, 245, 246,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 266, 279, 302, 303, 309, 312,
316, 319, 323, 325, 329, 340, 351, 352, 356, 358, 378, 383, 385, 386, 387,
389, 399, 402, 407, 408.
195 — RÂF‹’Î: Ebülkâs›m Abdülkerîm bin Muhammed büyük
âlimlerdendir. 623 [m. 1226] de Kazvinde vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. ‹mâm-› fiâfi’înin “rahime-hullahü teâlâ” (Müsned) kitâb›n› flerh etdi. Tefsîr ve hadîs ve f›kh kitâblar› vard›r. fiâfi’î mezhebinde çok kitâb yazd›. Bunlar aras›nda (Muharrer) kitâb› çok k›ymetlidir. Bunu çok âlimler flerh veyâ ihtisâr etmifldir. ‹mâm-› Nevevînin “rahime-hullahü teâlâ” ihtisâr ederek (Minhâc) ad›n› verdi¤i kitâb çok kullan›lmakdad›r. Minhâc›n flerhleri aras›nda en k›ymetlisi, Ahmed ibni Hacer Heytemî Mekkînin “rahime-hullahü teâlâ” flerhidir. (Tuhfe) ad›ndaki bu flerh dört cilddir. 53, 364.
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196 — REB‹’ B‹N HAYSEM: Tâbi’îndendir. Kûfe flehrinde
zühd ve takvâs› ile meflhûrdur. Son zemân›nda felc hastas› oldu. 63
de vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. 84.
197 — REB‹’ B‹N MEYSERE: Eshâb-› kirâmdand›r. Bedrde
bulunmad›. Hayberde bulundu. Resûlullah›n, müt’a nikâh›n› yasak
etdi¤ini bildirenlerden biridir. 125.
198 — RUKAYYE: Resûlullah›n ikinci k›z›d›r. Anas›, Hadîcetül-kübrâd›r. Hazret-i Osmân›n zevcesidir. Önce, Ebû Lehebin o¤lu Utbeye niflanl› idi. Sonra Ebû Leheb ile zevcesi, Resûlullaha
eziyyet vermek için, o¤lunu vaz geçirdi. Hazret-i Osmân ile Habefle hicret etmifldir. Orada Abdüllah ad›nda bir o¤lu oldu. Abdüllah,
hazret-i Rukayyeden sonra, dördüncü y›lda, alt› yafl›nda vefât etdi.
Hazret-i Rukayye, hicretin ikinci y›l›nda hastalan›p Bedr gazâs›n›n
zafer müjdesi Medîneye geldi¤i gün vefât etdi “rad›yallahü teâlâ
anhâ”. 123, 325, 326, 365.
199 — SA’D B‹N EBÎ VAKKÂS: Eshâb-› kirâm›n büyüklerindendir. Aflere-i mübeflfleredendir. ‹lk müslimân olanlar›n yedincisidir. Onyedi yafl›nda iken müslimân oldu. Bütün gazâlarda bulundu.
Kahramanca dö¤üfldü. ‹lk ok atan budur. Çok niflanc› idi. Uhud gazâs›nda, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” düflmândan gelen
oklar› yerden toplay›p buna verirdi. (At yâ Sa’d at! Anam babam
sana fedâ olsun) buyururdu. Halîfe Ömer-ül-Fârûk zemân›nda, Îrâna gönderilen islâm ordusunun baflkumandan› idi. Meflhûr Kadsiye
zaferini kazand›. Îrân devletinin baflflehri olan Medayn flehrini al›p,
acem hazîneleri, müslimânlar›n eline geçdi. Sonra Irak vâlîsi oldu.
Kûfe flehrini kurdu. Hazret-i Osmân zemân›nda Kûfe vâlîsi oldu.
Cemel ve S›ffîn muhârebelerine kar›flmad›. Ellibefl y›l›nda vefât etdi “rad›yallahü teâlâ anh”. Medîne-i münevverededir. 100, 121, 140,
166, 176, 180, 188, 211, 241, 251, 259, 323, 346, 408.
200 — SA’D B‹N MU’ÂZ: Ensârdan Evs kabîlesinin reîsi idi.
Medîneye, hicretden önce gönderilen Mus’ab bin Umeyrin sözleri
ile îmâna geldi. Kavmini de îmâna getirdi. Bedr, Uhud ve Hendek
gazâlar›nda bulundu. Hendekde ald›¤› yaradan vefât etdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buna çok a¤lay›p, cenâze nemâz›n› k›ld›rd›. Hadîs-i flerîflerle medh edilmifldir “rad›yallahü teâlâ anh”. 50, 237, 250.
201 — SA’D B‹N UBÂDE: Ensâr-› kirâmdan, Benî Sâ’idenin
reîslerinden idi. Cömerdlikde efli yok idi. Gazâlarda Ensâr›n bayra¤›n› tafl›rd›. Resûlullah›n vefât›nda halîfe olmak istedi. Herkes
Ebû Bekre bî’at edince, Havrana gitdi. On beflinci y›lda orada vefât etdi “rad›yallahü teâlâ anh”. Havran, fiâm›n cenûbundad›r. 113,
114, 115.
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202 — SA’DÜDDÎN-‹ TEFTÂZÂNÎ: Mes’ûd bin Ömer, islâmiyyetin en büyük âlimlerindendir. 722 de Horasanda Teftâzânda
tevellüd, 792 [m. 1390] de Semerkandda vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. Timür hân, kendisini çok sever, pek sayard›. Tefsîr, f›kh
ve akâid bilgilerinde zemân›n›n bir dânesi idi. Pek k›ymetli, çok say›da kitâblar› vard›r. Beyân ve me’ânî ilmlerinde, fiâm müftîsi Celâleddîn Muhammed bin Abdürrahmân›n [739] yazm›fl oldu¤u
(Telhis-ül-miftâh) kitâb›n› flerh etmifl (Mutavvel) ad›n› vermifldir.
Bu kitâb› ve (Akâid-i Nesefiyye) flerhi çok k›ymetlidir. 16, 89, 204,
249, 294, 401, 402.
203 — SA’DÎ fiÎRÂZÎ: Müslihuddîn bin Abdüllah, 589 y›l›nda
fiîrâzda tevellüd, 691 [m. 1291] de orada vefât etdi. Otuz sene ilm
ö¤rendi, otuz y›l seyâhat ve askerlik yapd›. Otuz y›l› inzivâ ve ibâdetle geçirdi. fii’rleri pek k›ymetlidir. Kitâblar›, kendi zemân›nda,
her tarafa yay›ld›. Çok flöhret buldu. Pek sayg› gördü. Ba¤dâdda,
Nizâmiyye medresesinde ders verdi. Ehl-i sünnet idi. Ehl-i sünnet
âlimlerinden Ebül-Ferec ibni Cevzînin [508-597] talebesi idi. Tesavvufda, kâdirî olup, fiihâbüddîn-i Sühreverdînin sohbetinde kemâle geldi. Ondört kerre hacca gitdi. Ba¤dâd, fiâm, M›sr, Anadolu, Horasan, Hindistân ve Türkistânda bulundu. Haçl› seferlerinde
Avrupal›lar›n eline esîr düfldü. (Gülistan) ve (Bostan) kitâblar›, fârisî dilden Avrupa dillerine terceme edilmifldir. Türkçe çeflidli terceme ve flerhleri de vard›r “rahime-hullahü teâlâ”. 32.
204 — SAF‹YYE: Abdülmuttalibin k›z›, Resûlullah›n halas›
idi. Aflere-i mübeflflereden Zübeyr bin Avvâm›n annesi idi. Câhiliyye döneminde, Ebû Süfyân›n kardefli Hârisin zevcesi idi. Hazret-i Hamzan›n anadan da kardefli idi. Müslimân oldu “rad›yallahü
teâlâ anhâ”. 14, 408.
205 — SAF‹YYE B‹NT-‹ HUYEY: Yehûdî k›z› idi. Hayberde
Kenânenin zevcesi iken hicretin yedinci y›l›nda esîr al›nd›. Resûlullah efendimiz al›p âzâd etdi. Seve seve îmâna gelince, Resûlullah, nikâh eyledi. Çok akll› idi. Ellinci y›lda vefât eyledi “rad›yallahü teâlâ anhâ”. 69, 242.
206 — SAF‹YYEDDÎN-‹ ERDEBÎLÎ: Erdebîlde mescid imâm› idi. 735 [m. 1335] de vefât etdi. O¤lu Sadreddîn ve torunu Alî
ve dahâ sonra bunun o¤lu Cüneyd, s›ra ile imâm olup, Karakoyunlu hükmdârlar›ndan mirza Cihân flâh, bunu hudûd d›fl›na ç›kard›. Diyâr-› Bekre gelip, Akkoyunlu hükmdâr› Uzun Hasene s›¤›nd›. Uzun Hasen, Azerbaycan› al›nca, yine Erdebîle yerlefldi.
Torunlar›ndan ‹smâ’îl, velî-i ni’metleri olan Akkoyunlulara isyân
edip, hükûmeti eline ald›. 908 de Tebrîzde (Safevî) devletini kur– 384 –

du. 1135 [m. 1722] de Efganl›lar Îrân› istilâ edinceye kadar sürdü.
Nâdir flâh, 1142 de Efganl›lar› ç›kar›nca, Hindistâna kadar ald› ise
de, 1160 da flehîd edilince, Îrânda huzûr devâm edemedi. Reyde
bulunan Kaçar ad›ndaki bir Türkmen aflîretinin reîslerinden Mehmed a¤a, 1210 [m. 1796] da Îrân› istilâ ederek Kaçar devletini kurdu. 1343 [m. 1925] de R›zâ fiâh, kanl› bir darbe ile, Pehlevî hükûmetini kurdu. 1360 [m. 1941] de vefât etdi. Yerine geçen, o¤lu Muhammed R›zâ flâh pehlevî, Îrândaki sünnî müslimânlara da hak ve
hürriyyet tan›d›. Hanefî mezhebinde medreseler aç›ld›. Buna tahammül edemiyen müteass›blar, reîsleri olan, Âyetullah Humeynînin teflvîki ile isyân etdiler. Îrânda çok kan döküldü. fiâh Amerikaya, sonra M›sra kaçd›. 1400 [m. 1980] de, M›srda, kederinden öldü. Îrânda fiî’î Cumhûriyyeti kuruldu. Binlerce devlet adam›, subaylar, talebeler öldürüldü. Irak ile harb aç›ld›. Savafl senelerce sürüp, sanây› merkezleri harâb oldu. 36, 389.
207 — SAFVET PÂfiA: Ad› Muhammed Es’add›r. ‹kinci Abdülhamîd hân zemân›nda sadr-› a’zam idi. 1230 da ‹stanbulda tevellüd, 1301 [m. 1884] de vefât etdi. Sultân Mahmûd türbesinin
ba¤çesindedir “rahime-hullahü teâlâ”. 89.
208 — SÂH‹B B‹N ‹BÂD: ‹smâ’îl bin Ebilhasen Talkânî, Bûye o¤ullar›ndan Müeyyedin ve sonra kardefli Fahrüddevlenin vezîri idi. Devletin idâresi bunun elinde idi. Çok cömerd idi. Âlimlerle, edîblerle görüflme¤i çok severdi. 326 da Kazvinin Talkan kasabas›nda tevellüd, 385 [m. 995] de Reyde vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. ‹sfehânda defn edildi. Devlet reîsi, tabutu önünde yürüdü. Çok kitâb yazd›. 91.
209 — SA’ÎD B‹N ZEYD: Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden idi.
Aflere-i mübeflflereden idi. Ömer-ül-Fârûkun “rad›yallahü anhümâ” amcas› o¤ludur. Yine bunun kay›n birâderi ve enifltesi idi.
Ya’nî, hazret-i Ömerin k›zkardefli olan Fât›man›n “rad›yallahü anhâ” zevci idi. Zevcesi ile birlikde Habeflistâna hicret etmifldi. Hazret-i Talha ile birlikde, fiâm yolunda vazîfede oldu¤undan, Bedr
gazâs›nda bulunamam›fld›. Di¤er gazâlar›n hepsinde bulundu. Yermük muhârebesinde ve fiâm›n fethinde de bulundu. Ellibirde vefât
etdi “rad›yallahü teâlâ anh”. 100, 121, 166, 379, 380.
210 — SEHL B‹N HANÎF-‹ EVSÎ: Ensâr-› kirâmdand›r. Bütün gazâlarda bulundu. Uhud gazâs›nda, Resûlullah›n yan›ndan
ayr›lmad›. Geri dönmedi. Hazret-i Alîye en önce bî’at edenlerdendir. Hazret-i Alî Basraya giderken, kendisini, Medîne-i münevverede, yerine vekîl b›rakm›fld›. Sonra, Horasana vâlî yapd›.
Ehâlî flikâyet etdi¤inden azl eyledi. Yerine Ziyâd bin Ebîhi ta’yîn
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buyurdu. S›ffîn muhârebesinde hazret-i Alînin yan›nda idi. Otuz
sekiz y›l›nda Kûfede vefât etdi. Nemâz›n› imâm-› Alî “rad›yallahü
anhümâ” k›ld›rd›. 113.
211 — SEHL B‹N SA’D: Ensâr-› kirâmdand›r. Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” vefât›nda onbefl yafl›nda idi.
Doksanbir 91 [m. 710] y›l›nda, doksanbefl yafl›nda vefât etdi. Eshâb-› kirâmdan, Medînede en son vefât eden budur. Çok hadîs-i
flerîf rivâyet etdi. 19, 252.
212 — SELÎM C‹HÂNG‹R HÂN: Hindistân hükmdârlar›ndan
Ekber flâh›n o¤ludur. 977 de tevellüd, 1037 [m. 1628] de vefât etdi.
Lâhordad›r. Türbesi çok san’atl› ve çok süslüdür. 1015 de hükmdâr
oldu. ‹ngilizlere Hindistânda ticâret yerlerini ilk veren budur. Yerine, o¤lu fiâh Cihân geçdi. 150, 152, 389.
213 — SELMÂN-‹ FÂR‹SÎ: Eshâb-› kirâm›n büyüklerindendir. Îrânl›d›r. ‹sfehânda tevellüd etdi. Mecûsî idi. Atefle tapard›.
Bir kilise önünden geçerken içeri girip, nasrânî oldu. Arkadafllar›
iflkence yapd›klar› için, Anadoluya kaçd›. fiimdi Emirda¤› denilen,
Amûriye flehrinde, kilisede y›llarla ifl yapd›. Papasa kendini sevdirdi. ‹htiyâr papasdan nasîhat istedi. Onun sözü üzerine fiâma geldi.
fiâmdan Hicâza gelerek, yeni gelecek Peygambere hizmet etmek
istedi. Bunu köle yapd›lar. Resûlullah›n Medîneye teflrîf etdi¤i gün
îmâna geldi. Resûlullah, bunu sat›n al›p azâd etdi. Hendek gazâs›nda, hendek, bunun sözü ile kaz›ld›. Sonraki gazâlarda, hep bulundu. Hazret-i Ömer zemân›nda Medayn vâlîsi oldu. Otuzbeflde Medaynda vefât etdi. Hadîs-i flerîf ile medh olundu. Abdürrahmân
Câmî (fievâhidünnübüvve) kitâb›nda buyuruyor ki, Sa’îd bin Müseyyeb diyor ki, Abdüllah bin Selâmdan iflitdim. Abdüllah bin Selâm bana dedi ki, Selmân-› Fârisî birgün bana dedi ki, (Kardeflim
Abdüllah! ‹kimizden hangimiz önce ölürse, kendini, arkada kalana rü’yâda göstersin olur mu?) Abdüllah dedi ki, (Böyle fley olur
mu? Ölen kimse, kendisini rü’yâda baflkas›na gösterebilir mi?) Selmân buyurdu ki, (Gösterebilir. Mü’min öldükden sonra, rûhu serbest kal›r. Yer yüzünde diledi¤i yerde bulunabilir. Kâfirlerin rûhlar› ise, serbest kalmaz. Siccîn denilen Cehennem çukurunda habs
olunur). Abdüllah dedi ki, (Selmân “rad›yallahü anh” vefât edince, bir gün ortas›nda Kaylûle uykusuna yatm›fld›m. Rü’yâda Selmân geldi. Bana selâm verdi. Selâm›n› ald›m. Hâlin nas›l, yerin nas›l? dedim. Çok râhat›m, çok iyiyim. Sana nasîhat›m olsun ki, tevekkülü elden b›rakma. En iyi fley, tevekküldür dedi. Bu sözünü üç
kerre tekrârlad›). 27, 28, 68, 105, 106, 113, 114, 119, 120, 204, 241,
243, 250, 410.
