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MENÂKIB-I Ç‹HÂR YÂR-‹ GÜZÎN
ÖNSÖZ
Bismillâhirrahmânirrahîm
‹nsan için üç dürlü hayât vard›r: Dünyâ, kabr, âh›ret hayât›.
Dünyâda, beden rûh ile birlikdedir. ‹nsana hayât, canl›l›k veren
rûhdur. Rûh bedenden ayr›l›nca, insan ölür. Beden mezârda çürüyüp, toprak olunca veyâ yan›p kül olunca, yâhud y›rt›c› hayvan yiyip yok olunca rûh yok olmaz. Kabr hayât› bafllar. Kabr
hayât›nda his vard›r, hareket yokdur. K›yâmetde bir beden yarat›l›p, rûh ile bu beden birlikde Cennetde veyâ Cehennemde
sonsuz yaflarlar.
‹nsan›n dünyâda ve âh›retde mes’ûd olmas› için, müslimân
olmas› lâz›md›r. Dünyâda mes’ûd olmak, râhat yaflamak demekdir. Âh›retde mes’ûd olmak, Cennete gitmek demekdir.
Allahü teâlâ, kullar›na çok ac›d›¤› için, mes’ûd olmak yolunu,
Peygamberler vâs›tas› ile kullar›na bildirmifldir. Çünki insanlar
bu se’âdet yolunu, kendi akllar› ile bulamazlar. Hiçbir Peygamber kendi akl›ndan birfley söylememifl, hepsi, Allahü teâlân›n
bildirdi¤i fleyleri söylemifllerdir. Peygamberlerin söyledikleri
se’âdet yoluna (Din) denir. Muhammed aleyhisselâm›n bildirdi¤i dîne (‹slâmiyyet) denir. Âdem aleyhisselâmdan beri binlerle Peygamber gelmifldir. Peygamberlerin sonuncusu Muhammed aleyhisselâmd›r. Di¤er Peygamberlerin bildirdikleri
dinler, zemânla bozulmufldur. fiimdi se’âdete kavuflmak için islâmiyyeti ö¤renmekden baflka çâre yokdur. ‹slâmiyyet, kalb ile
inan›lacak (Îmân) bilgileri ve beden ile yap›lacak (Ahkâm-› is–3–

lâmiyye) bilgileridir. Îmân ve ahkâm-› islâmiyye ilmleri (Ehl-i
sünnet âlimleri)nin kitâblar›ndan ö¤renilir. Câhillerin, sap›klar›n bozuk kitâblar›ndan ö¤renilmez. Hicrî bin senesinden evvel,
islâm memleketlerinde çok (Ehl-i sünnet âlimi) vard›. fiimdi hiç
kalmad›. Bu âlimlerin yazd›klar› arabî ve fârisî kitâblar ve bunlar›n tercemeleri, dünyân›n her yerinde, kütübhânelerde çok
vard›r. Hakîkat kitâbevinin bütün kitâblar›, bu kaynaklardan
al›nm›fld›r. Se’âdete kavuflmak için, (Hakîkat kitâbevi)nin kitâblar›n› okuyunuz!
Akl›n varsa e¤er, islâmiyyete ba¤lan!
‹slâmiyyetin asl›, Hadîsdir ve Kur’ân!
Mîlâdî
2001

Hicrî fiemsî
1380

Hicrî Kamerî
1422

‹ST‹GFÂR DÜÂSI
Muhammed Ma’sûm hazretlerinin 2.ci cildi, 80.ci mektûbundaki hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (‹stigfâr düâs›na devâm edeni, Allahü teâlâ derdlerden kurtar›r ve ummad›¤› yerden r›zkland›r›r). Bu fakîr, farz nemâzlardan sonra, üç kerre bu düây›
okuyorum.
Düâ budur: Estagfirullahel’azîm, ellezî lâ ilâhe illâ huv, elhayyel kayyûme ve etûbü ileyh.
Bu düây› okudukdan sonra, yaln›z (Estagfirullah) okuyarak
yetmifle temâml›yorum. Ölümden baflka, her derdden kurtar›r.
Eceli gelenin de, a¤r›s›z, s›k›nt›s›z ölmesine yard›m eder.

________________
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 âbâ-i ve
ümmehât-i zevcetî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-ebnâî ve benâtî
ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve
hâlâtî ve li-üstâzî Abdülhakîm-i Arvâsî ve li kâffetil mü’minîne vel-mü’minât. “Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în.”
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MENÂKIB-I Ç‹HÂR YÂR-‹ GÜZÎN
(r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în)