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214 — SEVDE: Resûlullah›n zevce-i mütahheras›d›r. Mekkede
tezvîc buyurmufldu. Hazret-i Ömer zemân›nda vefât etdi. Önceden
zevci ile îmân edip, Habeflistâna hicret etmifllerdi. Mekkeye geldikleri zemân, zevci vefât etdi. Kendi s›ras›n› hazret-i Âifleye ba¤›fllam›fld›. Befl hadîs-i flerîf haber vermifldir “rad›yallahü teâlâ anhâ.” 69, 242.
215 — SEYY‹D EYYÛB ÜRMEVÎ “rahime-hullahü teâlâ”:
Îrân›n Türkiye yak›n›ndaki Ürmiye flehrindedir. Türkçe (Menâk›b-› çihâr yâr-› güzîn) kitâb›n›n sâhibidir. 1264 [m. 1847] de ve
1998 de ‹stanbulda yap›lan bask›lar› pek güzeldir. Bu kitâb›n 477.
ci sahîfesinde, kendini tan›tmakdad›r. 28, 108, 269.
216 — SIBGATULLÂH-‹ HÎZÂNÎ: Tâhâ-y› Hakkârînin halîfelerindendir. Tâhâ-y› Hakkârî ismine bak›n›z! 395, 411.
217— S‹CÂH B‹NT-‹ HÂR‹S: Benî Temîm kabîlesinden bir
kad›n idi. Peygamber oldu¤unu söyliyerek, yeni bir din ç›karma¤a
çal›fld›. Çok kimseyi aldatd›. Mâlik bin Nuveyre de, buna uydu.
Önce h›ristiyan idi. Müseylemeye yard›ma hâz›rlan›rken, Müseyleme katl edilince, Sicâh korkdu. Iraka kaçd›. Bir zemân sonra, müslimân oldu. Tevbe etdi. Hazret-i Mu’âviye zemân›nda vefât etdi.
117.
218 — SIRRI PÂfiA: Giridlidir. Ba¤dâd vâlîsi idi. 1260 [m.
1844] de tevellüd, 1312 [m. 1895] de ‹stanbulda vefât etdi “rahimehullahü teâlâ”. Muhammed S›rr› pâflan›n (S›rr-›l-Kur’ân), (S›rr-ülFürkân), (Nakd-ül-kelâm fî akâidil-islâm), (Terceme-i flerh-i akâid) kitâblar› meflhûrdur. Çeflidli ahlâk ve târîh risâleleri ve h›ristiyanlarla sohbetleri vard›r. 108.
219 — SÜFYÂN B‹N UYEYNE: F›kh ve hadîs âlimi idi. Müctehid idi. Vera’ ve takvâs› çok idi. 107 y›l›nda Kûfede tevellüd, 198
[m. 813] de Mekke-i mükerremede vefât etdi. Yetmifl kerre hac etdi. ‹mâm-› a’zam ve imâm-› fiâfi’î ile görüfldü “rahime-hümullahü
teâlâ”. Hadîs ve tefsîr risâleleri vard›r. Uyeyne, Necdde bir kasabad›r. Vehhâbîli¤i ortaya ç›karan Muhammed bin Abdülvehhâb,
buradan ç›km›fld›r. 31, 43.
220 — SÜFYÂN-I SEVRÎ: Babas›n›n ad› Sa’îddir. Hadîs ve
f›kh âlimidir. Müctehiddir. Zühd ve takvâs›, nasîhatleri meflhûrdur. 95 [m. 713] y›l›nda Kûfede tevellüd, 161 [m. 777] de Basrada
vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. ‹stanbulda, Yeralt› Câmi’i flerîfinde bulunan Süfyân, bu de¤ildir. Baflkas›d›r. Cüneyd-i Ba¤dâdî,
bunun mezhebinde idi. Zemân›nda, halâl› ondan dahâ iyi bilen yok
idi. (Câmi’ulkebir), (Câmi-ussagîr) ve (Ferâiz) kitâblar› vard›r. 31,
43, 84, 321.
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221 — SÜYÛTÎ: Celâleddîn Abdürrahmân bin Ebî Bekr bin
Muhammed Süyûtî, islâm âlimlerinin en büyüklerindendir. Almanca (Meyer Lexicon) kitâb›nda, (Yorulmadan, y›lmadan yazan
Süyûtînin üç yüzden fazla eseri vard›r) diyor ve birkaç›n› bildiriyor. Tefsîr, hadîs, f›kh, târîh, ahlâk ve t›b kitâblar› çok k›ymetlidir.
M›srda, Süyût flehrinde 849 [m. 1445] da tevellüd, 911 [m. 1505] de
M›srda vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. Kitâblar›n›n ço¤u, Avrupada bas›lm›fld›r. Dahâ yirmiiki yafl›nda iken (Celâleyn) tefsîrini
temâmlad›. ‹mâm-› Gazâlînin (‹hyâül-ulûm) kitâb›n› k›saltm›fld›r.
Kitâblar›, okumakla bitmez. 17, 143, 246, 249, 250, 251, 320, 356.
222 — fiA’BÎ: Tâbi’înin büyüklerindendir. Ad› Âmirdir. Yirminci y›lda Basrada tevellüd, 104 [m. 723] de Kûfede ans›z›n vefât
etdi “rahime-hullahü teâlâ”. Ecdâd› Yemenli oldu¤u hâlde, Hemedanda yerleflmifllerdi. Kendisi Kûfeye yerlefldi. ‹bnilmüseyyeb,
Medînede, Hasen-i Basrî Basrada, Mekhûl fiâmda islâm›n o asrda
dört dire¤i gibi idi. Eshâb-› kirâmdan beflyüz Sahâbîyi gördü. Abdülmelik taraf›ndan rum kayserine sefîr olarak gönderilmifldi. 76,
129, 170.
223 — fiÂF‹’Î: Muhammed bin ‹drîs Kureyflîdir. Dört mezheb
imâmlar›ndan biridir. Büyük müctehiddir. 150 [m. 767] y›l›nda,
Kuds civâr›nda Gazze kasabas›nda tevellüd, 204 [m. 820] de M›srda vefât etdi. Karâfe kabristân›ndad›r “rahime-hullahü teâlâ”. Medîne-i münevverede imâm-› Mâlikden okudu. Bütün ilmlerde zemân›n›n bir dânesi oldu. Vera’ ve takvâs› da herkesden ziyâde idi.
‹mâm-› Ahmed bin Hanbelin üstâd›d›r 195 de Ba¤dâda gelip, iki
sene kald›. Mekkeye döndü. 199 da M›srda yerlefldi. Büyük âlimler taraf›ndan hayât› yaz›lm›fl, hepsi taraf›ndan medh-u senâ olunmufldur. Usûl-i f›kh ilminde ilk kitâb yazan budur. Hadîsde, (Sünen) ve (Müsned) ad›nda iki büyük kitâb› vard›r. (‹sbâtünnübüvve ve reddi alelberâhime) ve f›khda (Emâli-i kebîr) ve (F›khul-ekber) ve (Kitâbül-üm) ve (Mebsût) ve (Muhtasar) kitâblar› çok k›ymetlidir. 18, 21, 25, 28, 29, 34, 42, 43, 50, 53, 54, 57, 59, 79, 83, 84,
135, 142, 182, 185, 202, 203, 223, 225, 227, 237, 267, 360, 362, 382,
387, 407.
224 — fiÂH ABBÂS-I SAFEVÎ: fiâh ‹smâ’îlin kurdu¤u flî’î Safevî devletinin reîslerinden beflincisi ve üç flâh Abbâs›ndan birincisidir. 978 de tevellüd etdi. 995 de flâh oldu. ‹sfehân› baflkent yapd›.
Îrân› yabanc›lardan temizledi. 1038 [m. 1629] de vefât etdi. Özbek
sultân› Abdüllaha ma¤lûb olarak, Horasanda özbeklerden ald›¤›
yerleri ve Hirât› tekrâr elinden ç›kard›. Ehl-i sünnete karfl›, müfrit
düflman bir kimse idi. 1033 de Ba¤dâd› Osmânl›lardan al›p, ehâlîsini katl ve vâlî Bekr pâflay› petrola bat›r›p diri diri yakd›. On sene
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sonra Osmânl›lar Ba¤dâd› geri ald›.
Îrânda islâmiyyetden evvel, Pîfldâniyyân, Kiyâniyyân, ‹flkâniyyân ve Sâsâniyyân devletleri vard›. Birincileri y›ld›zlara ve günefle
taparlard›. K›yâniyyândan Kefltâsib zemân›nda, Zerdüflt (Zoroastre) isminde biri, mîlâddan 100 sene evvel, Mecûs dînini kurdu.
Hazret-i Ömer zemân›nda müslimân yap›ld›lar. Me’mûn halîfeye
isyân eden Tâhir, Horasanda bir hükûmet kurdu. 46 sene sonra
253 [m. 866] de bunun yerine (Benî Leys) devleti, 287 de Sâmâniyyân devleti kuruldu. Sâmânîler zemân›nda fârisî lisân› kuvvetlenip
arabî harflerle yaz›lma¤a bafllad›. 386 da, Gaznevîlerin bir kolu
olan Âl-i Sübüktekin, 448 de de Selçûkî devleti kuruldu. Cengizden sonra, Hasen Sabbâh›n bât›niyye devleti, Îrânda flî’îli¤in yay›lmas›na sebeb oldu. 653 de Cengiz o¤ullar› ‹lhâniyyân devletini
kurdu. Bu devlet, 783 de Timûr hân ve o¤ullar›n›n ve 873 [m. 1488]
de Akkoyunlu Uzun Hasenin eline geçdi. 908 [m. 1502] da flâh ‹smâ’îl, Safevî devletini kurarak, flî’î mezhebini resmî din yapd›.
Emrlerini kabûl etmiyen müslimânlar› görülmedik iflkencelerle öldürtdü. 1360 [m. 1941] da, babas›n›n yerine geçen Muhammed R›zâ flâh Pehlevî, sünnî müslimânlara da hak ve hürriyyet tan›d›¤›
için, Âyetullah Humeynî, buna karfl› kanl› bir ihtilâl yapd›. fiâh
1399 [m. 1979] da Îrândan Amerikaya kaçd›. 1400 [m. 1980] Ramezân ay›nda M›srda vefât etdi. Îrânda fiî’î Cumhûriyyeti kuruldu.
Onbinlerce devlet adam› ve generaller öldürüldü. 151.
225 — fiÂH C‹HÂN: Muhammed sâhib krân-› sânîdir. Hindistândaki Timür o¤ullar› devletinin hükmdârlar›ndand›r. Cihângir
Selîm flâh›n o¤ludur. Bin târîhinde Lâhorda tevellüd, 1037 [m.
1628] de hükmdâr oldu. 1068 de, o¤lu Evrengzîb Âlemgîr taraf›ndan tahtdan indirildi. Agra flehrinde sekiz sene habsde kal›p, 1076
[m. 1666] da vefât etdi. Tac mahal içindedir. Fevkal’âde debdebe
ve safâ içinde saltanat sürdü. Delhî flehrini i’mâr etdi ve geniflletdi.
Taht› cevherler içinde idi. Zevcelerinden birinin Egre flehrindeki
mezâr› üstüne (Tacmahal) denilen pek san’atl›, çok süslü bir türbe
yapd›rd›. O¤lu Âlemgîr, 1118 y›l›na kadar sultân olup, pek dindâr,
mubârek idi. 151, 152, 386.
226 — fiÂH ‹SMÂ’ÎL-‹ SAFEVÎ: Safiyeddînin torunlar›ndan
oldu¤u için Safevî denir. Safevî hükûmetini kurdu. ‹mâm-› Mûsâ
Kâz›m soyundan oldu¤unu söylerdi. Fekat, Türklerin Hatay kabîlesinden idi.
Ceddi, Safiyeddîn Erdebîlî, seyyidlik iddiâs›nda bulunmam›fld›. Sonradan uydurmufllard›r. Ayasofya kütübhânesinde 3099 numarada, Safiyyeddîn Erdebîlînin menâk›binin iki nüshas› vard›r.
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Bunlar›n ilki, fiâh ‹smâ’îlin cülûsundan on sene evvel, ikincisi de
212 numarada olup, flâh oldukdan alt› sene sonra yaz›lm›fld›r. ‹lk
nüshada büyük babas›n›n menâk›b› yaz›lm›fld›r. Burada flâh ‹smâ’îlin alt›nc› ceddi olarak Fîruzdan bahs edilir ki, bunun ahfâd›ndan olan Safiyeddîn Erdebîlî ve muâs›r› olan Hoca Alî bu husûsda
fazla gayret göstermifllerdir. Kürdistândan Giyara ve oradan flimâle kayarak, Erdebîle gelmifldir. Burada Türkler aras›nda 100.000
kadar talebe kazanm›fllard›r. Safiyeddînin türkçe bildi¤i muhakkakd›r. Ancak a¤z›ndan ç›kan sözler, menâk›binde yâ fârisî, veyâ
âzerî flivesinde kayd edilmifldir. O¤lu Sadreddîn zemân›nda, hayâllerine seyyidlik gelmifldir. Güyâ anneleri, bu yolda bir rü’yâ görmüfl. O zemân buna ehemmiyyet verilmemifl ise de, flâh ‹smâ’îl buna dört el ile sar›lm›fld›r. fiâh ‹smâ’îlin seyyid olmay›p, Hatay kabîlesinden Türk oldu¤unu gösteren vesîkalar, (Se’âdet-i Ebediyye)
kitâb›n›n sonundaki hâl tercemesinde yaz›l›d›r. Lûtfen oradan
okuyunuz!
Safînin talebeleri ve flöhreti çok idi. Timür hân bile ziyâretine
gelmifldi. ‹smâ’îlin dedesi Cüneydi, Karakoyunlu sultân› Cihân
flâh, Azerbaycandaki Erdebîlden ç›kar›p hudûd d›fl› etdi. Diyâr-›
Bekre gidip Akkoyunlu Uzun Hasene s›¤›nd›. Gözüne girip hemflîresini ald›. Uzun Hasen, Azerbaycan› al›nca, Cüneyd, Erdebîle
döndü. Talebesi ile Gürcistâna sald›rd›. fiirvân flâh› olan sultân Halîl taraf›ndan katl olundu. O¤lu Haydar, day›s› Uzun Hasenin k›z›n› ald›. Bu da fiirvâna sald›rd› ise de, katl olundu. ‹flte bu Haydar›n
o¤lu ‹smâ’îl 892 de tevellüd etdi. 905 de talebesi ile fiirvana sald›r›p, babas›n› öldüren (Ferruh) sultân› öldürdü. 908 [m. 1502] de
Tebrizde Safevî devletini kurdu. Ba¤dâd›, Baküyü, Horasan› ald›.
fiî’îli¤i i’lân etdi. Sünnîleri sürdü, öldürdü. Bunu ifliten Yavuz Selîm hân, büyük ordu ile üzerine yürüdü. 920 senesinde, Çald›ran
meydân muhârebesinde, flâh ‹smâ’îlin askerleri, talebesi da¤›ld›,
kaçd›, ço¤u k›l›nçdan geçdi. fiâh da yaraland›, kaçd›. 930 [m. 1524]
da Serab flehrinde öldü. Erdebîldedir. Cesûr, intikâmc›, zevkine
düflkün ve sefîh idi. 36, 37, 388, 391.
227 — fiA’RÂNÎ: 26. c› s›rada Abdülvehhâb ismine bak›n›z!
228 — fiEMSEDDÎN MAHMÛD: Muhammed bin Abdürrahmân ‹sfehânî, fiâfi’î mezhebi âlimlerindendir. 674 de Tebrîzde tevellüd, 749 [m. 1348] da M›srda vefât etdi. Ebüssenâ denir. Üsûl,
bedi’, beyân, akâid, meânî, mant›k ve hikmet ve tefsîr kitâblar›
yazm›fld›r. ‹lm-i kelâmdan, kâdî Beydâvînin yazd›¤› (Tavâli’) kitâb›n› flerh ederek (Metâli’) ad›n› vermifldir. 87.
229 — fiEMSEDDÎN SÂMÎ: fiemseddîn Sâmî be¤, 1266 da
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Arnavutlukda tevellüd ve 1322 [m. 1904] de ‹stanbulda vefât etdi.
Erenköy kabristân›ndad›r “rahime-hullahü teâlâ”. Frans›zcadan
türkçeye lügat kitâb› çok fâidelidir. Bir târîh ve co¤rafya lügat›
olan (Kâmûs-ül-a’lâm) kitâb› alt› cilddir. Her cildi sekiz yüz sahîfeden fazlad›r. Bunu yazma¤a 1306 y›l›nda bafllad›. 1316 da temâmlad›. Çok k›ymetli bir ansiklopedidir. Gelmifl olan her dinden,
her milletden meflhûr insanlar› ve memleketleri, târîh olaylar›n›,
doyurucu bilgi vererek anlatmakdad›r. ‹slâmî kültürü de olsayd›
te’assub ve siyâset ile yaz›lan kitâblar› sezebilir, Kâmûsuna yanl›fl
bilgi sokmazd›. K›ymeti dahâ çok olurdu. Zemân›m›zda ç›kan târîh, co¤rafya kitâblar›, mecmû’alar›, gazete yaz›lar›, ansiklopediler
hep bu Kâmûsdan fâidelenmekdedir. 32, 64, 319.
230 — fiEYHZÂDE: Muhammed bin Muslihiddîn Mustafâ,
müderris [profesör] idi. 951 [m. 1544] de vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. Beydâvî tefsîrine yapd›¤› hâfliyesi, tefsîr kitâblar›n›n
en k›ymetlilerindendir. (fieyhzâde tefsîri) denilmekdedir. Dört
büyük cilddir. Hepsi, Hakîkat Kitâbevi taraf›ndan ofset yolu ile
basd›r›lm›fld›r. (Vikâye flerhi) ve baflka flerhleri de vard›r. 86,
125, 130.
231 — fi‹HÂBÜDDÎN-‹ SÜHREVERDÎ: Ömer bin Muhammed, flâfi’î f›kh âlimi ve Evliyân›n büyüklerindendir. Onbeflinci dedesi, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîkd›r. 539 da Sühreverde do¤up, 632
[m. 1234] de Ba¤dâdda vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinden feyz ald›. Çok hac yapd›. Kitâblar›n›n en meflhûru (Avârifülme’ârif)dir. Bu kitâb›n› Mekke-i mükerremede yazd›. 32, 196, 211, 384.
232 — fi‹HR‹STÂNÎ: Muhammed bin Abdülkerîm 479 da, Horasandaki fiihristan kasabas›nda tevellüd, 548 [m. 1154] de Ba¤dâdda vefât etdi. F›kh ve kelâm âlimi idi. Dersleri ve va’zlar› Ba¤dâdda meflhûr oldu. Efl’arî mezhebinde idi. Felsefe ve fizik bilgisi
de çokdu. Müslimân, yehûdî ve h›ristiyan dinlerini ve mezheblerini anlatan (Milel ve nihal) ad›ndaki arabî kitâb› çok k›ymetlidir.
Lâtinceye, ‹ngilizceye ve birçok Avrupa dillerine ve türkçeye terceme edilmifldir. Arabî flerhi, 1395 [m. 1975] de Beyrutda basd›r›lm›fld›r. Baflka kitâblar› da vard›r. 88, 269, 326.
233 — fi‹RVÂNfiÂH: fiirvânda hükûmet süren Dirdendiyye
o¤ullar›n›n üçüncüsü idi. Halîl sultân›n o¤lu idi. Devleti kuran ‹brâhîmin torunu idi. 893 de Haydar›n hücûmunu püskürterek Haydar› katl etdi. fiâh ‹smâ’îl, babas›n›n intikam›n› almak için, 906 [m.
1500] da fiirvâna girdi. fiirvân flâh›, insanl›¤a s›¤m›yan bir iflkence
ile öldürdü. Ehl-i sünneti, çoluk çocuk demeyip k›l›nçdan geçirdi
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“rahime-hümullahü teâlâ”. 37.
234 — TABERÎ: ‹bni Cerîr ad› ile meflhûrdur. Muhammed bin
Cerîr ismine bak›n›z. 114.
235 — TABERÎ: Ebû Ca’fer Ahmed bin Muhammed, flâfi’î
âlimlerindendir. 694 [m. 1294] de vefât etdi “rahime-hümullahü teâlâ”. Çok kitâb yazd›. 129.
236 — TÂHÂ-‹ HAKKÂRÎ: Evliyâ-i kirâm›n büyüklerinden
olan seyyid Tâhâ “kuddise sirruh” bin Ahmed bin Sâlih bin ‹brâhîm, Abdülkâdir-i Geylânî evlâd›ndand›r. Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdînin ekmel talebesi, rabbânî ilmlerinin hazînesi idi. Zürriyyeti, Ubeydüllah ve Alâüddîn isminde iki o¤lundan devâm etmifldir. Alâüddîn efendi, fiemdinân›n Hizne köyündedir. Soyu
(Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n sonunda, Tâhâ isminde yaz›l›d›r.
Torunu Muhammed S›ddîk efendi, seyyid Mustafâ Arvâsî efendinin vefât›ndan sonra, onun zevcesi Meryem han›m› alm›fl, bundan Tâhâ efendi olmufldur. Bu seyyid Tâhân›n o¤ullar›ndan Muhammed S›ddîk efendi, Irak hükûmetinde, Mûsul meb’usu iken
Ba¤dâdda vefât etdi. Di¤er iki o¤ullar› Muhammed Sâlih Dârû
ve Mazhar efendiler, Osmânl› devleti parçaland›¤› zemân, emlâk› ile Irakda kalm›fl iken, 1400 [m. 1980] senesinde Türkiyeye
yerlefldiler.
Onüçüncü asr›n kutbu olan mevlânâ Hâlid, 1224 [m. 1809] da
Ba¤dâddan ayr›l›p, bir senede Hindistâna giderek, Gulâm-› Alî
Abdüllah-i Dehlevînin huzûru ile flereflenip, lây›k olduklar› fadl
ve kemâlat› ald›kdan sonra, Allahü teâlân›n kullar›na ilm sunmak
için 1226 da vatan›na avdet buyurdu. Her taraf, Mevlânân›n kalbinden saç›lan envâr ile ayd›nland›¤› gibi, ilm ö¤renmekde iken
arkadafl› olan seyyid Abdüllah da, 1229 da Süleymâniyeye Mevlânây› ziyârete gitdi. Sohbetinde kemâle gelip, halîfe-i ekmeli oldu.
Mevlânâya, birâderi o¤lu seyyid Tâhân›n hârikul’âde ve yüksek
isti’dâd›n› söyledi. Mevlânâ, ikinci def’a gelirken, berâber getirmesini emr buyurdu. ‹kinci def’a ziyâretlerinde, seyyid Tâhây› da
götürdü. Mevlânâ, Ba¤dâdda, seyyid Tâhây› görür görmez hemen
Abdülkâdir-i Geylânînin kabr-i flerîfine gidip, istihâre etmesini
emr eyledi. Abdülkâdir-i Geylânî “kuddise sirruh”, kendi yolu
büyük ise de, flimdi ehli bulunmad›¤›n›, Mevlânân›n ise, zemân›n›n ekmeli oldu¤unu bildirdi ve hemen ona gitmesini emr buyurdu. Bu ma’nevî emr ve izn üzerine, seyyid Tâhâ, Mevlânâ Hâlidin
yan›nda iki sülûk, ya’nî seksen gün çal›flarak mubârek kalbinden
f›flk›ran, feyzlere, ma’rifetlere kavuflup, kemâle geldikden sonra
(Berdesur) kasabas›na geldi. Seyyid Abdüllah vefât edince, Sey– 392 –

yid Tâhâ, (Nehrî) kasabas›na gelip k›rk sene talebe yetifldirdi.
Âfl›klar, her tarafdan, pervâne gibi, ›fl›k kayna¤›n›n etrâf›na toplan›yordu. Nehrîdeki babadan kalma küçük evinde ibâdetlerini yapar. Di¤er zemânlar›nda, mescidde aklî ve naklî ilmleri ö¤retme¤e ve islâm›n güzel ahlâk›n› yayma¤a çal›fl›rd›. A¤alarla, be¤lerle
ve siyâset adamlar› ile görüflmez, huzûrunda siyâsetden ve dünyâ
ifllerinden konuflulmazd›. Her gün (Mektûbât) kitâb›n› okur. Bu
kitâbdaki, (herkese iyilik etmek, yap›lan kötülüklere sabr edip,
karfl›l›k yapmamak, hattâ iyilikle karfl›lamak, büyüklere, hükûmete hurmet ve yard›m etmek) gibi nasîhatlar› gönüllere afl›lard›. Binikiyüz seneden beri gelip geçmifl hocalar›n›n hepsi de, bu güzel
islâm ahlâk›n› bildirmifller, hepsi devlete, kanûnlara sayg›l› olmufllard›r. ‹çlerinden hiçbirisinin hükûmete isyân etdi¤i iflitilmemifl,
târîhlerde böyle çirkin bir hâdiseleri görülmemifldir. Bu ilm ve güzel ahlâk kaynaklar›ndan uzak kalan dere be¤lerinin, dünyâya,
flöhrete düflkün kimselerin, hükûmetlere karfl› ›syânlar›n› ve
ölümlerinden sonra baflkalar›n›n câhilce, taflk›nca, ahmakca davran›fllar›n›, ba’z› muhâlifleri ve hasedcileri, bu mubârek zâtlara da
bulafld›rmak istemifller, hattâ bir k›sm›n› z›ndanlara düflürmüfller
ise de, kanûnlar ve adâlet karfl›s›nda, hepsinin ma’sûm, günâhs›z
olduklar› anlafl›l›p, serbest b›rak›lm›fllar, kendilerinden afv ve özr
dilenerek, büyük ikrâmlar, mükâfâtlar yap›larak, mubârek kalbleri ve teveccühleri kazan›lma¤a çal›fl›lm›fld›r. Târîh ve menâk›b kitâblar›nda çok görülen böyle iftirâ oklar›, Seyyid Tâhâ hazretlerine de saplanmak istenmifl, hayâlî, çirkin iftirâlar uydurarak, bu
ilm, ahlâk güneflini de lekeleme¤e çal›flan, zevâll› bedbahtlar zuhûr etmifldir. Fekat, günefl balç›kla s›vanamayaca¤› için, bu fazîlet
güneflini gören, anl›yan uyan›k ve bahtiyâr kimseler, böyle iftirâlara aldanmay›p, kendisine âfl›k ve hayrân olmakda, mubârek kalbinden saç›lan nûrlarla ayd›nlanarak, râhata, huzûra ve sonsuz
se’âdete kavuflmakda, vatana, millete ve devlete fâideli birer cevher olmakdad›rlar. Seyyid Abdülhakîm efendinin babas›n›n dedesi olan seyyid Muhammed, o zemân Vandan gelip, bu kaynakdan
feyz alm›fld›. Seyyid Tâhâ, Van› teflrîf edince, seyyid Muhammedin evinde müsâfir olurdu. Seyyid Muhammedin birâderi Lutfînin
o¤lu S›bgatullah efendi de, Hîzandan Vana gelince, seyyid Tâhâya intisâb etdi. Hîzana babas›n›n yan›na gidip, meflhûr oldu. Yüzlerce talebesi ile, her y›l Nehriye ziyârete giderdi. Bir y›l, amcas›
molla Abdülhamîd efendinin mahdûmu, seyyid Fehîmi, pek genç
yafl›nda iken berâber götürdü. Seyyid Fehîm, bir gece, müsâfir
kald›klar› ev sâhibine, Hakkârî vâlîsinin nas›l oldu¤unu sorar. O
da, gece gündüz serhofl oldu¤unu söyleyince, vâlîsi serhofl olan
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bir memleketde nas›l durabileceklerini sabâha kadar düflünür.
Ertesi gün Resûlan köyüne gelirler. S›bgatullah efendi, buradakilere vâlînin nas›l oldu¤unu sorar. ‹yi adam oldu¤unu söylerler.
Seyyid Fehîm, hemen (Amcam o¤lu! O, serhofldur. Nas›l iyi denilir?) der.
Nehrîye gitmek için Baflkal’adan ayr›l›rken, seyyid Muhammed
efendi, seyyid Fehîmi bir kenâra çekerek, (Yavrum Fehîm! Huzûruna ç›kaca¤›n seyyid Tâhâ, çok büyük zâtd›r. Vilâyet derecelerinin en yükse¤indedir. Feyz almad›kça, kemâle ermedikçe, ondan
sak›n ayr›lma!) der. Nehrîden ayr›l›rken, seyyid Tâhâ, câmi’ önünde ayakda duruyor. Herkes elini öpdükden sonra, S›bgatullah
efendi, seyyid Fehîmin geride kald›¤›n› görüyor. Seyyid Tâhâdan
bunun da geri dönmesi için izn istiyor. Seyyid Tâhâ, izn vermiyor.
O burada kals›n diyor. Yolcular ayr›l›nca, hemen orada, ayakda
iken, seyyid Fehîme vazîfe verip, ta’lîm buyuruyor. S›cak bir günde, anlatd›klar›n› tekrâr etdiriyor. Hepsini, oldu¤u gibi söyleyip,
yaln›z (hatt-› tûlânî) yerine (hatt-› tûlî) diyor. Seyyid Tâhâ, hemen
düzeltmifldir. O zemân, seyyid Fehîm pek genç idi. Medrese derslerini, henüz bitirmemifldi. Seyyid Tâhâ, birgün, câmi’ d›var›na dayanarak otururken, seyyid Fehîm gelir. Mubârek eli ile iflâret ederek, yan›na ça¤›r›r. Yan›na gelir. (Sen zekî bir talebesin. Mutavveli okumal›s›n!) der. Efendim kitâb›m yok. Hem de, memleketimizde okunan bir kitâb de¤ildir, diyor. Seyyid Tâhâ, kendi kitâb›n› veriyor. Seyyid Fehîm tahsîlini bitirmek için, Muflun Bulan›k kazâs›,
Âbiri köyünde, molla Resûl-i Sübkînin yan›na gidiyor. Mutavveli
bunun huzûrunda okuyup, bitiriyor. Vilâyet derecelerinde yükselmek için de her y›l iki kerre Nehrîye ya’nî fiemdinana geliyor. Her
geliflinde, seyyid Tâhâdan çeflidli iltifâtlarla flerefleniyor. Meselâ,
birgün câmi’ sofas›nda (Mektûbât) okuyordu. Çok kalabal›kd›.
Seyyid Fehîm uzakda, ayakda dinliyordu. Seyyid Tâhâ, kitâbdan
bafl›n› kald›rarak, (Molla Fehîm! Acaba flimdi, hiç üstâd yok mu)
diyor. Seyyid Fehîm, cevâb vererek (fiimdi bulunan üstâd gibi, hiç
gelmemifldir) diyor. Seyyid Tâhâ, hemen Mektûbât› kapay›p, odas›na gidiyor.
Seyyid Fehîm, kemâl ve tekmîle erip mutlak izn verilince, bu ifli
görme¤e lây›k olmad›¤›n› bildiriyor. Seyyid Tâhâ, ›srârla kabûl etdirmifldir. Memleketi olan Arvâsa teflrîf etmesini emr buyurmufldur. Seyyid Fehîm Nehrîdeki da¤›n tepesine ç›karak giderken, tekrâr ça¤›r›yor. Kitâblar›n içindeki mektûblar›n› kendisine göstererek, (Bu ihlâs ve sevgi, sizin de¤il midir? Niçin bu iflden kaç›n›yorsun?) buyuruyor. ‹câzet ile flereflendikden sonra da, eskisi gibi, her
y›l Nehrîye giderdi.
– 394 –

Seyyid Tâhâ “kuddise sirruh”, 1269 [m. 1853] da Nehrî kasabas›nda vefât etdi. Birgün ikindiden önce, a¤açlar aras›nda otururken, kendilerine iki mektûb veriliyor. Dâmâd› Abdül-ehad efendiye okutuyor. (Art›k bizim dünyâdan gitmek zemân›m›z geldi) buyuruyor. Dâmâd›, (Aman efendim! fiâmdan gelen bu iki mektûb
ne olacak?) diyor. O gün Hatm okundukdan sonra, odas›na gidiyor. Oniki gün hasta yat›p, ikindi vakti, mubârek rûhu Refik-i a’laya yükseliyor. A¤lamak seslerini duyan binlerce âfl›k, flafl›r›p kal›yorlar. Hasta iken (Berdesur) köyünde bulunan kardefli Sâlihi istetiyor. Hatm ve teveccühleri yapmas›n›, birâder-i ekmeli, seyyid Sâlihe emr buyuruyor. (Kardeflim Sâlih, kâmildir. Herkesin bafl›,
onun ete¤i alt›ndad›r) buyuruyor. Seyyid Fehîm, Seyyid Sâlihi, üstâd-› sohbet yapd›. Sâlihden sonra da, bu âdetini bozmad›. Vefât›
olan 1313 senesine kadar, her y›l iki kerre, Nehrîye giderek seyyid
Sâlihin kabrini ziyâret ederdi.