B‹SM‹LLÂH‹RRAHMÂN‹RRAHÎM
Bütün hamd ve senâlar, sa¤lam dînin esâs›n›n dört duvâr›n›,
Seyyidil mürselînin dört halîfesi ile sa¤lam ve kuvvetli k›lan Allahü teâlâya mahsûsdur. Bu dört halîfenin her biri, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” teblîg etdi¤i dînin birer
rüknüdür. Ömrü Onlar›n sevgisi ile geçirmemek uygun de¤ildir. Onlar›n sevgisi olmadan, kurtulufl mümkin de¤ildir. ‹slâm
dîninde gayretli ve sünnet-i seniyyeye ba¤l› olan yakîn sâhibi
din kardefllerimiz aç›kca bilirler ki, bu zemânda yaz›lacak ve
ö¤renilecek en mühim fley, Hulefâ-i râflidînin, ya’nî Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm›n dört büyük halîfesinin güzel
menk›belerinin beyân›d›r. O hidâyet imâmlar›n›n üstün makâmlar›n› aç›klamakd›r “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”.
Böylece, dostlar›n kalblerine safâ, gözlerine sürme ve cilâ olup,
düflmânlar›n kalblerine cefâ ve kötü gözlere belâ dikeni olur.
Allahü teâlân›n lütfu, sevdiklerine gölgelik ve yard›m olsun.
Onun lütf gölgesinde mihnet görmesinler. Düflmanlar›n bafl›ndan k›l›nç, boyunlar›ndan ip eksik olmas›n. Bu abd-i âsî, istedi
ki, O din serây›n›n mi’mâr›, yakîn meydân›n›n en büyüklerinin
fazîletlerinden bir damla ile, susuz âfl›klar› suya kand›rs›n, günefl gibi kemâllerinden sâd›klar›n gönüllerini ayd›nlats›n. Allahü teâlâdan yard›m dileyerek ve Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah ve lâ ma’bûde illâ iyyâhu [ondan baflkas›na ibâdet etmeyiz]
diyerek bafll›yoruz.
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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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B‹R‹NC‹ BÂB
Birinci halîfe emîr-ül mü’minîn hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk›n
“rad›yallahü teâlâ anh” menâk›b› hakk›ndad›r.
‹slâm dîninin birinci göz bebe¤idir. Muhammed Mustafân›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” refîkidir [arkadafl›d›r]. Bu ikisinden, ikincisidir. Hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh”
ism-i flerîfleri Abdüllahd›r. Künyesi Ebû Bekrdir. Babas›n›n ad›,
Osmând›r. Babas›n›n künyesi, Ebû Kuhâfedir. Arablar aras›nda
künye ma’rûf ve meflhûr oldu¤undan, künye ile meflhûr olup, nesebi, Ebû Bekr Abdüllah bin Ebî Kuhâfe ibni Âmir bin Amr ibni Ka’b bin Sa’d bin Temîm bin Mürredir. Mürre, Resûl-i ekrem
“sallallahü aleyhi ve sellem” hazretlerinin yedinci babas›d›r.
fiübhesiz o temîz neseb, yedinci atada cem’ olur (birleflir).
Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” ism-i flerîfleri, önceden Abdülka’be idi. Fahr-i âlem efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”
Abdüllah koydular. Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” ilk de¤ifldirdi¤i ism, Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” ismidir.
Birinci Menâk›b: Lakab-› flerîflerinden biri, (Atîk)dir. Bunun
sebebi flu idi. Hazret-i Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mubârek yüzlerine nazar edip, (Bu, Cehennem ateflinden
atîkdir) buyurdular. Ya’nî, Allahü teâlân›n nâr›ndan [ateflinden]
azadl› kuludur, demek olur. Bundan sonra, bu lakab ile flöhret
buldu. Bir lakab-› flerîfleri de (S›ddîk)d›r. Ziyâde [çok fazla]
inançl› demekdir. Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini tasdîk etdi¤i için, bu ism verilmifldir.
‹kinci Menâk›b: S›ddîk kelimesi, lügatda üç ma’nâya gelir.
Birinci ma’nâs›, gâyet do¤ru söyleyici demekdir. Bu ma’nâ,
(Tâcül-islâm)da aç›klanm›fld›r. Sûre-i Yûsüfde S›ddîk lafz›, bu
ma’nâ ile tefsîr edilmifldir. ‹kinci ma’nâs›, kendi kavlini ameli
ile [ya’nî yapd›¤› ifli, sözü ile] do¤rulamak demekdir. Üçüncü
ma’nâs›, dâimî tasdîk demekdir. Bu iki ma’nâ (Sahîh-i Cevherîye) kitâb›nda aç›klanm›fld›r. Emîr-ül-mü’minîn Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine S›ddîk söylenmesinde,
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birinci ma’nâ düflünülse, o cihetle adland›r›l›r ki, gâyet do¤ru
söyliyen idi. Demifllerdir ki, hazret-i emîr-ül-mü’minîn Alî
“kerremallahü vecheh” hadîs rivâyetini kimseden yemîn etmeksizin kabûl etmezdi. Ancak hazret-i Ebû Bekrden “rad›yallahü teâlâ anh” kabûl ederdi. E¤er ikinci ma’nâ ile düflünülse,
yine o cihetle adland›r›l›r ki, aç›kd›r. E¤er üçüncü ma’nâ düflünülse, o fleklde adland›r›l›r ki, O sultân› tasdîki devâml› olup,
yok olmas›, flübheye düflme ihtimâli yok idi.
Nitekim, bildirilmifldir ki, Fahr-i âlem “sallallahü aleyhi ve
sellem” hazretlerine mi’râc müyesser oldu. O gecenin sabâh›nda, mi’râc k›ssas›n› anlat›p, buyurdu ki, (Bu gece, Mekkeden
Beyt-i Mukaddese gitdim. Orada, Enbiyân›n rûhlar›na imâm
olup, iki rek’at nemâz k›ld›m. Oradan Arfl›n üzerine yükseldim.
Allahü teâlâ ile konufldum. Allahü teâlâ, ümmetime, bir gün bir
gecede elli vakt nemâz farz etdi. Geri döndüm. Âsûmânda, hazret-i Mûsâ “aleyhisselâtü vesselâm” ile karfl›lafld›m. Beni geri
gönderdi ki, elli vakt nemâza ümmetin tâkat getiremez. Allahü
teâlâya teveccüh etdim. On vakt nemâz ba¤›fllad›. Geri Mûsâ
aleyhisselâm›n yan›na geldim. Henüz çokdur, diye beni geri
döndürdü. Tekrâr Allahü teâlâya teveccüh etdim. On vakt dahâ
ba¤›fllad›. Velhâs›l, befl nöbetde, k›rkbefl vakt nemâz ba¤›fllad›.
Hazret-i Mûsâ aleyhisselâm yine dön, dedikde, dedim ki, Rabbimden hayâ ederim. Ben bu befl vaktden râz›y›m, dedim. Allahü teâlâdan nidâ geldi ki, bu befl vakt, elli vakte bedeldir. Sonra, Beyt-ül-mukaddese gelip, gece içinde, Mekkeye geri döndüm.) Hâl budur ki, bu gidip-gelmek, gâyet k›sa zemânda oldu.
Rivâyet edilir ki, geldikde, mubârek yataklar› henüz s›cak idi.
Kâfirler bu k›ssay› iflitince, inkâr edip, akla uygun de¤ildir, dediler. ‹nkâr eden o gurub, flimdi bununla Ebû Bekri susdurmak iyi
olur, diyerek, yan›na geldiler. Dediler; yâ Ebâ Bekr! Efendinin,
nas›l bir konuyu da’vâ edindi¤ini iflitdin mi? Efendin der ki, bu
gece arfla gitdim, geldim. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ
anh” o durumda, duraklama ve tereddüd etmeksizin, tasdîk ve
kabûl edip, böyle söyledi ise, gerçek söyler. Ondan yalan sâd›r
olmaz, buyurdular. Ondan dolay› Ona, (S›ddîk) denildi. Hazret-i imâm-› Alî “kerremallahü vecheh”, Ebû Bekr-i S›ddîk ad›
gökden inmifldir, diye yemîn etmifllerdir. Gâliba sebebi; meâl-i
flerîfi (Do¤ru haberde gelen ve Onu tasdîk eden...) olan âyet-i
–8–

kerîmede, tefsîr erbâb›, do¤ru haberde gelenin Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Onu tasdîk edenin de Ebû Bekr-i S›ddîk oldu¤unu söylemifl olmalar›d›r. ‹brâhîm bin Hasen el-cevherî el Hirevî rivâyet eder ki, hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü
aleyhi ve sellem” buyurdular ki; (Ebû Bekr, anas›ndan dünyâya
geldi. Hak sübhânehü ve teâlâ, Cennete dedi ki, izzim celâlim
hakk› için, sana yaln›z Ebû Bekri sevenleri koyaca¤›m!)
Üçüncü Menâk›b: Rivâyet edilir ki, hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” annesi Ümmül hayr hâtunun do¤an her o¤lu, vefât ederdi. Ebû Bekr hazretlerini do¤urdu. Kuca¤›na al›p,
Beyt-i flerîfe getirdi. Orada dedi ki, “Ey, Beyt-i harâm›n Rabbi!
Ey makâm› Mültezemin sâhibi. Senden ricâ ederim ki, yeni do¤mufl bu çocu¤u bana ba¤›fllayas›n. Ma’mûr edesin. Birdenbire
makâmdan [Beyt-i flerîfden] bir beyâz el ç›k›p, Ebû Bekrin eline
yap›fld›. Bir ses iflitildi ki, (Ey Allah›n kulu olan kad›n. Kuca¤›ndaki çocuk kurtulacak. Allahü teâlân›n Resûlünün dostu olacak.
Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” sonra halîfesi olacakd›r) diyordu. Ümmül hayr, bunu iflitip, flükr secdesi yapd›.
Dördüncü Menâk›b: (Meâliyil ferfl-ilâ avâliyil arfl) ismli kitâbda anlat›l›r. Kâdî Ebül Hasen, Ebû Hüreyreden “rad›yallahü
teâlâ anh” rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri bir gün Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ile oturmufllard›. Konuflma esnâs›nda, hazret-i
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, yâ Resûlallah! Senin
hakk›n için ki, ömrümde hiç saneme [puta] secde etmifl de¤ilim.
Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”, niçin Resûlullah hakk›na yemîn edersin. Bu kadar câhiliyye zemân›m›z geçdi, dedi.
Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü anh” dedi ki, babam Ebû Kuhâfe, bir gün beni al›p, puthâneye götürdü. Bunlar senin ilâh›nd›r,
bunlara secde eyle, dedi. Beni oraya koyup, gitdi. Ben ileri vard›m. Saneme [puta], karn›m açd›r, bana yiyecek ver, dedim. Cevâb vermedi. Su istedim. Cevâb vermedi. Elbisem yok, bana elbise ver, dedim. Cevâb vermedi. Elime bir tafl al›p, bu tafl› senin
üzerine atar›m, e¤er ilâh isen mâni’ ol, dedim. Cevâb vermedi.
Tafl› at›p, saneme [puta] vurdum. Yüzü üzeri düfldü. Babam gelip, gördü. Bana dedi: Ey o¤ul. Niçin böyle edersin. Elimden tutup, eve götürdü. Anneme durumu anlatd›. Annem dedi ki, bunu kendi hâline koyal›m. Bunun hakk›nda, Allahü teâlâ taraf›n–9–