Seyyid Tâhâ-i Hakkârînin “kuddise sirruh” talebesi aras›nda,
seyyid Muhammed Sâlihden sonra tesarrufu en kuvvetlisi, seyyid
S›bgatullah Arvâsî idi. Bundan sonra, Küfrevî Muhammed idi. Seyyid S›bgatullah, talebesi aras›nda (Gavs-ül a’zam) ve (Gavs-i Hizânî) ismleri ile meflhûr oldu. [1287] de vefât etdi. Bunun talebesi aras›nda Abdürrahmân Tâgî Nurflînî de, (Üstâd-› a’zam) ve (Seydâ)
ismleri ile meflhûrdur. Bunun da ondokuz talebesi: Fethullah Verkânisî ve Abdüllah Nurflînî ve molla Reflîd Nurflînî ve allâme molla Halîl Sî’ridînin torunu Abdülkahhâr ve Abdülkâdir Hizânî ve
seyyid ‹brâhîm Es’irdî ve Abdülhakîm Fersâfî ve ‹brâhîm Ninkî ve
Tâhir Âberî ve Abdülhâdî ve Abdüllah Hurûsî ve ‹brâhîm Cukruflî ve Halîl Cukruflî ve Ahmed Taflkesânî ve Muhammed Sâmî Erzincânî ve Mustafâ ve Süleymân ve Yûsüf Bitlisîdir. Abdürrahmân
Tâgî, [1304] de vefât etdi. Bunun kelimât›n› ‹brâhîm Cukruflî topl›yarak (‹flârât) ismini vermifldir. Çok mu’teberdir. Fethullah-›
Verkânisî 1317 de vefât etdi. Talebesinden Muhammed Ziyâüddîn
Nurflînî, Abdürrahmân-› Tâgînin o¤lu olup, 1342 [m. 1924] de Bitlisde vefât etdi. (Mektûbât)›nda yüzondört mektûb vard›r. Onüç
talebesinden birincisi Muhammed Alâüddîn-i Uhînî olup, mektûbât›n› toplam›fld›r. ‹kincisi, Ahmed Haznevîdir. Muhammed
Ma’sûm-i sânî ve Seyyid Muhammed fierîf Arabkendî ve Ad›-yamanl› Abdülhakîm efendi, bunun talebesidirler. Bu sonuncusu
1399 [m. 1978] de vefât etdi. Muhammed Râflid efendi bunun o¤ludur. 154, 289, 332, 334, 387, 411.
237 — TALHA B‹N UBEYDÜLLAH: ‹lk îmâna gelenlerdendir. Aflere-i mübeflfleredendir. Kâfirlerden çok iflkence gördü. ‹pe
ba¤lay›p çekerlerdi. Mekkede iken Zübeyr ile, Medînede iken de
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Ebû Eyyûb-i Ensârî ile âh›ret kardefli olmas› emr buyuruldu. Vazîfeli oldu¤undan Bedrde bulunamad›. Di¤er gazâlarda bulundu.
Uhud muhârebesinde, Resûlullah› k›l›nç darbesinden kurtarmak
için, kolunu uzat›p siper etdi. Eli yaralan›p çolak kald›. Resûlullah,
ok ya¤muru alt›nda çukura yuvarland›. Talha s›rt›na alarak çukurdan bir kaya üstüne ç›kard›. Hazret-i Alî buyuruyor ki, Resûlullahdan iflitdim: (Talha ile Zübeyr, Cennetde benim komflular›md›r)
buyurdu. Hicretin 36. c› y›l›nda, Cemel vak’as›nda, hazret-i Alîye
karfl› harb edenler aras›nda idi. Bu muhârebede flehîd olunca, hazret-i Alî çok üzüldü. A¤l›yarak yan›na gitdi. Mubârek elleri ile, topra¤› yüzünden sildi. Cenâze nemâz›n› kendi k›ld›rd› “rad›yallahü
teâlâ anhümâ”. 13, 14, 19, 20, 24, 30, 49, 60, 75, 76, 77, 116, 121, 122,
166, 174, 175, 176, 209, 235, 250, 251, 323, 365, 385.
238— TAYYIBÎ: fierefeddîn Hüseyn bin Muhammed, hadîs ve
tefsîr âlimidir. 743 [m. 1343] de vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”.
Tefsîri, Me’ânî ve Beyân üzerine yazm›fl oldu¤u (Tibyân) kitâb› ve
(Keflflâf flerhi) meflhûrdur. 87, 118.
239 — T‹RMÜZÎ: Muhammed bin Îsâ, 209 [m. 824] da Buhârâda Tirmüz kasabas›nda tevellüd, 279 [m. 892] da (Bog)da vefât
etdi “rahime-hümullahü teâlâ”. Hadîs imâmlar›ndand›r. (Sahîh-i
Tirmüzî) çok k›ymetli hadîs kitâb›d›r. Bu kitâb›n çeflidli flerhleri
aras›nda, Karaflideki (Medrese-i arabiyye-i islâmiyye)nin müdîri
Yûsüf Binûrînin hâz›rlad›¤› (Meârif-üs-sünen) çok k›ymetlidir.
Arabîdir. Alt› cild olup, bas›lmas› binüçyüzdoksan 1390 [m. 1970]
da temâm olmufldur. 19, 163, 165, 166, 184, 193, 241, 242, 248, 260.
240 — ÜMM-‹ HABÎBE: Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” zevcelerindendir. Ebû Süfyân ile Hindin k›z› ve hazret-i Mu’âviyenin kardeflidir. Önce Übeydüllah bin Cahfl›n zevcesi idi. ‹kisi de önce müslimân olup, Habeflistâna hicret etdiler.
Zevci orada papaslara aldanarak, dünyâ mal›na kavuflmak için
mürted oldu. Ümm-i Habîbeyi de dinden ç›kararak zengin olma¤a zorlad›. O da (Muhammed aleyhisselâm›n dînini ve sevgisini,
bütün dünyâya de¤iflmem) buyurdu. Übeydullah, iflkence etmek
için, sürünmesi için, bunu boflad›. Fekat, kendisi öldü. Resûlullah
Ümm-i Habîbenin, bu sözlerini ve bafl›na geleni iflitince, Habefl
pâdiflâh› Necâflîye mektûb yazd›. Necâflînin serây›nda Resûlullaha nikâh› yap›ld›. Bunun sâyesinde Habeflistândaki müslimânlar
çok râhat yaflad›.
Dîninin kuvveti ve Resûlullaha sevgisi o kadar çok idi ki, Mekke feth edilmeden önce, sözleflmek için Resûlullah›n huzûruna gelen, kâfirlerin elçisi, babas› Ebû Süfyân›, Resûlullah›n yata¤›na
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oturtmad›. (Sen, bu mubârek yere oturma¤a lây›k de¤ilsin) dedi
“rad›yallahü teâlâ anhâ”. 12, 24, 59, 328.
241 — ÜMM-‹ HIRÂM: Enes bin Mâlikin teyzesidir. Sahâbe-i
kirâmdand›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” birgün bunun evinde uyumufldu. Gülerek uyand›. (Yâ Resûlallah, niçin güldün?) dedi. (Ümmetimden bir k›sm›n› gemilere binip, kâfirlerle
gazâya giderler gördüm) buyurdu. Ümm-i Hirâm, (Yâ Resûlallah!
Düâ et, ben de onlardan olay›m! dedi. (Yâ Rabbî! Bunu da, onlardan eyle!) buyurdu. Mu’âviye zemân›nda Ümm-i Hirâm, zevci ile,
gemilere binip, K›br›sa cihâd etme¤e gitdi. Orada atdan düflüp flehîd oldu. K›br›s›n ilk fâtihi hazret-i Mu’âviyedir “rad›yallahü teâlâ
anhümâ” 62, 63.
242 — ÜMM-‹ SELEME: Resûlullah›n zevcelerindendir. Fasîh, belî¤ idi. Zevci vefât etmifldi. 378 hadîs-i flerîf haber vermifldir.
Hazret-i Osmân zemân›ndaki fitne s›ras›nda, halîfeye nasîhat olarak söyledi¤i nutk meflhûrdur. 59 da vefât etdi. 69, 242.
243 — ÜSÂME B‹N ZEYD: Resûlullah›n hizmetçisi olan
Zeyd bin Hârisenin o¤ludur. Resûlullah›n sevgilisi diye meflhûrdur. Mekkeye giderken Resûlullah›n devesinde, arkas›nda oturmufldu. Birlikde Kâ’beye girmifldi. Huneyn gazâs›nda, çocuk oldu¤u hâlde kahramanca çarp›fld›. Çok cesûr idi. Onsekiz yafl›nda iken
ordu kumandan› yap›ld›. Esmer idi. Çok hadîs-i flerîf haber vermifldir. 59 da vefât etdi. 68, 116, 176, 178, 242.
244 — UZUN HASEN: Akkoyunlu devletinin hükmdâr› idi.
871 de hükmdâr oldu. Diyâr-› Bekrde idi. Birçok yerleri alarak,
Tebrîze yerlefldi. 877 de Osmânl› devletine sald›rd›. Fâtih sultân
Muhammed hâna ma¤lûb ve perîflân oldu. 882 [m. 1477] de vefât
etdi. Tebrîzdedir. Trabzon ‹mperatoru (Davîd Komnus)un dâmâd› idi. Hüseyn Hilmi Ifl›k›n kay›n pederi olan Yûsüf Ziyâ Ak›fl›k,
Akkoyunlu soyundan olup, Bosnal› Zülfikâr pâflan›n torunu Ahmed be¤in o¤ludur. 36, 321, 373, 384, 389, 390.
245 — VAHÎDEDDÎN HÂN — Alt›nc› sultân Muhammed,
sultân Abdülmecîdin o¤ludur. Pâdiflâh olan dört kardeflden en küçü¤üdür. Osmânl› pâdiflâhlar›n›n otuzalt›nc›s› ve sonuncusudur. ‹slâm halîfelerinin sonuncusudur. 1277 [m. 1861] de tevellüd etdi.
1336 [m. 1918] Ramezân-› flerîfinin yirmibeflinci, temmuzun dördüncü perflembe günü hükmdâr oldu. 1344 [m. 1926] da ‹talyada
vefât etdi. fiâmda medfûndur. Ehl-i sünnet mezhebinde idi. Din
bilgisi çokdu. 158, 282, 292.
246 — VAHfiÎ: Hazret-i Hamzan›n Bedr gazâs›nda öldürdü¤ü
Tu’aymenin birâderinin o¤lu olan Cübeyr bin Mut’imin kölesi idi.
– 397 –

Habeflli oldu¤u için, el ile ok atmakda usta idi. Uhud gazâs›nda,
Cübeyr buna, (Hamzay› öldürürsen âzâd ol!) demifldi. Hind de,
babas›n›n ve amcas›n›n intikâm› için, Vahflîye mükâfât va’d etmifldi. Vahflî, tafl arkas›na pusuya girip, yaln›z hazret-i Hamzay› gözetirdi. Hazret-i Hamza sekiz kâfiri öldürüp, sald›r›rken, Vahflî okunu atarak a¤›r yaralad› ve k›l›c› ile flehîd etdi. Sonra, ci¤erini ç›kar›p Hinde götürdü. Hind sevinip ci¤eri çi¤nedi. Üzerindeki zînetlerin hepsini Vahflîye verdi. Dahâ da verece¤ini söz verdi. Hindin bu
çirkin, canavarca ifli, islâm dînine olan düflmânl›¤›ndan de¤il idi.
Hazret-i Hamza, Bedrde bunun babas› Utbe ile amcas› fieybeyi öldürmüfldü. Bunlar›n ve kardefli Velîdin intikâm›n› almak için, bu
ifli yapd›. Vahflî de, âzâd olmas›n›, altunlara kavuflmas›n› düflünüyordu. ‹slâmiyyete hücûm düflüncesinde de¤ildi.
Hicretin sekizinci y›l›nda Mekke feth edildi¤i gün, Resûlullah,
Kureyflin hepsini afv buyurdu. Yaln›z on kiflinin ad›n› söyleyip,
bunlar› gören öldürsün buyurdu. Hind ile Vahflî, bunlar aras›nda
idi. Vahflî, Mekkeden kaçd›. Bir zemân uzak yerlerde kald›. Sonra
piflmân olup, Medînede mescide gelip, selâm verdi. Resûlullah, selâm›n› ald›. Vahflî, (Yâ Resûlallah! Bir kimse Allaha ve Resûlüne
düflmanl›k yapsa, en kötü, en çirkin günâh ifllese, sonra piflmân
olup temiz îmân etse, Resûlullah› can›ndan çok sevici olarak, huzûruna gelse, bunun cezâs› nedir?) dedi. Resûlullah (Îmân eden,
piflmân olan afv olur. Bizim kardeflimiz olur) buyurdu. (Yâ Resûlallah! Ben îmân etdim. Piflmân oldum. Allahü teâlây› ve Onun
Resûlünü herfleyden çok seviyorum. Ben Vahflîyim) dedi. Resûlullah, Vahflî ad›n› iflitince, hazret-i Hamzan›n parçalanm›fl hâli gözü
önüne geldi. A¤lama¤a bafllad›. (Git, seni gözüm görmesin!) buyurdu. Vahflî, öldürülece¤ini anl›yarak kap›ya yürüdü. Eshâb-› kirâm k›l›nca sar›lm›fl iflâret bekliyordu. Vahflî, son nefesimi al›yorum derken, Cebrâîl aleyhisselâm geldi. Allahü teâlâ buyurdu ki,
(Ey sevgili Peygamberim! Bütün ömrünü puta tapmakla, kullar›m›
bana düflmân etme¤e u¤raflmakla geçiren bir kâfir, bir kelime-i
tevhîd okuyunca, ben onu afv ediyorum. Sen, amcan› öldürdü diye
Vahflîyi niçin afv etmiyorsun? O piflmân oldu. fiimdi sana inand›.
Ben afv etdim. Sen de afv et!) Herkes, öldürün emrini beklerken,
(Kardeflinizi ça¤›r›n›z!) buyurdu. Kardefl sözünü iflitince, sayg› ile
ça¤›rd›lar. Vahflîye (afv oldu¤unu) müjde eyledi. (Fekat, seni görünce dayanam›yorum. Üzülüyorum. Bana görünme!) buyurdu.
Resûlullah› üzmemek için, bir dahâ yan›na gelmedi. Mahcûb, bafl›
önünde yaflad›. 9, 59, 344, 362.
247 — VÂKIDÎ: Muhammed bin Ömer, târîhcidir. 130 y›l›nda
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Medînede tevellüd, 207 [m. 822] de Ba¤dâdda vefât etdi “rahimehullahü teâlâ”. ‹mâm-› Mâlikden ders ald›. Çok târîhler yazd›. (Târîh-i kebîr) kitâb› meflhûrdur. Hârûn Reflîde hacda delîl olmufldu.
19, 20, 252, 350.
248 — VÂSIL B‹N ATÂ: Mu’tezile mezhebinin kurucusudur.
Hicretin 80. ci y›l›nda Medînede tevellüd, 131 [m. 748] de vefât etdi. Hasen-i Basrînin talebesi idi. Hasenin bir sözüne karfl› geldi¤inden (Vâs›l i’tizâl etdi. Ya’nî bizden ayr›ld›) buyurdu. Ehl-i sünnetden ayr›ld›. Çeflidli kitâblar yazd›. 88, 264.
249 — VEYSEL KARÂNÎ: Tâbi’înin büyüklerindendir. Resûlullah efendimizin zemân›nda bulundu ise de göremedi. Yemenlidir. Hazret-i Ömer zemân›nda Medîneye gelip, çok hurmet gördü.
Hazret-i Ömer, düâs›n› istedi. Basraya gitdi. S›ffîn muhârebesinde,
hazret-i Alînin askeri aras›nda iken, 37 y›l›nda flehîd oldu “rahimehullahü teâlâ”. Anadoluya gelmemifldir. Hadîs-i flerîf ile medh
edildi. Ferîdüddîn-i Attâr›n, fârisî (Tezkiret-ül-evliyâ) kitâb›nda,
hayât› yaz›l›d›r. 10, 155, 156, 275.
250 — YAHYÂ “aleyhisselâm”: Zekeriyyâ aleyhisselâm›n
o¤ludur. Annesi Elîsâd›r. H›ristiyanlar Elizabeth diyor. Hazret-i
Meryemin baba bir k›z kardeflidir. Dâvüd aleyhisselâm›n soyundand›r. (Tevrât)da yaz›l› olan Îsâ aleyhisselâm göke ç›kar›ld›kdan
bir buçuk sene sonra (‹ncîl)e uydu¤u için, zâlim yehûdî hükmdâr› Herod taraf›ndan, otuzdörtbuçuk yafl›nda iken, flehîd edildi.
Mubârek bedeninin parçalar› baflka flehrlerdedir. ‹bni Âbidîn,
önsözünde diyor ki, (Mubârek bafl›, fiâmda Ümeyye câmi’indedir). 177, 186, 200, 407.
251 — YAHYÂ BERMEKÎ: Yahyâ bin Hâlid, Abbâsî devletinin vezîrlerindendir. Horasanl›d›r. Babas›, Ebû Müslim Horasânînin ordusunda çok hizmet etmifl, vezîr olmufldu. Yahyâ da, Âzerbaycan vâlîsi idi. Mehdî zemân›nda vezîr oldu. Hârûn Reflîdin hocas› oldu. Sonra buna da onyedi sene vezîrlik yapd›. 189 [m. 805]
da z›ndanda öldü. 88.
252 — YAHYÂ B‹N fiEREF NEVEVÎ: Nevevî ismine bak›n›z! 53, 106.
253 — YEZÎD: Hazret-i Mu’âviyenin o¤lu ve Emevî devletinin ikinci halîfesidir. Hicretin yirmialt›nc› y›l›nda fiâmda tevellüd
etdi. 60. c› senesinde halîfe oldu. 61. ci senesinde Kerbelâ fâci’as›
oldu. Hazret-i Hüseyn flehîd olup, mubârek bafl› fiâmda Yezîdin
serây›na getirildi. Yezîd dedi ki, (Bilir misiniz bu ifl neden oldu?
Bu zât, babam Alî, onun babas›ndan hayrl›d›r. Anam Fât›ma,
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onun anas›ndan hayrl›d›r. Ceddim Resûlullah, onun dedesinden
hayrl›d›r. Ben de, ondan hayrl›y›m. Hilâfet, benim hakk›md›r dedi.
Allah için söyliyorum ki, Fât›ma, elbette benim anamdan hayrl›d›r.
Ceddine gelince, Allaha ve âh›ret gününe inanan kimse, Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” kimseyi müsâvî göremez.
Lâkin Hüseyn bunu f›kh ve ictihâd› ile söyledi. (Herfleyin sâhibi
Allahü teâlâd›r. Mülkünü diledi¤ine verir) âyet-i kerîmesini düflünmedi). K›sas-› enbiyâda, bundan sonra diyor ki:
Kerbelâdan getirilen kad›nlar ve Zeynel’âbidîn, Yezîdin önüne ç›kar›ld›. Hazret-i Hüseynin k›z› Fât›ma, (Yâ Yezîd! Resûlullah›n k›zlar› esîr midir?) dedi. Yezîd, (Ey kardeflimin çocu¤u! Ben
bunu istemezdim) dedi. Kad›nlar›, Yezîdin kad›nlar›n›n yan›na
götürdüler. Serây kad›nlar› ta’ziyet verdi. Al›nan mallar›n› sordular. Katkat ödediler. Hazret-i Hüseynin k›z› Sükeyne, (Yezîdden
hayrl› günâhkâr görmedim) derdi. Yezîd, Zeynel’âbidîni yan›na
ald›. Akflâm sabâh berâber yidi. Yezîd Ehl-i beytin yol paralar›n›
bol bol verip, korumak için yanlar›na asker kat›p, Medîneye gönderdi. Zeynel’âbidînle vedâ’ ederken, (Allahü teâlâ, ibni Mercâneye la’net eylesin! Vallahi ben olsayd›m, baban›n her istedi¤ini
kabûl ederdim. Lâkin kader-i ilâhî böyle imifl ne çâre. Her ne istersen bana yaz! Kabûl olunur) dedi. Mercâne, ibni Ziyâd›n anas›n›n ad›d›r.
Yezîd, Kerbelâ vak’as›ndan sonra: (Allah, o ibni Mercâneye
la’net eylesin! Hüseynin isteklerini kabûl etmeyip de, onu katl etdirdi. Onun katli ile, herkesi bana gücendirdi. ‹yi kötü herkes, Hüseynin katl olay›n› fliflirerek anlat›p bana düflman oldu) derdi. Yezîd, 64 [m. 683] senesinde vefât etdi.
Büyük âlim El-Kâdî Ebû Bekr ‹bnül’arabî (El-Avâs›m) kitâb›nda diyor ki: (Buhârî)nin Kitâb-ül-fiten k›sm›nda diyor ki, (Medîne halk›, Yezîdi hilâfetden hal’ etmek istedikleri zemân, Abdüllah ibni Ömer, yak›nlar›n› ve çocuklar›n› toplay›p, buna, Allah›n
ve Resûlullah›n halîfesi olarak bî’at etdik. Allah›n ve Resûlullah›n
halîfesi ile harb etmekden dahâ büyük gadr olmaz dedi). Abdüllah bin Ömer, Yezîde bî’at ederken, (Bu bî’at hayrl› ise, râz› oluruz. Kötü olursa, sabr ederiz) dedi. Hamîd bin Abdürrahmân diyor ki, Yezîde bî’at olunurken, bir Sahâbînin yan›na gitdim. Bana,
(Yezîd bu ümmetin hayrl›s› de¤ildir. Ondan dahâ âlimler, ondan
dahâ flerefli kimseler var diyorsunuz. Ben ise, bu ümmetin birlik
olmas›n› ayr›l›klar›ndan dahâ çok severim. Ümmet-i Muhammedin girip râhat etdi¤i bir yere giren kifli, râhats›z olur mu? Elbette
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olmaz) dedi. Yezîdin flerâb içmesine gelince, buna inanmak için,
iki âdil flâhidin, gördüm diyerek haber vermesi lâz›md›r. Leys bin
Sa’d, (Emîr-ül-mü’minîn Yezîd, altm›fldört senesinde vefât etdi)
dedi. Bu sözü Yezîdin adâletini haber vermekdedir. Onu âdil bilmeseydi, Emîr-ül-mü’minîn demezdi. ‹mâm-› Ahmed bin Hanbel
(Kitâb-üz-zühd)de diyor ki, Yezîd, hutbe okurken, (Hasta olan
kimse, en iyi amellerini arafld›r›p, hep onu yaps›n! En kötü amelini de arafld›r›p, onu terk etsin!) dedi. Bu yaz›s›, Yezîdin sözünü
huccet kabûl etdi¤ini gösteriyor. Ona flerâb içme¤i, fâs›k ve fâcir
olmay› iftirâ eden târîhcilerin utanmalar› lâz›md›r. Târîhcilerin ço¤u din bilgilerinde câhildirler. Bid’at deryâs›na düflmüfldürler. Ço¤u, Eshâb-› kirâm› ve Selef-i sâlihîni kötüliyebilmek için hadîs uydurmakdan bile çekinmemifllerdir. Bunlar›n maksadlar› din de¤il,
dünyâ idi. ‹nsanlar›n en zararl›s› zekî olan câhiller, hiylekâr olan
bid’at sâhibleridir. Mal sat›n almak için, âdil olan tâcir aran›yor da,
Selef-i sâlihîn hakk›nda bilgi almak için, dinden ve hele adâletden
nasîbi olm›yanlar›n sözleri, yaz›lar› nas›l kabûl olunur? (Avâs›m)dan terceme temâm oldu. Bu kitâb, 1371 [m. 1951] de M›srda
bas›lm›fld›r. Son nefesde îmân ile gitmesi ve tevbe etmesi mümkin
oldu¤u için, imâm-› Gazâlînin “rahime-hullahü teâlâ” ve baflkalar›n›n, Yezîde la’net câiz de¤ildir dedikleri, (Berîka)n›n binonuncu
sahîfesinde yaz›l›d›r.
(Nuhbet-ül-leâlî) ismindeki, (Bed-ül-emâlî) kasîdesinin flerhini, Muhammed bin Süleymân Halebî yapm›fld›r. Bu flerhinde diyor ki: Yezîde, öldükden sonra, yaln›z iftirâ eden taflk›nlar la’net
etdi. Bunlar, Ehl-i sünnet âlimlerinin ço¤unlu¤una uym›yan geveze kimselerdir. Akl› olan kimse, ona dil uzatmaz, la’net etmez.
Çünki, ona la’net etme¤e emr olunmad›k. K›yâmetde bundan sorulm›yaca¤›z. fiî’îler, hâricîler ve Mu’tezile f›rkas›nda olanlar›n
bir k›sm› ve hattâ, Teftâzânî, imâm-› Hüseynin öldürülmesinden
râz› oldu¤u için ve buna sevindi¤i için ve Ehl-i beyte hakâret etdi¤i için ve o zemân küfre sebeb olan beytler söyledi¤i için, ona
la’net câiz olur dediler ise de, böyle söylemeleri do¤ru de¤ildir.
(Temhîd) kitâb›nda, [Ebû fiekûr Sülemî] diyor ki, (Yezîd, imâm-›
Hüseyni öldürme¤i emr etmedi. Kendisine bî’at etdirilmesini, yâhud, yakalay›p, diri olarak getirilmesini emr etdi. Onlar ise, kendiliklerinden öldürdüler). Bu kötü ifli, Ubeydüllah bin Ziyâd yapd›. Kûfe flehrinden asker gönderdi. Kerbelâda karfl›lafl›p öldürdüler. ‹mâm-› Hüseyni öldürmek için emr vermek, hattâ, Peygamberlerden baflka herhangi bir kimseyi öldürmek, buna halâl demedikçe, la’net etme¤e sebeb olmaz. Olsa olsa, fâs›k olur. Kâfir
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olmaz. Fâs›k olan mü’mine la’net etmek câiz de¤ildir. Hattâ, hayâtda olan bir kâfire de la’net, câiz de¤ildir. Çünki, mü’min olarak
ölmesi ihtimâli vard›r. Ancak belli olm›yan kâfirlere ve kâfir olarak öldü¤ü bilinen kimseye la’net câizdir. Yezîdin hep nemâz k›ld›¤› muhakkakd›r. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”,
nemâz k›lanlara la’net olunmas›n› yasak etmifldir. Sa’düddîn-i Teftâzânî, (Akâid-i Nesefiyye) flerhinde diyor ki, (Yezîde la’net
mes’elesinde, Ehl-i sünnet âlimleri ikiye ayr›ld›. (Hulâsa)da ve
baflka kitâblarda, ona ve Haccac Yûsüfe la’net câiz olmad›¤› bildirildi. Çünki, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” nemâz
k›lanlara ve Ehl-i K›bleye la’net etme¤i nehy etdi). Netîcede deriz
ki, Yezîdin imâm-› Hüseyni öldürme¤e emr verip vermedi¤i ve buna râz› olup olmad›¤›, kesin olarak bilinmedi¤i için, susmak iyidir.
Çünki, ona la’net etmek emr edilmedi. La’net etmemek de günâh
de¤ildir. Evet, onun yapd›¤› çirkin ifli sevmeyiz. Râz› olmasa bile,
onun sebeb oldu¤u meydândad›r. (Nuhbe)den terceme temâm oldu.
Hindistân âlimlerinden mevlânâ hâf›z Hakîm Abdüflflekür Mirzâpûrî, (fiehâdet-i Hüseyn) kitâb›nda hazret-i Hüseyni Kûfe flehrinde kendilerine flî’î diyenlerin flehîd etdiklerini ve flehîd eden
fiemmer habîsinin, hazret-i Alînin askeri aras›nda, hazret-i Mu’âviyeye karfl› harb etdi¤ini vesîkalarla isbât etmekdedir. Bu kitâb›
mevlevî Gulâm Haydar Fârûkî, urdu dilinden fârisîye terceme etmifl, 1395 [m. 1975] de Karaflide basd›r›lm›fld›r. Mezkûr (fiehâdet-i
Hüseyn) kitâbdan ba’z› k›smlar› bu (Eshâb-› Kirâm) kitâb›m›z›n
135.ci sahîfesinde ve (Hak Sözün Vesîkalar›) kitâb›n›n (Îmân ile
ölmek için kardeflim, Ehl-i beyt ile Eshâb› sevmelisin) k›sm›n›n
otuzalt›nc› maddesinde yaz›l›d›r. Oradan okuyunuz!. 27, 37, 63, 65,
76, 77, 88, 136, 137, 138, 139, 140, 194, 211, 244, 305, 317, 341, 344,
345, 346, 350, 357.
254 — YEZÎD B‹N EBÎ SÜFYÂN: Ebû Süfyân›n o¤lu, hazret-i Mu’âviyenin büyük kardefli idi. Eshâb-› kirâmdand›r. Çok sâlih idi. Mekkenin fethinde müslimân oldu. Hüneyn gazâs›nda bulundu. Hazret-i Ebû Bekrin fiâma gönderdi¤i orduda, bir birli¤in
kumandan› idi. Hazret-i Ömer zemân›nda Filistin vâlîsi oldu. Ondokuzuncu y›lda tâ’ûndan vefât etdi “rad›yallahü teâlâ anh”. Yerine kardefli Mu’âviyeyi vekîl b›rakm›fld›. Halîfe de tasdîk etdi. 60,
62, 64, 246, 251, 349, 355, 356.
255 — YÛSÜF “aleyhisselâm”: Ya’kûb “aleyhisselâm”, oniki
o¤lundan en çok Yûsüfü severdi. Kardeflleri, onu k›ra götürüp kuyuya atd›. Onu kurt yidi dediler. ‹çlerinden biri, kuyuya yemek
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götürmüfldü. Kervan gelmifl, Yûsüfü ç›karm›fllar görünce, bu bizim kölemiz idi. Kaçd› dedi. Ucuz satd›. O zemân, onsekiz yafl›nda idi. Kardefllerinden korkup susdu. M›sra götürüp mâliyye vekîline satd›lar. Çok güzel idi. Yüzünde nûr parl›yordu. Vekîlin zevcesi Zelîha [Fârisîde Züleyhâ denir] buna âfl›k oldu. Fekat, iftirâ
etdi. Habse konuldu. Zindânda, Fir’avn›n ekmekcisi ve flerbetçisi
de vard›. Bunlar, bir gece rü’yâ gördüler. Yûsüfe anlatd›lar. fierbetçi kurtulacak, ekmekci as›lacak dedi. Öylece oldu. Fir’avn, bir
rü’yâ gördü. Kimse, bunu çözemedi. fierbetçi, gelip Yûsüf aleyhisselâma anlatd›. Yedi sene bolluk, sonra yedi sene k›tl›k olacak.
Bollukda saklay›n, k›tl›kda bunlar› yirsiniz buyurdu. Fir’avn, Yûsüfü istedi. Çok be¤endi. Mâliyye vekîli öldü. Yûsüfü vekîl yapd›.
Zelîhay› ona verdi. Bundan, iki o¤lu ve Rahmet ad›nda bir k›z› oldu. Bollukda, çok zahîre toplad›. K›tl›kda, her memleketden M›sra gelip, zahîre sat›n ald›lar. Vesîka ile veriyordu. Kardeflleri de,
Ken’ân ilinden, ya’nî fiâm taraf›ndan, zahîre alma¤a geldiler. En
küçükleri olan Bünyâmin, Yûsüfe çok benzerdi. Bunu, babas›
göndermemifldi. Yûsüf “aleyhisselâm”, kardefllerini tan›d›. Siz
kimsiniz, câsûs olm›yas›n›z dedi. Söylediler. Bunlara ziyâfet verdi.