dan bana hitâb gelmifldir. Eseri zuhûr edecekdir. Sonra ben anneme sordum. Benim için sana gelen hitâb ne idi. Annem dedi
ki: Seni do¤urmam yak›n oldu¤u gece, a¤r› tutup, ›zd›râba düfldüm. Hât›fdan bir ses geldi ki, Ey hâtun! Müjdeler olsun sana ki,
senden bir vücûd zuhûra gelecekdir. Yerde ad› (Atîk) ve semâda (S›ddîk) ve hazret-i Muhammede “sallallahü aleyhi ve sellem” yâr ve refîk olacakd›r, dedi. Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” der ki, Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” sözünü temâmlad›. Cebrâîl aleyhisselâm nâzil olup, hazret-i Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sâd›k Ebû Bekr, dedi. Ya’nî Ebû
Bekr gerçek söyler, diye üç kerre tekrâr etdi.
Beflinci Menâk›b: Ehl-i sünnet vel-cemâ’at müttefiklerdir ki,
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” eshâb›n›n en üstünü
Ebû Bekr “rad›yallahü anh”, ondan sonra hazret-i Ömerdir “rad›yallahü anh”. Ammâ, hazret-i Osmân ile hazret-i Alînin efdaliyyetlerinde ihtilâf etmifllerdir. Ehl-i sünnet vel-cemâ’atden bir
tâife, hazret-i Alînin üstün oldu¤unu söylediler. (Buhârî) “rahmetullahi aleyh” nakl edip, Abdüllah bin Ömerden “rad›yallahü
teâlâ anhümâ” rivâyet eder ki, hazret-i Resûlullah›n “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” zemân-› flerîflerinde eshâb birbirinden
tercîh olunurlard›. Evvelâ Ebû Bekri, sonra Ömeri, ondan sonra
Osmân›, sonra Alîyi üstün tutarlard› “r›dvânullahi teâlâ aleyhim
ecma’în”. ‹bni Münzir rivâyet eder ki, hazret-i Alî “rad›yallahü
teâlâ anh” buyurdu ki, (Bu ümmetin Nebîsinden sonra hayrl›s›,
Ebû Bekr, sonra Ömer, ondan sonra Osmând›r.)
Alt›nc› Menâk›b: Hazret-i Alîden “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet edilir. Evvelâ islâma gelen, Ebû Bekrdir “rad›yallahü
anh”. Hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” ile ilk
önce k›bleye durup, nemâz k›lan Ebû Bekrdir. Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” islâma gelifl sebebi flöyle idi. Hazret-i Ebû
Bekr önceleri tüccâr idi. Sefer ve ticâret yapard›. Ekserî fiâma
giderdi. Seferde iken, bir gece rü’yâ gördü ki, gökden ay inip,
kuca¤›na girdi. Ebû Bekr, iki eliyle onu kucaklad› ve sînesine
basd›. Uyand›. Yemlîhâ ad›nda meflhûr bir râhib var idi. Ona var›p, rü’yâs›n› ta’bîr etdirdi. Râhib dedi ki, sen nerelisin? Ebû
Bekr dedi; Arz-› Hicâzdan›m. Tekrâr sordu: Ne ifl yapars›n. Ebû
Bekr, tüccâr›m, dedi. Râhib dedi ki, yâ Arabistanl› kifli. Bu
rü’yâda, sana büyük müjdeler vard›r. Ta’bîrini ister isen, ücreti– 10 –

ni ver, dedi. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” oniki dînâr ç›kar›p,
verdi. Râhib dedi ki: O ay ki, gökden sana indi. Âh›r zemân Peygamberidir. Yak›nlarda zuhûr edecekdir. Sen Onun hayât›nda
iken vezîri olursun. Sonra halîfesi olursun. Yâ Arabistanl› kifli.
E¤er ben sa¤ iken, Ona yetiflir isen, bana haber ver. Ona var›p,
buluflay›m. E¤er ben dünyâdan gitmifl isem, selâm›m› ona ulafld›r›rs›n. Ben Onun dînine girdim ve ümmetinden oldum. Beni
âh›retde flefâ’atinden unutmas›n. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh”, bana bir mektûb ver, dedi. Râhib, oniki sat›r bir
mektûb yaz›p, Ebû Bekre “rad›yallahü anh” verdi. O mektûbun
mevzû’u flu idi. (Esselâmü aleyke yâ Muhammed bin Abdüllah
el Mekkî el Medenî el tehamî, salevâtullahi teâlâ aleyke ve selleme. Hakîkaten sen âh›r zemân Peygamberisin! Ve Rabbilâlemînin Resûlisin. Bu mektûbu Ebû Bekr bin Ebû Kuhâfe ile sana gönderdim. Ma’lûm ola ki, ben sana îmân getirdim ve sana
ümmet oldum. Ebû Bekr bana gelip, rü’yâs›n› ta’bîr etdirdi. O
rü’yâ delâlet eder ki, Ebû Bekr senin vezîrin olur, sonra halîfen
olur. E¤er ben sa¤ olup, hazretine yetiflirsem, gelip önünde gâzâ
ve cihâd ederim. E¤er yetiflmezsem, âh›retde beni flefâ’atinden
unutmayas›n) diye mektûbu temâm etmifldir.
Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü anh”; ey rü’yây› ta’bîr eden
kifli. E¤er ta’bîr etdi¤in gibi olursa, yüz alt›n dahî bende senin
emânetin olsun, dedi. fiâm seferini bitirip, Mekkeye geldi. Bu
hâdiseden oniki sene geçdi. Hak sübhânehü ve teâlâ, hazret-i
Muhammede “sallallahü aleyhi ve sellem” vahy eyledi. Bir gece o büyük Peygamber, Ebû Kubeys da¤›na ç›k›p, gece yar›s›nda dedi ki: Allahü teâlâya da’vet edenin da’vetini kabûl ediniz.
Lâ ilâhe illallah, deyiniz. Ebû Bekr, serîr üstünde yat›yordu.
Söylenilenleri iflitdi. Eflhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eflhedü enne Muhammeden Resûlullah. Birkaç gün sonra, Mekke sokaklar›nda, hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
ile bulufldu. Hazret-i Fahr-i âlem ona dedi ki: Ne olayd›, islâma
geleydin. Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki: Yâ Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! Peygamber isen mu’cize
gösteresin. Hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem”, Ebû Bekrin gö¤süne mubârek ellerini dayay›p, flöyle d›vâra yaslay›p, dedi ki, sana o mu’cize yetmez mi ki, o rü’yây›
gördün. Yemlîhâ râhibe ta’bîr etdirdin. O zemândan on iki y›l
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geçdi. Ta’bîr edene on iki dînâr verdin ve yüz dînâr dahâ va’d
etdin. Rü’yây› ta’bîr eden, on iki sat›r bir mektûb yaz›p, sana
emânet verdi. Bunlar› bir-bir görüp, muttalî olup, mektûbda yaz›lan fludur, fludur deyip, takrîr buyurdular. Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” iflitip, parmak kald›r›p, (Eflhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eflhedü enne Muhammeden Resûlullah). Ya’nî sen, o
Peygambersin ki, Yemlîhâ râhib senden haber verdi, dedi.
Yedinci Menâk›b: Huzeyfe ibni Yemân “rad›yallahü anh”
rivâyet eder. Bir gün hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sabâh nemâz›n› k›l›p, dönüp, Ebû Bekr-i S›ddîk›
“rad›yallahü anh” süâl etdi. Kimse cevâb vermedi. Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” aya¤a kalk›p, Ebû
Bekr nerede, buyurdu. Ebû Bekr arka safdan, Lebbeyk (buraday›m) yâ Resûlallah, dedi. Resûlullah emr buyurdu. Ebû Bekre yol açd›lar. Yan›na gelip, hazret-i Fahr-i kâinât buyurdular
ki, yâ Ebâ Bekr nerede idin. Birinci rek’atde bana yetifldin mi.
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki: Yâ Resûlallah! Birinci safda sizinle tekbîr al›p, Fâtiha sûresini okuma¤a bafllam›fld›m. Sonra, abdestimde vesvese oldu. Abdest için dönüp, mescid kap›s›na geldim. Birdenbire bir ses iflitdim. Ard›ma bakd›m,
gördüm ki, altundan bir kab as›lm›fl ve içi dolu su idi. O su, kardan beyâz ve baldan tatl› idi. Üstünde bir mendil örtülmüfldü.
Üzerinde, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah Ebû
Bekr-i S›ddîk) diye yaz›lm›fl idi. Mendili al›p, önüme koydum.
Abdest al›p, mendili geri kab›n üzerine koydum. Sonra gördüm, kaybolmufl. Sonra gelip, evvel rek’atde size yetifldim, dedi. Hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
buyurdu ki: Müjdeler olsun sana yâ Ebâ Bekr “rad›yallahü
anh”. Ben nemâzda k›râ’eti temâmlad›m ki, rükû’a gideyim.
Dizlerim tutuldu. Sen gelmeyince, rükû edemedim. Sana abdest suyu veren Cebrâîl idi. Mendili tutan Mikâîl idi. Benim dizlerimi tutan ‹srâfîl idi “aleyhissalâtü vesselâm”.
Sekizinci Menâk›b: Hazret-i Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Allahü teâlân›n emri ile Mekke-i mükerremeden hicret etmek diledi¤i zemân, benim ile bu yolda
kim hemrâh [yol arkadafl›] olur. Cân›na ve bafl›na kim k›yar, dedi¤i zemân, herkesden önce hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü
anh” ileri at›l›p, anam ve babam, mal ve cân›m, cümlesi yoluna
– 12 –