Bir dahâ gelirken, öteki kardeflinizi de getirin! Onu getirmezseniz,
size zahîre vermem dedi. Paralar›n› da gizlice, zahîrenin aras›na
koydurdu. Geri gelince, (Baba! Bünyâmini de götürece¤iz) dediler. (Evvelce Yûsüfe olan› biliyorsunuz. Fekat, Allahü teâlâ, en iyi
koruyucudur. Merhametlilerin en merhametlisidir) dedi. Paralar›n› da, geri gelmifl görünce, yine gidip alal›m dediler. Bünyâmini
gözeteceklerine kuvvetli söz verdiler. Yûsüf “aleyhisselâm”, ziyâfet ve çok ikrâm eyledi. Bünyâmine gizlice kendini tan›td›. Seni
göndermiyece¤im, üzülme dedi. Bunun yüküne bir alt›n tas koydurdu. Giderlerken arkadan, h›rs›z var diye sesler geldi. Biz h›rs›z
de¤iliz dediler. Sözünüz yalan ise, ne yapal›m dediler. Hangimizde ç›karsa, onu tutun. Biz, böyle yapar›z dediler. Tas, Bünyâminin
yükünde bulundu. Bunu yakalamak, M›sr kanûnlar›nda yok idi.
Babas›n›n dînini kardefllerine söyletdi. Böylece, Bünyâmini ellerinden ald›. Babam›z ihtiyârd›r. Bunu çok sever. Bunun yerine bizim birimizi al dediler. Biz, sizin sözünüzle bunu tutukluyoruz.
Baflkas›n› al›rsak, zâlim oluruz dedi. Utanarak, s›k›larak, babalar›na geldiler. Ya’kûb “aleyhisselâm” çok üzüldü. Bunda bir ifl var!
M›sr sultân›, bizim dînimizi ne bilir? Sabr güzel fleydir. Cenâb-›
Hak, beni çocuklar›ma kavufldurabilir buyurdu. Yûsüf, Yûsüf diye
a¤lamakdan, gözlerine perde geldi. Kuyuya at›lal› yirmibir y›l olmufldu. Kardeflleri ondan ümmîdi kesmifldi. Babas› ise, Allahdan
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ümmîd kesmiyor ve onun küçük iken gördü¤ü rü’yâdan, kardefllerinin ona birgün secde edece¤ini biliyordu. Gidiniz onlar› aray›n›z!
Allahdan ümmîd kesilmez dedi. M›sra gitdiler. Ey azîz! Fakîriz.
Babam›z ihtiyârd›r. Bize lutf ve ihsân et! Bize zahîre ver. Kardeflimizi de ba¤›flla deyip, yalvard›lar. Gülerek, Yûsüfe yapd›¤›n›z›
unutdunuz mu dedi. Sen Yûsüf müsün dediler. Evet, ben Yûsüfüm. Bu da, kardeflimdir. Cenâb-› Hak bize ihsân etdi. O, sabr
edenleri mahrûm b›rakmaz dedi. fiu gömle¤imi babam›n gözlerine
sürün ve hepsini buraya getirin dedi. Onlar M›srdan gelirken,
Ya’kûb “aleyhisselâm”, (Yûsüfün kokusu geliyor) diyordu. Yan›ndakiler (Sen hâlâ eski flaflk›nl›k üzeresin) dediler. Sonra, o¤ullar›
geldi. Gömle¤i yüzüne koyunca gözleri aç›ld›. Hepsi M›sra gitdi.
Yûsüf “aleyhisselâm”, Fir’avn ile ve ehâlî ile, uzakdan karfl›lad›.
Serây›na götürdü. Babas›n›, anas›n› sedire oturtdu. Sedire karfl›,
Allahü teâlâya, secde-i flükr yapd›lar. Onyedi sene sonra Ya’kûb
“aleyhisselâm” vefât etdi. Yûsüf “aleyhisselâm” ellialt› yafl›nda idi.
Yüzon yafl›nda vefât etdi. Fir’avn, bundan önce vefât etdi. Sonra
gelen Fir’avnlar, Benî-‹srâîle k›ymet vermediler. 131.
256— YÛSÜF B‹N CÜNEYD: Ehî Çelebî, ikinci Bâyezîd hân
devri âlimlerindendir. Tokadl›d›r. Bursada, Edirnede ve ‹stanbulda müderrislik yapd›. (Vikâye)nin (Sadr-üfl-fleri’a) flerhine hâfliye
yaparak, (Zahîret-ül-ukbâ) ismini vermifldir. (Hediyyet-ül-mehdiyyîn) kitâb› arabî olup, ‹stanbulda basd›r›lm›fld›r. Dokuzyüzbefl
905 [m. 1499] de vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. ‹stanbulda
(Ehî-zâde) câmi’i yan›ndad›r.
257 — YÛSÜF B‹N ‹BRÂHÎM: Cemâleddîn Yûsüf Erdebilî,
fiâfi’î âlimlerindendir. Âzerbaycân fâtihlerindendir. 799 [m. 1397]
da vefât etdi. F›kh kitâblar› vard›r. 106.
258 — YÛSÜF NEBHÂNÎ: Yûsüf bin ‹smâ’îl bin Yûsüf, 1265
[m. 1849] da Hayfâda tevellüd, 1350 [m. 1932] de Beyrutda vefât
etdi “rahime-hullahü teâlâ”. Câmi’ul-ezheri bitirdi. fiâmda kâdî,
Beyrutda hukuk mahkemesi reîsi oldu. Çeflidli flehrleri ve ‹stanbulu ziyâret etdi. Medînede vehhâbîli¤i yak›ndan incelemek imkân›n› buldu. Toplad›¤› bilgileri yaymak için, çok k›ymetli k›rkyedi kitâb yazd›. (El-Feth-ül-kebîr) kitâb›nda ondörtbindörtyüzelli
hadîs, harf s›ras›na göre dizilmifldir. Üç cild hâlinde bas›lm›fld›r.
(Câmi’u kerâmât-il-evliyâ) kitâb› iki cild olup, kerâmetin hak oldu¤unu isbât etmekdedir. 1329 [m. 1911] da M›srda bas›lm›fld›r.
K›rkyedi kitâb›n›n hepsi bas›lm›fld›r. Çok mühim olan, (fievâhidül-hak) kitâb›, M›srda üçüncü def’a olarak binüçyüzseksenbefl
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[1385] hicrî ve [1965] mîlâdî senesinde bas›lm›fld›r. Kitâb beflyüzyetmifl sahîfe olup, dörtyüzelli sahîfesi ibni Teymiyyeyi ve vehhâbîleri red etmekde, geri kalan yüzyirmi sahîfesi de Eshâb-› kirâm›n
üstünlüklerini, hazret-i Mu’âviye ile Amr bin Âs hazretlerinin yüksekliklerini ve islâmiyyete hizmetlerini bildirmekdedir.
(Câmi’ul-ezher) profesörlerinden allâme fleyh Alî Muhammed
Beblâvî Mâlikî ve Allâme fleyh Abdürrahmân fierbînî ve fleyh Ahmed Hüseyn fiâfi’î ve fleyh Ahmed Besyânî Hanbelî ve ârif allâme
Süleymân fiübrâvi fiâfi’î ve fleyh Abdülkâdir Râfi’î ve ayr›ca M›sr
Bafl müftîsi allâme Bekrî Muhammed Sadefî Hanefî ve müderris allâme Muhammed Abdülhayy Ketânî ‹drisî Fâsî ve allâme seyyid Ahmed be¤ fiâfi’î ve Fâd›l Allâme fleyh Sa’îd-i Mûcî fiâfi’î ve allâme
fleyh Muhammed Halebî fiâfi’î ve dahâ birçok Ehl-i sünnet âlimleri,
(fievâhid-ül-hak) kitâb›n› be¤enmifller, uzun yaz›lar› ile övmüfllerdir.
(fievâhid-ül-hak) kitâb›nda, Vehhâbîlerin mutlak ictihâd her zemân vard›r demelerinin yanl›fl oldu¤unu ve Resûlullah› ve bütün
Evliyân›n mezârlar›n› ziyâret için uzak yerlerden gitmenin meflrû’
oldu¤unu ve Resûlullah ile, Evliyâ ile Allahü teâlâya istigâsenin
meflrû’ oldu¤unu ve dört mezheb âlimlerinin ibni Teymiyye bid’atlerine karfl› yaz›lar›n› uzun bildirmekdedir. Beflinci bâb›nda, Ahmed ibni Teymiyyenin bid’atlerini savunan üç kitâbdan parçalar almakda, bunlar› âyet-i kerîmelerle ve hadîs-i flerîflerle çürütmekdedir. Bu üç bozuk kitâb, ibni Kayy›m-› Cevziyyenin (‹gâsetül-lehfân)
ve ibni Abdül-Hâdinin (Firredd-i ales-Subkî) ve Nu’mân Âlûsî
Ba¤dâdînin (Cilâ-ül-ayneyn fî muhâkeme-til-Ahmedeyn) ismi ile
‹bni Hacer hazretlerine karfl› yazd›¤› kitâblard›r. Bu üç kitâb›n haks›z ve Ehl-i sünnete muhâlif olduklar›n› isbât etmekdedir.
Vehhâbîlerin temel kitâblar› olan (Feth-ul-mecîd) kitâb›n›n
ikiyüzellidokuzuncu [259] sahîfesinde, imâm-› Zeynel-âbidîn Alî
hazretlerinin, bir kimseyi Resûlullah›n kabri yan›na gelip düâ etdi¤ini görünce, buna mâni’ oldu¤unu ve (Bana salât okuyunuz!
Her nerede olursan›z, verdi¤iniz selâm bana ulafld›r›l›r) hadîsini
okudu¤unu yaz›yor. Hâdiseyi yanl›fl anlatarak, (Buradan anlafl›l›yor ki, düâ ve salât okumak için kabr yan›na gitmek yasak edilmifldir. Bu, kabri bayram yeri yapman›n bir k›sm›d›r. Mescid-i Nebîye nemâz k›lmak için giren kimsenin, selâm vermek için kabrin
yan›na gitmesi yasakd›r. Eshâb›n hiçbiri böyle yapmad›. Böyle yapanlar› da men’ etdiler. Peygambere ümmetinin yaln›z okuduklar› salât ve selâm bildirilir. Baflka iflleri bildirilmez) diyor. Buna mâni’ olmak için Süûd hükûmetinin, Mescid-i Nebî içine (Hucre-i
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se’âdet) yan›na asker koydu¤unu da, ikiyüzotuzdördüncü [234] sahîfesinde yaz›yor.
Yûsüf Nebhânî, (fievâhid-ül-hak) kitâb›n›n çeflidli yerlerinde
bunlara cevâb vermekdedir. Sekseninci [80] sahîfesinde diyor ki:
‹mâm-› Zeynel’âbidîn “rad›yallahü anh”, Resûlullah›n mubârek
kabrini ziyâret etme¤i yasak etmemifldir. ‹slâmiyyete uygun olm›yan, sayg›s›zca yap›lan ziyâreti yasak etmifldir. Torunu imâm-›
Ca’fer Sâd›k, Hucre-i se’âdeti ziyâret eder, Ravda taraf›ndaki direk yan›nda durup, Resûlullaha selâm verirdi ve mubârek bafl› buradad›r derdi. (Kabrimi bayram yapmay›n›z!) demek, ziyâretinizi
bayram gibi belli zemânlara b›rakmay›n! Her zemân ziyâret ediniz demekdir. 88. ci ve 106. c› sahîfelerinde diyor ki: Ebû Abdüllah Kurtubî (Tezkire)sinde buyuruyor ki, Resûlullaha ümmetinin
amelleri her sabâh ve her akflam bildirilir. 89. cu ve 116. c› sahîfelerinde diyor ki: Halîfe Mensûr, Resûlullah› ziyâret ederken,
imâm-› Mâlike sordu: Yüzümü kabre karfl› m›, k›bleye karfl› m›
döneyim? ‹mâm-› Mâlik buyurdu ki: Yüzünü Resûlullahdan nas›l
ay›rabilirsin? O “sallallahü aleyhi ve sellem” senin ve baban Âdemin afv olmas›na vesîledir. 92. ci sahîfede diyor ki: (Kabrleri ziyâret ediniz!) hadîs-i flerîfi emrdir. Ziyâret yaparken harâm ifllenirse, ziyâret yasak edilemez. Harâm› yapmas› yasak edilir. 98. ci sahîfesinde diyor ki: ‹mâm-› Nevevî (Ezkâr) kitâb›nda (Resûlullah›n ve Sâlihlerin kabrlerini çok ziyâret etmek ve her ziyâretde
kabr bafl›nda çok durmak sünnetdir) buyurmakdad›r. 100. cü sahîfede diyor ki: ‹bni Hümâm (Feth-ul-kadîr) kitâb›nda, Dâr-› Kutnînin ve Bezzâr›n bildirdikleri hadîs-i flerîfi yaz›yor. Bu hadîs-i flerîfde, (Baflka bir ifl görmeyip, yaln›z beni ziyâret için gelene, k›yâmet günü flefâ’at etmek, üzerimde hakk› olur) buyuruldu. 118. ci
sahîfede buyuruyor ki, (Allahü teâlâ Evliyâya kerâmet vermifldir.
Öldükden sonra da tesarruf ederler. Bunlar› Allahü teâlâya vesîle etmek câizdir. Evliyân›n öldükden sonra da kerâmetleri çok görülmüfldür. Fekat, islâmiyyete uygun olarak istigâse etmelidir. Câhillerin, diledi¤imi verirsen veyâ hastam› iyi edersen, sana flu kadar........... verece¤im demesi câiz de¤ildir. Fekat, buna küfr, flirk
denilemez. Çünki, çok câhil olan da, Velînin îcâd edece¤ini düflünmez. Velîyi, Allahü teâlân›n îcâd etmesine vesîle etmekdedir.
Onun Allahü teâlân›n sevgili kulu oldu¤unu düflünmekdedir. Dile¤imi yapmas›n› Allahdan iste, Allahü teâlâ, senin düân› red etmez
demekdedir. Çünki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”,
(Afla¤›, de¤ersiz san›lan çok kimseler vard›r ki, onlar Allahü teâlân›n sevgili kullar›d›r. Birfleyi yapmak dileseler, Allahü teâlâ o fleyi,
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elbet yarat›r) buyurdu.) Bu hadîs-i flerîf, vehhâbîlerin (Feth-ul-mecîd) kitâb›, 381. ci sahîfesinde de yaz›l›d›r. Müslimânlar, böyle hadîs-i flerîflere güvenerek, Evliyây› vesîle etmekdedir. ‹mâm-› Ahmed, imâm-› fiâfi’î, imâm-› Mâlik ve imâm-› a’zam Ebû Hanîfe, sâlihlerin kabrleri ile teberrük etmek câizdir dediler. (Ehl-i sünnet)
âlimlerinden birinin mezhebinde oldu¤unu, Ehl-i sünnet oldu¤unu
söyliyen bir kimsenin de böyle söylemesi lâz›md›r. Böyle söylemezse, Ehl-i sünnet olmad›¤›, yalanc› oldu¤u anlafl›l›r. (fievâhid-ül
hak)dan terceme temâm oldu. 212, 270, 353.
259 — ZEHEBÎ: fiemseddîn Muhammed bin Ahmed, islâm târîhcilerindendir. 740 senesine kadar olan târîh olaylar›n› yazm›fld›r. (Târîh-i islâm) kitâb› oniki cilddir. Bu kitâb çok k›ymetlidir.
Baflka hadîs ve târîh kitâblar› da vard›r. 673 [m. 1274] de fiâmda
tevellüd, 748 [m. 1348] de vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. 18,
21, 79, 223.
260 — ZEKER‹YYÂ “aleyhisselâm”: Süleymân aleyhisselâm›n soyundand›r. Beyt-ül-mukaddesde Tevrât yazar, kurban keserdi. Peygamber oldu. Zevcesi (Îsâ) veyâ (Elîsâ’) ile bunun anadan k›z kardefli (Hunne)nin çocuklar› olmazd›. Hunne, ‹mrân›n
zevcesi idi. Hunne, (O¤lum olursa Beyt-ül-mukaddese hizmetçi
vereyim) diye nezr etdi. ‹mrân öldükden sonra Hunnenin k›z› oldu. Ad›n› Meryem koydu. Meryemi Beyt-ül-mukaddese götürüp
Zekeriyyâ aleyhisselâma teslîm etdi. Bu da al›p evine götürdü.
Teyzesi Îsâ’ bunu büyütdü. Büyük olunca Beyt-ül-mukaddesde bir
odada ibâdete bafllad›. Yan›na, Zekeriyyâ aleyhisselâmdan baflka
kimse giremezdi.