fedâ olsun; yâ Resûlallah. Bu flerefli hizmete ben kulunu kabûl
eyle diye ilticâ ve tazarru’ edince, hazret-i Fahr-i Enbiyâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” kabûl buyurdu. Gece ile berâber,
mah [ay] ve keyvan [zuhâl y›ld›z›] gibi yola ç›kd›lar. S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” o Resûl-i Rabbil âlemîn hazretlerini sak›n›p, kâh ard›na, kâh önüne, kâh sa¤›na ve kâh soluna geçer ve
kâh, mubârek aya¤› parmaklar› üzerine basard›. Düflmânlar izlemesin diye. Bu esnâda Habîb-i Hudâ hazret-i Muhammed
Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, “Yâ
Ebâ Bekr, ne ›zd›râb çekersin. Kendi nefsin için mi korkars›n.”
Cevâb buyurdular ki, (hâflâ, sümme hâflâ ki, Ebû Bekr bu yolda
kendi cân›n› sak›n›p, kay›rs›n.) Ve lâkin, yâ Resûlallah! Mubârek cesedinin bir k›l›na halel gelir diye, korkar›m ki, benim gibi
binlerce kimsenin bafl› düflse yeridir. Sen din serây›n›n mi’mâr›s›n. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, “Üzülme, Allahü teâlâ bizimledir!” buyurdu. Ma¤araya geldiler. Ebû Bekr
“rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, yâ Resûlallah! Bir mikdâr sabr
edin. O ma¤araya ben kulun gireyim. Y›lan, akreb cinsinden
nesne var ise, zarar› Ebû Bekre olsun! Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” izin verdi. Ma¤ara içine girince, ne kadar
mahlûkat var ise, târûmâr olup, herbiri deli¤ine girdi. Hazret-i
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” s›rt›ndan mubârek gömle¤ini
ç›kar›p, parça-parça edip, parçalar ile, o deliklerin temâm›n› t›kad›. O deliklerden biri aç›k kald›. Ona parça yetiflmedi. O deli¤e de, aya¤›n›n taban›n› iyice t›kad›. O büyük sultâna, flimdi
se’âdet ile, içeri buyurun diye hitâb eyledi. ‹ki cihân serveri de,
Besmele söyliyerek, ma¤ara içine girdi. Sabâha kadar orada
kald›lar. Sabâh oldu. Hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ
anh” gömle¤ini arkas›nda göremeyince, sebebini sordular. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh”, yâ Resûlallah!
Yolunda, gömle¤imi y›rt›p, akrep ve y›lan deliklerini t›kay›p,
flerlerini def’ eyledim; dedikde, Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Allah›m! Ebû Bekri, k›yâmet günü, benim derecemde, benimle berâber bulundur!) buyurdu.
Dokuzuncu Menâk›b: Nakl edilmifldir ki, bu esnâda Fahr-i
âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, hazret-i Ebû Bekr-i
S›ddîk›n “rad›yallahü anh” mubârek yüzlerinde de¤ifliklik görüp, süâl etdikde, meydâna gelen hâdiseyi anlatd›. Ma¤arada
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olan delikleri birbir t›kay›p, lâkin, cübbe parças› bir deli¤e yetmedi. O delik de aç›k kalmas›n diye taban›m› dayam›fld›m. Bir
y›lan, birkaç def’a taban›m› sokdu. Aya¤›m› delikden çekme¤e
korkdum ki, o y›lan delikden d›flar› ç›k›p, zât-› flerîfine bir elem
verip, ›zd›râb eder, diye cevâb verdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” onunla benim aram› aç, b›rak ç›ks›n buyurdu. O an Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” mubârek aya¤›n›
delikden çekdi. ‹çeriden görünüflü hüzn ve gam veren zehirli bir
y›lan ç›kd›. Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”: Ey
utanmaz y›lan! Benim ma¤ara arkadafl›m› ve esrâr›ma vâk›f olan›, Allahü teâlâdan korkup, benden hayâ etmedin mi, aya¤›n›
sokarak eziyyet etdin, diyerek hitâb edip, azarlay›nca, y›lan cevâba kâdir olup, dedi ki, yâ Habîbi rahmân! Ey insanlar›n ve
cinnin Peygamberi! Senin âfl›k›n sâdece insanlar de¤ildir. Belki
hayvân zümresinden kufllar, y›lanlar, kar›ncalar, cemâline âfl›kd›r. Hattâ ben kulun, birçok yafll›, gözü nemli, kendi cinsimiz
olan büyüklerimizden yüksek vasflar›n›z› dinleyip, ›fl›k saçan
yüzünüzü görme¤e müfltak ve hayrân ve kendinden geçmifl, flaflk›n fleklde a¤l›yarak, mâl ve mülkümü terk edip, âfl›k divânen
olmufldum. Bu ma¤aray› flereflendirece¤ini ö¤renmifldim. Onun
için nice zemândan berî, bu s›k›nt›l› ma¤arada gece-gündüz demeyip, yolunuzu bekliyordum. Böylece, sizin buraya teflrîfiniz
ile, ayr›l›k ac›s›na ve içimdeki derde merhem edeyim. Çünki, en
mes’ûd bir zemânda, bu karanl›k ma¤arada, arkadafl›n [ma¤araya girince], sabâh günefli gibi zâhir olup, devlet güneflim do¤du.
Ammâ ne var ki, arkadafl›n yine perde oldu. Bu sebeble, korku
ve hayâ ben kulundan kalk›p, zarûrî olarak, bu küstahl›k benden vâk›’ oldu; diye özr dileyince, Seyyid-üs-sekaleyn, dünyâ ve
âh›retde bulunanlar›n flefâ’atcisi, y›lan›n küstâhâne özrünü kabûl etdi. Hazret-i Ebû Bekrin yaras›na, mubârek a¤›zlar›n›n suyundan sürdü. O ânda ac›s› flifâ buldu.
Onuncu Menâk›b: O ma¤arada bir müddet kald›lar. Orada
Ebû Bekr “rad›yallahü anh” hazretleri afl›r› derecede susad›.
Harâreti had safhâya gelince, Sultân-› Enbiyâya arz etdi. Buyurdular ki, yâ Ebâ Bekr! D›flar›ya ç›k. Ma¤aran›n önünden
akan nehrden murâd›nca [doyas›ya] iç. Yüksek emrleri üzerine
d›flar› ç›k›p, gördü ki, bir ›rmak akar. Kardan so¤uk ve hem beyâz. Baldan tatl› ve kokusu miskden güzel. Arzû etdi¤i kadar
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içip, geri geldikde, dedi ki: Yâ Resûlallah! Bu ne hayât suyudur
ki, bu da¤›n bafl›nda hâs›l olmufl ve yarat›lanlardan bir fert görmüfl de¤ildir. Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu: Allahü teâlâ hazretleri Cennet ›rma¤› ile vazîfeli olan
mele¤e, tâ Cennet-i firdevsden; akarsuyu getirip, bu ma¤ara
önünde ak›ts›n ve Ebû Bekr-i S›ddîk kulu, ondan murâd›nca içsin diye emr etdi. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” bu sözleri iflitdi¤i zemân çok neflelenip, dedi ki, babam
ve anam sana fedâ olsun. Ebû Bekrin Hak sübhânehü ve teâlâ
kat›nda bu kadar mertebesi var m›d›r ki, onun için, Mekke da¤›nda, Cennetden ›rmak ak›t›r. Hazret-i flefî’ül müznibîn Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, (Evet, yâ
Ebâ Bekr, Allahü teâlâ hazretleri kat›nda dahâ ziyâde kadrin
vard›r. Beni hak Peygamber gönderen Allahü teâlâya yemîn
ederim ki, sana bu¤z eden kimseler Cennete giremezler. Onlar›n yetmifl y›l kadar ameli olsa da!) buyurdular.
Onbirinci Menâk›b: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” ile Ebû Bekr “rad›yallahü anh” o ma¤arada üç gün üç
gece kald›lar. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” o ma¤aran›n tavan›nda bir kufl gördü ki, yerinden hareket etmeyip, birfley yimez
ve su içmez. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” dedi ki, Yâ Resûlallah! Bu kufla ben hayrân›m. Zîrâ, biz bu ma¤araya geleliden beri, bu kufl yerinden hareket etmedi. Bir nesne yimedi. Allahü
teâlâ, kelâm-› kadîminde [Kur’ân-› kerîminde], (Allahü teâlân›n r›zk vermedi¤i, yeryüzünde bir mahlûk yokdur.) buyurmufldur. Ebû Bekr-i S›ddîk, böyle düflünürken, o hâlde hazret-i
Cebrâîl aleyhisselâm nâzil olup, havâda muallak durup, dedi
ki, yâ Muhammed! Hak sübhânehü ve teâlâ sana selâm eder.
Ve buyurur ki, Ebû Bekrin hât›r›na geleni bilirim. O kufla emr
eyledim ki, Ebû Bekr ile konuflsun. Ebû Bekre söyle ki, o kufl
ile söyleflsin; dedi. Resûl-i ekrem hazretleri, Ebû Bekre, hazret-i Cebrâîlin sözünü aç›klad›kda, Ebû Bekr “rad›yallahü
anh” sevinip, ileri vard›. Dedi ki, Ey mubârek kufl! Allahü teâlâ hazretlerinin izni flerîfiyle, bana söyle ki, yiyece¤in ve içece¤in nedir. O kufl a¤lay›p, bir zemân kendinden geçip, yere düfldü. Sonra ay›l›p, kalkd›. Tebessüm ederek dedi ki, yâ Ebâ
Bekr! Bana bundan süâl etme! Bu bir s›rd›r. Hak sübhânehü
ve teâlâ ile benim aramda olan s›rr›m› kimsenin bilmesini iste– 15 –

mem. Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” dedi: Ey mubârek kufl!
E¤er bana söyleme¤e me’mûr oldun ise, söyle. Kufl dedi. Ma’lûmun olsun ki, hazret-i Âdem aleyhisselâm yarat›lmazdan iki bin
y›l evvel, Hak sübhânehü ve teâlâ beni halk etdi [yaratd›]. Yiyece¤imi ve içece¤imi iki kelime eyledi. Aç oldu¤um zemân birisini söylerim; tok olurum. Susuz oldu¤um zemân birini söylerim; kanar›m. Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki: O kelime nedir. Kufl dedi, o kelimenin biri budur ki, aç oldu¤um zemân, sana bu¤z edene la’net ederim; tok olurum. Susuz oldu¤um zemân, sana muhabbet edene, istigfâr ederim, kanar›m.
Hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, bunu iflitip, a¤lad›. Ümmetinden ba’z›lar› flakâvet edip, hazret-i
Ebû Bekre bu¤z edeceklerine mahzûn oldu.
Onikinci Menâk›b: Rivâyet olunur ki, hazret-i Resûl-i ekremin amcas› Ebû Tâlib hakk›nda bu âyet-i kerîme nâzil oldu.
(fiübhesiz ki sen istedi¤in kimseyi hidâyete kavuflduramazs›n.
Ve lâkin, Allahü teâlâ diledi¤ini hidâyete kavufldurur.) Ebû
Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” o mahalde hâz›r idi. Cebrâîlden o da iflitip, o bir zemân, kendinden geçdi. Sâlibî flöyle demifldir: Hazret-i Cebrâîlden vahyi, Ebû Bekr-i S›ddîkdan “rad›yallahü anh” gayri kimse iflitmemifldir.
Onüçüncü Menâk›b: Fahr-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurmufllard›r ki, mi’râc gecesi, kardeflim Cebrâîle süâl
etdim ki, k›yâmet gününde, ümmetimin cümlesine süâl olunur
mu. Cevâb verdi ki, yâ Muhammed “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem! Ümmetinin cümlesine hesâb vard›r. Lâkin, Ebû Bekre
yokdur. Ona k›yâmet gününde yürü sen hesâbs›z Cennete var;
denilir. O ise, dünyâda beni sevenler, benimle berâber Cennete girmeyince, ben Cennete girmem, der.
Ondördüncü Menâk›b: ‹mâm-› Fahreddîn-i Râzî “rahmetullahi aleyh” yazm›fld›r. Birgün sultân-› kevneyn ve Resûl-i sekaleyn ve habîb-i Rabbilâlemîn Muhammed Mustafâ “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine bir gümüfl yüzük hediyye getirdiler. Hazret-i Ebû Bekre verdi. Yâ Atîk. Var, bunu bir kuyumcuya götür. Üzerine (Lâ ilâhe illallah), kaz›s›n [ya’nî yazs›n], buyurdu. Hazret-i Ebû Bekr yüzü¤ü al›p, kuyumcuya götürdü. Dedi ki, bu yüzü¤ün üzerine (Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah) nakfl eyle. Bunu Sultân-› Enbiyâ emr etme– 16 –