Zekeriyyâ “aleyhisselâm” ihtiyâr oldu¤u hâlde, o¤lu Yahyâ
“aleyhisselâm” dünyâya geldi. Yahyâ “aleyhisselâm” büyüdü. Önce Tevrâtdan, sonra ‹ncîlden va’z etdi. Benî ‹srâîl üzerine hâkim
olan Filistin vâlîsi Herod, Tevrâta göre kardeflinin k›z›n› almak istedi. ‹ncîlde bu yasak oldu¤undan, Yahyâ “aleyhisselâm” nikâh
yapmad›. Herod da, bunu flehîd etdi. Zekeriyyâ “aleyhisselâm” o¤lunu kurtarma¤a çal›fl›nca, bunu da öldürmek istedi. Bir kütük içine sakland›. Kütükle birlikde destere ile ikiye biçilerek flehîd edildi. 130, 200, 399.
261 — ZEYD B‹N HATTÂB: Hazret-i Ömerin “rad›yallahü
teâlâ anh” babadan olan büyük kardeflidir. ‹lk Muhâcirlerden idi.
Bütün gazâlarda bulundu. Ebû Bekr-i S›ddîk zemân›nda Yemâme
cenginde flehîd oldu “rad›yallahü teâlâ anh”. Bu muhârebede, islâm bayra¤›n› tafl›makda idi. Yemâme, Arabistânda, Necd ile Bah– 407 –

reyn aras›ndad›r. Müseyleme-tül-kezzâbla muhârebe, burada olmufldur. 103.
262 — ZEYD B‹N SÂB‹T: Eshâb-› kirâm›n büyüklerindendir.
Hazrec kabîlesindendir. Vahy kâtibi idi. Hicretde on yafl›nda idi. Babas› dört sene önce vefât etmifldi. Çocuk oldu¤undan Bedr gazâs›nda geri gönderilmifldi. Hendek ve sonraki gazâlarda bulundu. Hendekde toprak tafl›rken Resûlullah görünce, (Bu, ne iyi yi¤itdir) buyurmufldu. Çok âlim idi. Süryânî ö¤renmesi emr buyuruldu. Ö¤rendi. Gelen mektûblar› okurdu. Halîfe Ebû Bekre ve Ömere de kâtiblik yapd›. Hazret-i Ömer hacca ve fiâma giderken, yerine bunu vekîl
b›rakm›fld›. Hazret-i Osmân zemân›nda Beyt-ül-mâl me’mûru oldu.
Ya’nî mâliye vekîli oldu. Halîfe hacca gidince, bunu vekîl b›rakd›.
Hazret-i Alîyi çok severdi. Fekat, Cemel ve S›ffîn vak’alar›na kar›flmad›. Çok hadîs-i flerîf bildirmifldir. ‹lk toplanan Kur’ân-› kerîmi bu
yazd›. 45 de vefât etdi “rad›yallahü teâlâ anh”. 30, 168, 251, 260.
263 — Z‹YÂD B‹N EBÎH: Ebû Süfyân›n o¤lu idi. Hicretin birinci senesi tevellüd etdi. Resûlullah› göremedi. Arabistân›n meflhûr befl dâhîsinden biridir. Anas› bir câriye idi. Hazret-i Ömer,
kendisini Basra vâlîsi yapd›. Hazret-i Alî, Basrada beyt-ül-mâl
me’muru yapd› ve Basra vâlîsi yapd›¤› Abdüllah bin Abbâsa, Ziyâd›n sözüne göre hareket etmesini emr buyurdu. Cemel vak’as›na
kar›flmad›. Cemelden sonra, hazret-i Alî, bunu Basra mâliye müdîri yapd›. Abdüllah ibni Abbâs, Basradan Kûfeye giderken, yerine
Ziyâd› vekîl b›rakd›. Hazret-i Alî, bunu Fâris ve Kirman vâlîsi yapd›. Buralardaki kar›fl›kl›klar› düzeltdi. Huzûr, râhat getirdi. Hazret-i Mu’âviye halîfe olunca, Fârisde vâlî idi. Bî’at etmemifldi. Bunu 45 senesinde Basraya sonra Horasana vâlî yapd›. Kûfeyi, Bahreyn ve Ümmân› da emrine verdi. Bu da bî’at ve çok hizmet etdi.
Eshâb-› kirâm›n büyüklerine yüksek makâmlar verdi. Sa¤ elinde
ç›ban ç›k›p, 53 de vefât etdi. O¤lu Ubeydüllah, 53 de 25 yafl›nda
iken Horasan vâlîsi oldu. Buhârây› feth etdi. 55 de Basra, 60 da
Kûfe vâlîsi oldu. Ömer bin Sa’d bin Ebî Vakkas› dörtbin askerle 61
de Kerbelâya gönderdi. Hazret-i Hüseyni teslîm al›p getirmesini
emr etdi. Teslîm olmay›nca hücûm edip, fiimrin emri ile, Sinân bin
Enes taraf›ndan flehîd edildi. 62, 385.
264 — ZÜBEYR B‹N AVVÂM: Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden ve Aflere-i mübeflfleredendir. Hadîce-tül-kübrân›n birâderinin
o¤ludur. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” halas›
olan Safiyyenin “rad›yallahü teâlâ anhâ” o¤ludur. Onbefl veyâ onsekiz yafl›nda iken, erkeklerin dördüncü veyâ beflincisi olarak islâ– 408 –

ma geldi. ‹slâmda, ilk k›l›nç çeken budur. Mekkede, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” tutuldu diye iflitince, k›l›nc›n› çekip, kurtarma¤a giderken, yolda Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” rastlad›. Düâya kavufldu. Habeflistâna ve Medîneye
hicret edenlerdendir. Bütün gazâlarda bulunup, çok yara ald›. M›sr›n fethinde de bulundu. Çok zengin idi. Bütün mal›n›, Allahü teâlân›n yolunda harc etdi. Cemel vak’as›nda, hazret-i Âifle ile birlikde, hazret-i Alîye karfl› harb etdi. Sonra harbden vazgeçdi. Bir kenâra çekilip, nemâz k›larken flehîd edildi “rad›yallahü teâlâ anh”.
Vefât› 36. c› y›lda oldu ve 67 yafl›nda idi. Nemâz›n› hazret-i Alî k›ld›rd›. 13, 14, 19, 20, 24, 30, 49, 60, 75, 76, 77, 106, 113, 122, 129, 166,
175, 176, 185, 209, 215, 235, 236, 250, 251, 258, 259, 323, 330, 365,
384, 395, 396.
265— ZÜFER: Ebû Hüzeyl Züfer bin Hüzeyl Küfîdir. 110 [m.
728] y›l›nda ‹sfehânda tevellüd, 158 [m. 775] de Basrada vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”. ‹mâm-› a’zam›n “rahime-hullahü teâlâ” talebesinin büyüklerindendir. Müctehid idi. Meclisinde dünyâ iflleri konuflulmazd›. Allah korkusu, damarlar›na ifllemifl idi.
Abdüllah-› Ensârî “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki, ‹mâm-› Züferi kâdî yapmak istediler. Kabûl etmedi. Evini de¤ifldirip sakland›.
Hasta iken, Ebû Yûsüf “rahime-hullahü teâlâ” ve baflkalar› (vas›yyet et) dediler. (fiu mal zevcemindir. fiunlar da kardeflimin o¤lunundur) dedi. fiafl›rd›lar. Çünki, kardefli varken o¤luna birfley
düflmez idi. Vefât›ndan sonra, kardefli, Züferin zevcesini ald›. Bir
o¤lu oldu. Mallar, bu o¤luna kal›nca, imâm-› Züferin kerâmeti
belli oldu. Buyururdu ki, (‹mâm-› a’zam›n vefât›ndan sonra, ona
muhâlif ictihâdda bulunmakdan çekindim. Çünki, hayât›nda beni
ma¤lûb edip, hep o hakl› ç›kard›. Onun sözünü kabûl etme¤e mecbûr olurdum. Vefât›ndan sonra, onun ictihâd›na uym›yan birfley
nas›l söyleyebilirim ki, hayâtda olsa beni yine ma¤lûb eder). Dâvüd-i Tâî ile arkadafl idi. Çok seviflirlerdi. Dâvüd f›kh ile u¤raflma¤› b›rak›p, ibâdet ile, zühd ve takvâ ile yaflad›. ‹mâm-› Züfer ise,
ibâdeti, zühd ve takvây›, f›khla birlefldirdi. Babas› Hüzeyl, Basra
vâlîsi idi. Kardefli Sabâh, Benî Temîm üzerine zekât me’mûru idi.
45, 53.
Se’âdete kavuflmak için, her kitâb› okuma!
Ehl-i sünnet kitâb› oku, hakîkati anla!
Bu kitâblar› nerde bulursun acabâ?
bir kerre de, (Hakîkat Kitâbevi)nde ara!
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Çok mühîm tenbîh: Peygamberler vâs›tas› ile, Allah taraf›ndan
bildirilmifl olan yaflamak yoluna (Din) denir. ‹nsanlar›n yapd›¤› yaflamak yoluna (Kanûn) denir. Din, anadan, babadan ve kitâbdan
ö¤renilir. Dinsiz insan olamaz. Her insan, dîninin emrlerine uygun
olarak yaflar. Dînine uyan›n, dünyâda râhat yaflayaca¤›na ve âh›retde Cennete giderek, sonsuz se’âdete kavuflaca¤›na, baflka dinde
olanlar›n, dünyâda s›k›nt› çekeceklerine ve âh›retde Cehennem ateflinde sonsuz yanacaklar›na inan›r. Herkes, dînini övmekdedir. Propagandalarla, reklâmlarla herkesi kendi dînine ça¤›rmakda, böylece kendi dîninin do¤ru oldu¤una inanmakda ve herkesi inand›rmakdad›r. ‹nsan›n dünyâ ve âh›ret se’âdeti, dînine ba¤l› oldu¤u için,
insan, anas›ndan, babas›ndan ö¤rendi¤i dînine ba¤l› kalmamal› ve
propagandalara ve reklâmlara aldanmamal›, mevcûd dinlerin hepsini incelemeli, bozulmam›fl, do¤ru oldu¤unu anlad›¤› islâm dînini
ö¤renmeli ve bu dîne sar›lmal›d›r. Böylece, dünyâda râhat ve huzûr
içinde yaflar, âh›retde sonsuz Cennet ni’metlerine kavuflur.
_________________

BÜYÜK ÂL‹MLER
(Silsile-i aliyye)[1]
Nebî, S›ddîk ve Selmân, Kâs›m, Ca’fer, Bistâmî,
irfân kayna¤› oldu, Ebül-Hasen Harkânî.
Ebû Alî Fârmedî geldi sonra bu meydâna,
çok Velî yetifldirdi, hem Yûsüf-i Hemedânî.
Abdülhâl›k Goncdüvânî, ma’rifetler semâs›nda,
dünyây› ayd›nlatd›, hem Ârif-i Rîvegerî.
Mâverâ-ün-nehr ili, Tûr-i Sînâ gibi oldu,
nûrland›ranlardan biri, Mahmûd-i ‹ncirfagnevî.
Alî Râmîtenîdir Azîzân ve pîr-i Nessâc,
çok kerâmet gösterdi, Muhammed Bâbâ Semmâsî.
Seyyid Emîr Gilâl de, ilm deryâs›nda sadef,
andan meydâna geldi, Behâüddîn-i Buhârî.
Alâ’üddîn-i Attâr, zemân›n›n kutbu idi,
Ya’kûb-› Çerhîde oldu zâhir, envâr-› rahmânî.
Ubeydüllah-i Ahrâr ve kâdî Muhammed Zâhid,
Dervîfl Muhammed geldi ve Hâcegî ile Bâkî.
[1] 1- Bu fli’rin bir sûreti (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n 969.cu sahîfesinde
mevcûddur. 2- Her ism hakk›nda genifl bilgi, (Se’âdet-i Ebediyye) sahîfe 1059 da bafll›yan yaz›da mevcûddur.
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Bütün bunlardan gelen, nûrlara kendi de kat›p,
binlerce kalb temizledi, imâm-› Ahmed Rabbânî.
Urvet-ül-vüskâ Ma’sûm ve Seyfeddînle seyyid Nûr,
ve Mazherle Abdüllah, sonra Hâlid-i Ba¤dâdî.
Feyz verdiler bunlar da, sonra bu nûru Abdüllah,
Anadoluya yayd›, hem de Tâhâ-y› Hakkârî.
Hem seyyid-i Sâlih de, kardeflin yerini tutup,
fenâ-fillâha kavufldu S›bgatullâh-i Hîzânî.
Bu üç Velînin sohbetlerinde yükselip,
mürflid-i kâmil oldu, seyyid Fehîm-i Arvâsî.
Bu otuzdört Velînin kalbleri, bir ayna gibi,
yayd›lar hep cihâna, envâr-› Resûlillâhi.
Bütün bu nûrlar en son, topland› bir hazînede,
ismi bu hazînenin: Abdülhakîm-i Arvâsî.
Gelince kalblere müceddid-i elfin feyzi,
yetifldi her yerde birer hakîkî Velî.
Bu hâli görünce mason ile yehûdî,
müslimânlara sald›rd›, canavar gibi.
Bu hücûmlar›, islâm› yok etmek içindi,
bunu haber veriyor, Mâide sûresi.
Hem bu sûre, islâma müflrikler sald›racak diyor,
masonlar›n müflrik olduklar›n› haber veriyor.
Meflhûr yalanlar› ile aldat›p câhilleri,
Ehl-i sünnetden ay›rd›lar, binlerce müslimân›.
Hücûmlardan korunur, (Âyet-el kürsî) okuyan,
h›fz-› ilâhîde olur, (istigfâr düâs›) okuyan.[1]
Resûlullah buyurdu ki, (Âh›retde azâb görmez,
dünyâ ifllerinde, bana tâbi’ olan).
Se’âdete kavuflamaz, önderi fleytân olan!
dostlar, ahbâblar kald› m›, ne oldu anan baban?
Bir hocam›z, mason olmufl, dîne çatd› hiç durmadan,
ingiliz diplomas› var, lâkin, kafas› bombofl nâdân.
Güler yüzle, tatl› dille, bol numara vermekle,
arkadafllar›m› aldatd›, yalan sözlerle hemân.
Îmân›m var diyor, her bozuk inanan,
Ehl-i sünnetdedir, iyi bil, hakîkî îmân!
Çok flükr islâm âlimi gördüm, sözleri ilm ve irfân,
dedi ki, (aldat›lamaz, fen dersleri okuyan!)
[1]

‹stigfâr düâs›, (Estagfirullah)d›r. Ma’nâs›, (Beni afv et Allah›m)d›r.
Urvet-ül vüskâ Ma’sûm-› Müceddidî, her nemâzdan sonra, yetmifl
kerre okurdu ve yüzk›rkbin talebesine okumas›n› emr ederdi.
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Dînimi ondan ö¤rendim, rûhu olsun flâdümân!
Avrupa, hem Amerika, k›sacas› bütün cihân.
Dinleri bozuk ise de, diyorlar vard›r Nîrân!
kâfirler yanacak, kurtulur ancak iyi insan!
‹yi insan olmak için, Muhammed aleyhisselâma inan,
Cehenneme girmeyecek, bu son Peygambere uyan.
Târîhi dikkat ile oku, ey körpecik Nev-civân!
mala, makâma aldanan›n sonu olmufl âh, figân.
Aman yâ Rabbî, el-aman! Garîb oldu âh›r zemân!
‹slâmiyyet unutuldu, moda oldu harâm, yalan!
Pârisde, Profesör olunca, Resûlullaha çatan,
Hamîdullah kurtulamaz, ebedî azâbdan.
(Fâideli Bilgiler) kitâb›, sözlerini yaz›yor,
Çok alçak oldu¤unu anlar, bunlar› okuyan.
Seyyid Kutb denilen ahmak da, kendini müctehid san›yor,
Mahv olur, do¤ru sanarak, sözlerine aldanan.
Ömür geçer, herfley biter, kâfirlerin gidece¤i mekân.
karanl›k bir çukurdur, arkadafl olur y›lan, çiyan,
Hak teâlâ, bu vatan› pek k›ymetlendirdi,
topra¤›n›n çok yerine mü’minler secde etdi.
Bu topraklardan gelen, ecdâd›m›z›n seslerini duyan,
anlar ki, Cennete kavuflur, Muhammed aleyhisselâma uyan.
Yâ Rabbî! Bu vatan› koruyan kumandanlara yard›m et,
bu millete hizmet etme¤i, herbirine nasîb et.
Mü’minlere hizmet, çok büyük ni’metdir,
bu ni’mete kavuflan›n gidece¤i yer Cennetdir.
Müslimân›n kabri, Cennet ba¤çesi olur,
bu ni’mete kavuflamaz, mü’minin kalbini k›ran.
Vandan gelen bir Velî ‹stanbulda, senelerce,
bunlar› hep söyledi, yerlefldi hakîkî îmân.
Ankaran›n topra¤›, binüçyüzaltm›flikide,
cem’i z›ddeyn yaparak, flâd oldu Hâc› Bayrâm.
Düâ edece¤in zemân, Silsileyi oku hemân!
Sâlihleri söyleyince, ya¤ar rahmet-i Rahmân!
Selâm olsun, düâ olsun, bu yazardan dâimâ,
Silsile-i aliyyenin ervâh›na yâ Sübhân!
Sonra, bir Fâtiha ile istigfâr düâs› okuyup, sevâb›n› Muhammed aleyhisselâm›n mubârek rûhuna ve Enbiyân›n ve Evliyân›n ve Silsile-i aliyyenin ve Âbâ ve Ecdâd›n›n ervâh›na hediyye ve nûrlu kalblerine ilticâ etmelidir. ‹stigfâr düâs›: (Estagfirullah’el-azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh)dir.
1960 Erzincan.
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HAKÎKÎ MÜSL‹MÂN NASIL OLUR?
Nasîhatlerin birincisi, Ehl-i sünnet âlimlerinin, kitâblar›nda
bildirdiklerine göre, i’tikâd› düzeltmekdir. Bu âlimler, kitâblar›nda Eshâb-› kirâmdan iflitdiklerini bildirmifller, kendi kafalar›ndan
hiçbirfley yazmam›fllard›r. Cehennemden kurtulan, yaln›z bu
âlimlere tâbi’ olanlard›r. Allahü teâlâ, o büyük insanlar›n çal›flmalar›na, bol bol mükâfât versin! Dört mezhebin ictihâd derecesine
yükselmifl âlimlerine ve bunlar›n yetifldirdikleri büyük âlimlere
(Ehl-i sünnet) âlimi denir. ‹’tikâd› (Îmân›) düzeltdikden sonra, islâmiyyete uymak, ya’nî f›kh kitâblar›n›n bildirdi¤i ibâdetleri ö¤renmek ve yapmak ve yasak etdiklerinden kaç›nmak lâz›md›r.
Befl vakt nemâz›, üflenmeden, gevfleklik yapmadan, flartlar›na ve
ta’dîl-i erkâna dikkat ederek k›lmal›d›r. Nisâb mikdâr› mal› ve paras› olan, zekât vermelidir. ‹mâm-› a’zam buyuruyor ki, (Kad›nlar›n süs olarak kulland›klar› alt›n ve gümüflün de zekât›n› vermek
lâz›md›r.)
K›ymetli ömrü, lüzûmsuz mubâhlara bile harcamamal›d›r. Harâm ile geçirmemek, elbette lâz›md›r. Tegannî ve flark› ve çalg› âletleri ile meflgûl olmamal›, bunlar›n nefse verecekleri lezzete aldanmamal›d›r. Bunlar bal kar›fld›r›lm›fl, flekerle kaplanm›fl zehr gibidir.
(Gîbet) etmemelidir. Gîbet harâmd›r. [Gîbet, bir müslimân›n
veyâ zimmînin gizli bir kusûrunu, arkas›ndan söylemekdir. Harbîlerin ve bid’at sâhiblerinin, mezhebsizlerin ve aç›kca günâh iflliyenlerin bu günâhlar›n› ve zulm edenlerin ve al›fl veriflde aldatanlar›n
bu fenâl›klar›n› duyurarak, müslimânlar›n, bunlar›n flerrinden sak›nmalar›na yard›m etmek ve müslimânl›¤› yanl›fl söyliyenlerin ve
yazanlar›n bu iftirâlar›n› herkese söylemek lâz›md›r. Bunlar› söylemek, gîbet olmaz (Redd-ül muhtâr: 5-263).]
(Nemîme) yapmamal›, ya’nî müslimânlar aras›nda söz tafl›mamal›d›r. Bu iki günâh› iflliyenlere çeflidli azâblar yap›laca¤› bildirilmifldir. Yalan söylemek ve iftirâ etmek de harâmd›r, sak›nmak
lâz›md›r. Bu iki fenâl›k, her dinde de harâm idi. Cezâlar› çok a¤›rd›r. Müslimânlar›n ayblar›n› örtmek, gizli günâhlar›n› yaymamak
ve kusûrlar›n› afv etmek çok sevâbd›r. Küçüklere, emr alt›nda bulunanlara [zevceye, çocuklara, talebeye, askere, iflçiye] fakîrlere
merhamet etmelidir. Kusûrlar›n› yüzlerine vurmamal›d›r. Olur olmaz sebeblerle o zevall›lar› incitmemeli, dövmemeli ve sövmemelidir. Hiç kimsenin dînine, mal›na, can›na, flerefine, nâmûsuna sald›rmamal›, herkese ve hükûmete olan borclar› ödemelidir. Rüflvet vermek ve almak harâmd›r. Yaln›z, zâlimin zulmünden kurtulmak için ve ikrâh, tehdîd edilince vermek, rüflvet olmaz. Fekat
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bunu da almak harâm olur. Herkes, kendi kusûrlar›n› görmeli, Allahü teâlâya karfl› yapd›¤› kabâhatleri düflünmelidir. Allahü teâlân›n, kendisine cezâ vermekde acele etmedi¤ini, r›zk›n› kesmedi¤ini bilmelidir. Anan›n, baban›n, hükûmetin, islâmiyyete uygun
emrlerine itâ’at etmeli, islâmiyyete uygun olmayanlara isyân etmemeli, karfl› gelmemeli, fitneye sebeb olmamal›d›r. [K›sacas›, hakîkî müslimân, medenî, ilerici insand›r. (Mektûbât-› Ma’sûmiyye)
ikinci cild, 123. cü mektûba bak›n›z!]
‹’tikâd› düzeltdikden ve (islâmiyyet)in emrlerine ve yasaklar›na uydukdan sonra, bütün zemânlar›, Allahü teâlân›n zikri ile geçirmelidir. Zikre büyüklerin bildirdi¤i gibi, devâm etmelidir.
(Zikr)e, ya’nî kalbin, Allahü teâlân›n ismini (S›fât-› zâtiyye)sini
hât›rlamas›na, anmas›na mâni’ olan herfleyi, kendine düflman bilmelidir. ‹slâmiyyete ne kadar çok yap›fl›l›rsa, Onu anman›n lezzeti
artar. ‹slâmiyyete uymakda, gevfleklik, tenbellik artd›kca, o lezzet
de azal›r ve kalmaz olur. ‹slâm düflmanlar›n›n yalanlar›na, iftirâlar›na aldan›p da, onlar›n tuzaklar›na düflmeme¤e çok dikkat etmelidir.
‹hlâs ile yap›lmayan ibâdetin fâidesi olmaz, sevâb› olmaz. (‹hlâs), herfleyi yaln›z Allah r›zâs› için yapmakd›r. ‹hlâs, Allahü teâlâdan baflka hiçbir fleyi sevmemekle, yaln›z Onu sevmekle, kendili¤inden hâs›l olur. Kalbin yaln›z Onu sevmesine (Kalbin tasfiyesi),
(Kalbin itmînân›) veyâ (Fenâ fillâh) denir. Kalbin itmînâna kavuflmas›, ancak Onu çok hât›rlamakla, büyüklü¤ünü, ni’metlerini düflünmekle olaca¤›n›, Ra’d sûresinin yirmisekizinci âyeti bildirmekdedir. ‹nsanda, (akl), (kalb) ve (nefs) denilen üç kuvvet vard›r. Akl›n ve nefsin yeri dimâgd›r. Kalbin yeri yürekdir. Akl, mekteb dersleri, fen bilgileri, san’at hesâblar›, mal sâhibi olmak, âhireti kazanmak yollar› gibi fleyleri düflünür. ‹sterse düflünür. ‹stemezse düflünmez. Akl›n bu düflünceleri ve insan›n bunlara kavuflmak için çal›flmas› câizdir. Hattâ, çok sevâb olur. Bunlar›n kalbe sirâyet etmeleri zararl›d›r. Nefs, dâimâ harâmlar›, zararl› fleyleri yapma¤› düflünür. Kalbin kendinde hiç düflünce yokdur. Onu akl›n ve nefsin ve
his uzvlar›ndan dimâga ve dimâgdan kalbe ulaflan harâm fleylerin
düflünceleri gelerek, hasta yapar. Kalbi bu hataralardan kurtarmak
gücdür. Bu düflünceler gelmezse Allahü teâlây› hât›rlar, düflünür.
Ya’nî kalb, hiç düflüncesiz kalmaz. Kalbin Allahü teâlây› hât›rlamas›, ismini çok söylemekle veyâ bir Velîyi severek görmekle olur.
Bir Velîyi bulamazsa, ismini iflitdi¤i bir Velînin hayât›n› okuyup
ö¤renir, onu çok sever. Ona (Râb›ta) yapar. Ya’nî hep onu düflünür. Bir Velîyi görmek, Allahü teâlây› hât›rlama¤a sebeb olaca¤›
hadîs-i flerîfde bildirilmifldir.
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ÇOK MÜH‹M TENBÎH
Erkek olsun, kad›n olsun, her müslimân›n, her sözünde, her iflinde, Allahü teâlân›n emrlerine, ya’nî farzlara ve yasak etdiklerine
ya’nî harâmlara uymas› lâz›md›r. Bir farz›n yap›lmas›na, bir harâmdan sak›nma¤a ehemmiyyet vermiyenin îmân› gider, kâfir olur. Kâfir olarak ölen kimse, kabrde azâb çeker. Âh›retde Cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Afv edilmesine, Cehennemden ç›kmas›na imkân ve ihtimâl yokdur. Kâfir olmak çok kolayd›r. Her sözde, her iflde kâfir olmak ihtimâli çokdur. Küfrden kurtulmak da çok
kolayd›r. Küfrün sebebi bilinmese dahî, hergün bir kerre, (Yâ Rabbî! Bilerek veyâ bilmiyerek küfre sebeb olan bir söz söyledim veyâ
bir ifl yapd›m ise, nâdim oldum, piflmân oldum. Beni afv et) diyerek
tevbe etse, Allahü teâlâya yalvarsa, muhakkak afv olur. Cehenneme
gitmekden kurtulur. Cehennemde sonsuz yanmamak için, hergün
muhakkak tevbe etmelidir. Bu tevbeden dahâ mühim bir vazîfe yokdur. Kul hakk› bulunan günâhlara tevbe ederken, bu haklar› ödemek
ve terk edilmifl nemâzlara tevbe ederken, bunlar› kazâ etmek lâz›md›r. (Se’âdet-i Ebediyye) 276 dan 287 ortas›na kadar okuyunuz!
Âlemlerin Rabbinin mahbûbu Muhammeddir.
Cismi pâk, ismi Ahmed, âlemlere rahmetdir.
Hulk-i azîm sâhibi Levlâke.... muhâtab›,
Menba-› ilm, edeb, feyz, nûr ve muhabbetdir.
Odur gerçek vâs›ta, Hak’la kul aras›na,
Sözü flifâ rûhlara, ad› gönül pas›na.
Odur hakîkî tabîb, me’yûs kalb hastas›na,
De¤il kendi, ümmeti, meleklerden yüksekdir.
Bu en seçkin kuluna, Hak yard›mc›lar verdi,
En sevdi¤i kullar› ona Eshâb eyledi.
Resûlullah: yollar›, benim yolum demifldir,
Asrlar›n iyisi bu asr› göstermifldir.
Muhammed Mustafây› can›ndan çok sevdiler,
Mal, mülk, makâmlar›n›, u¤runa terk etdiler.
‹slâm› yaymak için severek can verdiler,
Yâ Rab, bu ne güzel hâl, yâ Rab, bu ne izzetdir.
Onun bir sohbetinde nefsleri pâk oldu.
Kalblerine ma’rifet, feyz, nûr, tecellî doldu.
Evliyâ hâllerini onlar bir anda buldu,
Ve hep Ona uydular, bu ne büyük flerefdir.
Onlar hepsi âdildir, kimseye zulm etmezler,
Nefsleri için aslâ, hilâfet istemezler.
Bu yüzden harb etmezler, birbirini üzmezler,
En yüksek makâmdalar ve hepsi müctehiddir.
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HAKÎKAT K‹TÂBEV‹N‹N
YAYINLADI⁄I TÜRKÇE K‹TÂBLAR
K‹TÂBIN ADI
F‹ATI
_____________________________________________________________________________
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SE’ÂDET-‹ EBED‹YYE (TAM ‹LM‹HÂL):
(Hüseyn Hilmi Ifl›k), 1248 sahîfe, üç k›sm bir arada.
Doksanyedinci Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 YTL.
MEKTÛBÂT TERCEMES‹: (Hüseyn Hilmi Ifl›k)
(512) sahîfe. Üçüncü Bask› (2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.5 YTL.
FÂ‹DEL‹ B‹LG‹LER: Fâideli Bilgiler (Ahmed
Cevdet Pâfla) ve Din Adam› Bölücü Olmaz ve Do¤ruya ‹nan, Bölücüye Aldanma, k›smlar› ile
(480) sahîfe. K›rk›nc› Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 YTL.
HAK SÖZÜN VESÎKALARI: Hucec-i Kat’iyye
(Abdüllah Süveydî), Redd-i Revâf›d, Tezkiye-i Ehl-i Beyt,
Birleflelim-Seviflelim, Îmân ile ölmek için kardeflim Ehl-i Beyt
ile Eshâb› sevmelisin, Peygamberlik nedir?, Eyyühel-veled
tercemesi (‹mâm-› Gazâlî), Bir din câhiline cevâb,
k›smlar› ile 400 sahîfe. Otuzikinci Bask› (2007) . . . . . . . . . . . 3 YTL.
HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN: Herkese Lâz›m Olan
Îmân (Kemâhl› Feyzullah), Müslimânl›k ve H›ristiyanl›k,
Kur’ân-› Kerîm ve ‹nciller, ‹slâm dîni ve di¤er dinler,
k›smlar› ile (480) sahîfe. Ellibeflinci Bask› (2007) . . . . . . . . 3.5 YTL.
‹SLÂM AHLÂKI: ‹slâm Ahlâk› (Muhammed
Hâdimî), Cennet Yolu ‹lmihâli, Ey o¤ul ‹lmihâli,
k›smlar› ile (592) sahîfe. Altm›flbeflinci Bask› (2007). . . . . . . 4 YTL.
ESHÂB-I K‹RÂM: Eshâb-› Kirâm, Müslimânlar›n ‹ki Göz Bebe¤i, ‹slâmda ‹lk Fitne, k›smlar› ile
(416) sahîfe. K›rk›nc› Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 YTL.
KIYÂMET VE ÂHIRET: K›yâmet ve Âh›ret
(‹mâm-› Gazâlî), Müslimâna Nasîhat, k›smlar› ile
(384) sahîfe. K›rkbeflinci Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 YTL.
CEVÂB VEREMED‹: (Harputlu ‹shak efendi).
(368) sahîfe. Otuzikinci Bask› (2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 YTL.
‹NG‹L‹Z CÂSÛSUNUN ‹’T‹RÂFLARI: (M.S›dd›k Gümüfl)
(128) sahîfe. Elliüçüncü Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25 YTL.
KIYMETS‹Z YAZILAR: (Hüseyn Hilmi Ifl›k)
(416) sahîfe. Yirmidördüncü Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . 3.5 YTL.
NEMÂZ K‹TÂBI:
(192) sahîfe. Altm›flbirinci Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . 1.75 YTL.
fiEVÂH‹D-ÜN NÜBÜVVE: (Mevlânâ Abdürrahmân Câmî)
(448) sahîfe. Onyedinci Bask› (2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 YTL.
MENÂKIB-I Ç‹HÂR YÂR-‹ GÜZÎN: (Seyyid Eyyûb bin S›ddîk)
(592) sahîfe. Onbeflinci Bask› (2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 YTL.
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