mifldi. Lâkin, hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh”, Allahü teâlân›n ism-i flerîfinden, hazret-i Habîbi ekremin ism-i flerîfi ayr› olmas›n› lây›k görmedi. Onun için, kuyumcuya böyle ›smarlad›. Kuyumcu da, emr-i flerîfleri mûcibince yüzü¤ün kafl›
üzerine kaz›y›p, tekrâr, Ebû Bekre teslîm eyledi. Onlar da mubârek yüzü¤ü eline al›p, Fahr-i kâinâta getirirken, Allahü teâlâ
hazretleri, azamet ve kibriyâs› ile, hazret-i Cebrâîl aleyhisselâma emr eyledi ki, yâ Cebrâîl! Acele yetifl. Habîbimin yüzü¤üne
Ebû Bekrin ad›n› yaz. Çünki, Ebû Bekr, benim ism-i flerîfimden Habîbimin isminin ayr› olmas›n› lây›k görmedi. Ben de lây›k görmedim ki, Habîbimin isminden, Ebû Bekrin ismi ayr› olsun. Hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm derhâl yetiflip, mubârek yüzük Ebû Bekrin elinde iken ve haberi yok iken, yüzü¤ün üzerine, hazret-i Ebû Bekrin ism-i flerîfini kaz›d›. Sonra Ebû Bekr
hazretleri o mubârek yüzü¤ü, sultân-› Enbiyâya teslîm eyledi.
Fahr-i kâinât hazretleri, yüzü¤ün kafl›na nazar edip [bak›p],
gördü ki, (Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah, Ebû
Bekr-i S›ddîk) kaz›lm›fl. Fahr-i kâinât, bunun hikmeti nedir, diye tefekküre vard›. Ondan sonra Ebû Bekre süâl etdi ki, yâ S›ddîk. Bu yüzü¤ün kafl›na yaln›z Lâ ilâhe illallah kazd›r, diye sipârifl olunmufl idi. Sen ziyâde kazd›rm›fls›n. Sebebi nedir. Hazret-i S›ddîk hicâb›ndan [utanc›ndan] mubârek bafl›ndan aya¤›na var›ncaya kadar terledi. Dahâ cevâb vermeden hazret-i
Cebrâîl aleyhisselâm gelip, dedi ki: Yâ Resûlallah! Hak sübhânehü ve teâlâ hazretleri sana selâm eder. Ve buyurur ki, Ebû
Bekrin kendi ad›n›n yüzü¤ün kafl›nda yaz›ld›¤›ndan haberi yokdur. Ben kazd›rd›m. Habîbim bundan dolay› huzûrsuz olmas›n.
Zîrâ Ebû Bekrin eline yüzü¤ü verdi¤in vakt, yaln›z Lâ ilâhe illallah kazd›r, demifldin. Ebû Bekr benim ism-i flerîfimden, Habîbimin ismi ayr› olma¤› lây›k görmeyip, kendisi kuyumcuya
kazd›rd›. Ya’nî, Ebû Bekr senin ad›n›, benim ad›mdan ay›rmad›. Ben de senin ad›ndan Ebû Bekrin ad›n›n ayr› olmas›n› revâ
görmedim. Onun için, Cebrâîle emr edip, gönderdim. Senin
ad›n›n yan›na Ebû Bekrin ad›n› yazd›. fiimdi, e¤er âk›l-u dânâ
(akll› ve ilm sâhibi) isen, hazret-i Ebû Bekrin, dergâh-› izzetde
ne denli mertebesi oldu¤unu bundan fehm eyle. Ayr›ca, hakk›nda bu kadar âyet-i kerîme nâzil olmufl ve hadîs-i flerîfler rivâyet olunmufldur.
Onbeflinci Menâk›b: Hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü teâ– 17 –
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lâ aleyhi ve sellem” buyurur ki, arasat meydân›nda, Hak sübhânehü ve teâlâ emr eyler ki, Cennetden mahfler yerine sar› yâkutdan bir taht getirirler. Eni ve uzunlu¤u yirmi mil mikdâr›
olur. Ondan sonra, o taht›n sa¤ taraf›na bir taht dahâ koyarlar.
Eni ve uzunlu¤u bunun misâli olur. Ondan sonra sol taraf›na ak
gümüflden bir taht dahâ koyarlar. Eni ve uzunlu¤u bunlar gibidir. Ondan sonra, sar› yâkutdan taht üzerine Ebû Bekr-i S›ddîk
“rad›yallahü teâlâ anh” oturur. Sa¤ taraf›nda olan alt›ndan taht
üzerine bir güzel melek oturur. Sol taraf›nda olan gümüfl taht
üzerine de bir melek oturur. Sonra, sa¤ taraf›nda oturan melek,
ayak üzere durup, yüksek ses ile seslenir ki, yâ mahfler meydân›ndaki müslimânlar. Agâh olun ki, Cennet hazînedâr› R›dvân
benim. Allahü teâlâ bana emr eyler ki, yâ R›dvân! Cennet kap›lar›n›n anahtârlar›n› al. Habîbim Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine götür ve benim selâm›m› söyle. Habîbim kimden râz› ise, hesâbs›z ve azâbs›z Cennete al›p git. Ben de Cennetin anahtârlar›n› al›p, Habîbi Ekreme “sallallahü aleyhi ve sellem” götürürüm. Allahü teâlân›n
emr-i flerîfi mûcibince ahvâli arz ederim. Server-i Enbiyâ buyurur ki; yâ R›dvân! Anahtârlar› Ebû Bekre götür. Zîrâ, ben ümmetimin günâhkârlar›n›n flefâ’atiyle vazîfeliyim. Bu hizmeti
Ebû Bekr görsün. Bilmifl olunuz ki, hazret-i Ebû Bekre Cennetin anahtârlar›n› teslîm ederim ve de emrine mutî’ olurum. Her
kimden ki, Ebû Bekr râz›d›r, Cennete al›p, giderim. Kimden
hoflnûd de¤ildir, Cennete koymam; der. Ondan sonra sol tarafda gümüfl taht üzerine oturan Melek ayak üzerine durup, seslenir ki, Cehennem hazînedâr› Mâlik benim. Allahü teâlâ hazretleri bana hitâb eyler ki, yâ Mâlik! Cehennem kap›lar›n›n anahtârlar›n› habîbim Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretlerine götür ve benden selâm söyle. Her kimden ki, Habîbim hoflnûd de¤ildir; Cehenneme al›p, götüresin.
Ben de Cehennem kap›lar›n›n anahtârlar›n› al›p, Sultân-› Enbiyâya götürürüm. Allahü teâlâ hazretlerinin emr-i flerîfi üzere
ahvâli aç›klar›m. Hazret-i Fahr-i kevneyn “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurur ki, “Yâ Mâlik! Âsî ümmetin ahvâli ile
meflgûlüm. Hemen anahtârlar› Ebû Bekre teslîm eyle. Bu hizmeti onlar görsünler. fiimdi uyan›k olun ki, Cehennemin anahtârlar›n› hazret-i Ebû Bekre teslîm ederim. Ben de emr-i flerîflerine mutî’ olurum. Her kimden ki Ebû Bekr-i S›ddîk memnûn
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ve râz› de¤ildir. Süâlsiz ve hesâbs›z, Allahü teâlân›n emri ile Cehenneme al›p-götürürüm.
Onalt›nc› Menâk›b: Birgün hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü
anh”, hazret-i Fahr-i âlem seyyid-i veled-i âdem Nebiyyi muhterem ve habîb-i mükerremin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûr-› flerîflerinde, se’âdetle otururlarken; bir bedbaht
kötü huylu kimse; bir edebsizlik edip, Ebû Bekre dil uzat›p, yak›fl›ks›z sözler söyledi. Hazret-i Server-i kâinât; o edebsiz, Ebû
Bekre edebsizlik etdikce; birfley söylemez, ba’zan da tebessüm
eder idi. Hazret-i Ebû Bekr; o bedbaht ve edebsizin edebsizli¤i
haddi afl›nca; zarûrî olarak gadaba gelip, birkaç söz söyleyince;
hazret-i Fahr-i kâinât, se’âdetle ve devletle yerinden kalk›p, gitdi. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” Sultân-› Enbiyân›n ard›na düflüp, yetifldi ve dedi ki: Yâ Resûlallah! Niçin, bir
hayâs›z, edebsizlik edip, gönül incitirken, sükût buyurup [susup], birfley söylemediniz. fiimdi, ben ona söyleyince, kalk›p,
gitdiniz; sebebi nedir. Hazret-i Fahr-i kevneyn ve Resûl-i sakaleyn “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: Yâ S›ddîk!
O hayâs›z ve bedbaht sana dil uzatma¤a bafllad›¤› zemân, Allahü teâlâ bir melek gönderdi ki, o kimseyi karfl›lay›p, kovacak
idi. Sen, hemen gadaba geldin; söyleme¤e bafllad›n. O melek gidip, yerine iblîs geldi. ‹blîs-i la’înin oldu¤u yerde, ben durmam.
Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” ondan sonra,
vaktli vaktsiz söz söylememek için, mubârek a¤z›na bir tafl koyar idi. Ne zemân söz söylemek lâz›m gelse, evvelâ fikr ederdi.
Bir söz söyliyece¤i zemân, o sözü kendi kendine nice zemân düflünür, tefekkürden sonra, mubârek a¤z›ndan o tafl parças›n› ç›kar›p, ne söz söyliyecek ise söyler idi. Sonra o tafl parças›n› mubârek a¤z›na al›p, tesbîh ve tehlîl ile meflgûl olurdu. Kimseye,
hayrdan ve flerden dünyâ kelâm› söylemez, e¤er kat’î lâz›m ise
ve çok efdal ise, söylerdi. Yoksa, gecede ve gündüzde tesbîh ve
tehlîl ile meflgûl idi.
Onyedinci Menâk›b: Birgün Fahr-i kevneyn ve Resûl-i sakaleyn habîb-i Rabbilâlemîn “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”,
hazret-i Âifle-i S›ddîkan›n “rad›yallahü teâlâ anhâ” evlerine teflrîf buyurdu. Buyurdu ki, yâ Âifle-i S›ddîka. Hiç yiyecekden bir
nesnen var m›d›r. Hazret-i Âifle latîfe ile dedi ki, Sultân›m, bu gece yatd›¤›n›z yerde, niçin tedârik etmediniz. [Oradan almad›n›z.]
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Fahr-i kâinât›n mubârek gönüllerine bu hofl gelmedi. Huzûrsuz
olup, odadan ç›kd›lar. Hazret-i Âifle, kofldu. Mubârek ete¤ine yap›fld›; alakoyup, yapd›¤› latîfeden afv dilemek istedi. Sultân-› Enbiyâ mubârek ete¤ini çekip, d›flar› ç›kd›. Hazret-i Âifle anlad› ki,
Fahr-i âlem hazretleri incindi. Hemen bafl›n› secdeye koyup, Allahü teâlâ hazretlerine yalvarma¤a bafllad›. Dedi ki: Yâ Rabbî!
Benim flefî’im [hâlime ac›y›p afv edecek] sensin. Senden baflka
benim hâlime ac›y›p, yard›m edecek yokdur. Allahü teâlâ hazretlerine hem yalvar›r ve hem mubârek gözlerinin yafl› ›rmak gibi
akar idi. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri kemâl-i lütfundan,
nihâyetsiz ihsân›ndan, hazret-i Âiflenin düâs›n› kabûl edip, hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm›, Habîb-i Mükerrem hazretlerine gönderdi. Sultân-› Enbiyâ bir aya¤›n› mescidin içine koyup ve di¤er
aya¤›n› da koymadan, hazret-i Cebrâîl yetiflip, dedi ki, yâ Muhammed “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”! Mescide girme ki,
izn yokdur. Fahr-i kâinât hazretleri dedi ki, yâ kardeflim Cebrâîl!
Sebebi nedir. Hazret-i Cebrâîl dedi: Hazret-i Âiflenin gözü ›rmak
gibi akar. Hak Sübhânehü ve teâlâ der ki, var›p, Âiflenin hât›r›n›
tesellî edesin. Sultân-› kevneyn, se’âdetle, hazret-i Âiflenin evine
geldi. Hazret-i Âifle karfl›lay›p, Sultân-› kâinât›n mubârek aya¤›n›n tozuna yüzünü sürüp, afv diledi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” afv buyurdu. Allahü tebâreke ve teâlâ, hazret-i
Cebrâîle emr etdi ki, Habîbim ile Âifleyi ben araya girip, bar›fld›rd›m. ‹krâm da bizden olsun. Var Cennet ni’metlerinin çeflidlerinden getirip, hazret-i Fahr-i âlem ile, hazret-i Âiflenin önlerine
koy. Sonra, Cebrâîl aleyhisselâm Cennetden ni’met getirip, önlerine koydu. Hazret-i Âifle, bir lokma hazret-i Sultân-› Enbiyân›n
mubârek a¤z›na koyard› ve bir lokma kendi yir idi. ‹ki lokma kal›nca, Fahr-i âlem buyurdu ki, yâ Âifle! Bu iki lokmay› baban Ebû
Bekr için al›koy. Zîrâ Sultân-› kâinât›n Ebû Bekre o mertebe muhabbeti vard› ki, bir lokmay› onsuz yimezdi. Bir an dahî onsuz olmazd›. Ebû Bekr-i S›ddîk›n bu ni’metlerden hisse almam›fl olmas›n› revâ görmedi. Onun için hazret-i Âifleye buyurdu ki, iki lokmay› alakoysun. Bu esnâda kap› çal›nd›. Server-i Enbiyâ dedi ki,
yâ Âifle! kap›ya gelen Ebû Bekrdir. ‹çeri gelsin. Hazret-i Ebû
Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” Habîb-i mükerrem hazretlerinin,
huzûr-› âlîlerine yüz sürdükde, buyurdular ki, yâ S›ddîk! Bu iki
lokma Cennet ta’âmlar›ndand›r. Size hisse ay›rd›k. Hazret-i Ebû
Bekr bu iki lokmay› eline al›p, birini Fahr-i kâinâta ve birini haz– 20 –

ret-i Âifleye verdi. Sultân-› kevnevn buyurdular ki, yâ Ebâ Bekr!
Niçin bu iki lokmay› kendin yimedin, bize verdin. Cevâb buyurdular ki, yâ Habîballah! O Allahü teâlâ hakk› için ki, ondan gayri Allah yokdur. Sizin yidi¤iniz bana kendim yimemden bin kat
dahâ hayrl› gelir. Hazret-i Ebû Bekrin Fahr-i âlem hazretlerine
bu kadar kuvvetli muhabbeti vard›. Fahr-i âlem hazretleri de ne
mertebe riâyet edip, severlerdi ki, Cennet ni’metini Ebû Bekr-i
S›ddîka hisse al›koymay›nca yaln›z yimedi. Fahr-i âlem hazretleri bir ân Ebû Bekrsiz olmazd› ve her ne vakt Sultân-› kâinât hazretlerine buluflmak murâd-› flerîfleri olsa, mülâkat ederler idi [görüflürlerdi]. Server-i Enbiyâ, her ne müflâvere etmek isteseler,
hazret-i Ebû Bekr ile ederdi. Hiçbir zemân Ebû Bekrden huzûrsuz olup, incinmedi. O dâimâ Sultân-› kâinât›n emrine mutî’ ve
itâ’at ederdi. Aksine bir fley olmam›fld›r. Belki, mubârek hât›rlar›na bile gelmemifldir.
Onsekizinci Menâk›b: Hazret-i Fahr-i Enbiyâ Habîb-i Hüdâ
Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurur ki, Allahü teâlâ, yerleri ve gökleri, ve arfl-› azîm ile kürsîyi
ve levh ve kalemi ve Cennet ve Cehennemi ve insanlar› ve cinnîleri halk etmezden evvel, benim rûhum ile Ebû Bekrin rûhunu güvercin sûretinde halk edip, aflk meydân›nda uçun diye emr
eyledi. ‹leri uçup gideniniz Muhammed olsun, geride kalan›n›z
Ebû Bekr olsun, buyurdu. Böylece ikimiz uçduk. Ben Ebû
Bekrden, flehâdet parmak ile yan›nda olan orta parmak aras›ndaki fark kadar ileri geçdim. Hazret-i Ebû Bekr, bu izzet ve bu
flerefi, hep Habîbullah hurmetine bulmufldur. Zîrâ hâlis ve
muhlis dostu ve yâr-i gâr› idi. [Ma¤ara arkadafl› idi.]
Ondokuzuncu Menâk›b: (‹rflâd-üs-s›ddîk) kitâb›n›n sâhibi
zikr etmifldir. Bir gün Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Ebû Bekrin îmân› di¤er mü’minlerin îmân›
ile ölçülse, Ebû Bekrin îmân› a¤›r gelir.) Bir rivâyetde buyurmufldur ki, (Rü’yâmda gördüm ki, k›yâmet kopmufl. Mahflerde
terâzî kurulmufl. Bütün mü’minlerin îmân› tart›ld›. Ebû Bekrin
îmân› cümle ümmetin îmân›ndan a¤›r geldi.)
Yirminci Menâk›b: Yine ayn› kitâbda, ya’nî (‹rflâd-üs-s›ddîk) kitâb›nda bildirilmifldir. Enes bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder: Birgün gördüm ki, Server-i Enbiyâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “ra– 21 –

d›yallahü anh” ile müsâfehâ edip, buyurdu ki, müjdeler olsun
sana yâ Ebâ Bekr. Hak Sübhânehü ve teâlâ, bütün mahlûklara, umûmî olarak, tecellî eder. Ammâ, sana husûsî olarak tecellî eder. Nakl edilmifldir ki, hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir: Câhiliyye zemân›nda bir gün, bir büyük a¤ac›n alt›nda otururken, bir dal bafl›ma e¤ildi. Bir ses geldi ki, yak›n zemânda, Kâ’be-i flerîfede, Benî Hâflîmden, Abdülmuttalib o¤ullar›ndan Muhammed adl› bir Peygamber zuhûr
etse gerek. Böyle büyük ve flanl› Peygamber dahâ gelmemifldir
ve de gelmiyecekdir. Hâtem-ül-enbiyâd›r. Sen herkesden evvel
Onun dînine gireceksin. Ona senden yak›n kimse olm›yacakd›r. Ben de a¤aca dedim ki, o Peygamber meydâna ç›kd›¤› vakt
bana haber ver. O a¤aç ile anlafld›k. Ne zemân ki Fahr-i âlem
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine Peygamber oldu¤u bildirildi, o a¤açdan ses geldi ki, ey Ebû Kuhâfe o¤lu.
Müjdeler olsun sana, o Peygamber zuhûr etdi. O vakt, hâz›r ol,
gayret eyle ki, onunla karfl›lafl›p dînine giresin ki, senden evvel
onun dînine kimse girmez. Sabâhleyin sevinç ile kalk›p, Fahr-i
âlem hazretlerinin basd›¤› topra¤a yüz sürmek niyyeti ile giderken, Sultân-› Enbiyâya rastgeldim. Bundan sonras› anlat›lm›fl
idi.
Yirmibirinci Menâk›b: Birgün Server-i Enbiyâ “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” mescidde oturmufl idi. Cebrâîl aleyhisselâm geldi. Sultân-› Enbiyâ, hazret-i Cebrâîl ile söyleflirdi. Eshâb› kirâm mescide gelip, Seyyid-i kâinât› meflgûl görüp, bildiler ki,
hazret-i Cebrâîl ile söyleflir. Sükût edip, oturdular. O s›rada hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” içeri girip, selâm verip, yerine
oturdu. Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” gelip, selâm verip, yerine oturdu. Sonra Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” gelip, selâm verdikde, hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm ayak üzerine
kalkd›. Sultân-› Enbiyâ hazretleri de ayak üzerine kalkd›. Eshâb-› kirâm, Server-i kâinât› ayak üzere kalkd›¤›n› görüp, hepsi
aya¤a kalk›p, hayret etdiler. Zîrâ Fahr-i âlem, Eshâb-› güzînden
kimseye ayak üzerine kalkmam›fld›r. Sonra bu husûsu, hazret-i
Resûl-i ekremden sordular. Buyurdular ki: Ebû Bekr-i S›ddîk
mescide girip, selâm verdi¤i zemân, Cebrâîl aleyhisselâm Ebû
Bekr-i S›ddîka ta’zîm için ayak üzerine kalkd›. Ben de ayak üzerine kalkd›m. Sonra, yâ kardeflim Cebrâîl, Ebû Bekre ne için
ta’zîm etdiniz, diye sordum. Dedi ki: Yâ Resûlallah! Ebû Bekre
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ta’zîm bana vâcibdir. Zîrâ Ebû Bekr benim hocamd›r. Ben sordum, neden dolay› hocand›r. Cebrâîl aleyhisselâm dedi ki: Yâ
Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! Hak Sübhânehü ve
teâlâ, Âdem aleyhisselâtü vesselâm› yaratd›¤› zemân, meleklere,
hazret-i Âdeme secde ediniz, diye emr etdi. Benim hât›r›ma geldi ki, secde etmiyeyim. Ben ondan efdalim. Zîrâ ki, o balç›kdan
yarat›lm›fld›r, dedim. Bunun üzerine olma¤a niyyet eyledim. O
zemân ki, Ebû Bekrin rûhu arfl alt›nda nûrdan bir kubbe [köflk]
içinde idi. Köflkün kap›s› aç›ld›, Ebû Bekrin rûhu ç›kd›. Bana dedi ki, yâ Cebrâîl secde eyle. Sak›n muhâlefet etme. Bunu üç kerre tekrârlad›. Arkama üç kerre eliyle vurdu. O s›rada kalbimden
kibr ve enâniyyet ve inâd gitdi. Âdeme secde eyledim. Benden
kibr ve enâniyyet, iblîse intikâl edip, Âdeme secde etmedi. Ebedî tard edilip, mel’ûn oldu ve ben de ebedî se’âdete kavufldum.
Yâ Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! Ebû Bekr bu fleklde bana hoca olmufldur, dedi.
Yirmiikinci Menâk›b: Birgün, hazret-i Fahr-i kâinât›n huzûr-u flerîflerinde, Cebrâîl aleyhisselâm bir tarafda oturur idi.
Hazret-i Sultân-› Enbiyâya, Cebrâîl aleyhisselâm geldi¤i zemân
eshâb-› güzînin hepsi “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ayak
üzere dururlar idi. Fekat, hazret-i Ebû Bekr oturur idi. Fahr-i
âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” istigrâkda iken [ma’nevî dalm›fl hâlde iken] hazret-i Cebrâîl ile, hazret-i Ebû Bekr iflâretleflip, birbirlerine bak›fl›p, tebessüm etdiler. Fahr-i âlem hazretleri, hazret-i Cebrâîlin hazret-i Ebû Bekr ile iflâretlefldi¤ini
görüp, hazret-i Cebrâîle dedi ki: yâ kardeflim Cebrâîl. Ebû Bekr
ile olan mu’âmelenize sebeb nedir. Hazret-i Cebrâîl dedi ki: yâ
Resûlallah! Birfley yokdur. Fahr-i âlem hazretleri tekrâr sordular. Cebrâîl aleyhisselâm dedi ki, Hak Sübhânehü ve teâlâ, yeri
ve gö¤ü, arfl›, kürsî, Cennet ve Cehennemi yaratmazdan evvel,
Cebrâîl nâm›nda yetmiflbin melek yaratm›fl idi. Allahü teâlâ
bunlara süâl ederdi ki, siz kimsiniz? Ben kimim? Bunlar cevâb
vermemekle cümlesini helâk etdi. Sonra beni yarat›p, bana da
süâl edince, ben de cevâb vermeyip, ben kulunu helâk etmek
üzere iken, hazret-i Ebû Bekrin rûhu yan›ma gelip, sen Hâl›ks›n,
ben senin bir za’îf mahlûkunum, diye cevâb vermem için bana
ta’lîm eyledi. Yâ Resûlallah! O Allah hakk› için ki, Ondan gayri Allah yokdur. Ben hazret-i Ebû Bekrin azâdl›s›y›m, dedi.
– 23 –

Yirmiüçüncü Menâk›b: Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” islâma geldi¤i vaktde, Hak Sübhânehü ve teâlâ aflk›na ve
Habîbullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” aflk›na, seksenbin
alt›n fakîrlere sadaka eyledi. K›rkbin alt›n gizli, k›rkbin alt›n
aç›kdan vermifldi. O hâle geldi ki, giyecek elbisesi kalmam›fl idi.
Sonra eski bir mutâf [keçi k›l›ndan dokunmufl elbise] eline geçdi. Mubârek arkas›na ald›. Sonra nemâz vakti gelince, o mutâf›
arkas›na al›p, nemâz k›lard›. Nemâz vakti hâricinde mubârek
gö¤süne kadar tennûr [tand›r] içine girer. Arkas›na mutâf› al›rd›. Bu hâl üzere üçgün se’âdethânesinde [evinde] oturup, Habîbullah hazretlerinin huzûr-u se’âdetlerine gidemedi. Dördüncü
gün oldukda, hazret-i Fahr-i Enbiyâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem”, sabâh nemâz›n› k›ld›kdan sonra, mubârek arkas›n› mihrâba verip, sahâbe-i kirâm hazretlerine teveccüh edip, buyurdular ki: Üç gündür, Ebû Bekr-i S›ddîk mescide gelmedi. Acabâ
mubârek hât›r-› flerîfi nas›ld›r. Varal›m, mubârek hât›r›n› soral›m; diye söylerken, mubârek arkas›na bir siyâh mutâf giymifl
olarak Cebrâîl aleyhisselâm geldi. Hazret-i Resûlullah, Cebrâîl
aleyhisselâm› bu hâlde görünce, mubârek flekli de¤ifldi. Yâ kardeflim Cebrâîl; bu ne hâldir, diye sordu. Hazret-i Cebrâîl, dedi
ki, yâ Resûlallah! Ma’lûmunuz olsun ki, yedi kat gökde, arfl ve
kürsîde olan bütün melekler, bütün Kerûbîyûn böyle mutâf giydiler. Hazret-i Resûl-i ekrem, bu iflin asl› nedir, yâ kardeflim, bana aç›kla, dedi. Hazret-i Cebrâîl dedi ki, yâ Resûlallah! Hazret-i
Ebû Bekr, Allahü teâlân›n aflk›na ve senin dînin u¤runa seksenbin alt›n sadaka verdi. K›rk bini gizli ve k›rkbini aç›kdan. fiimdi
giyecek elbisesi kalmad›¤› için, üç günden beri mescide onun için
gelemedi. Nemâz› evinde k›ld›. Yâ Resûlallah! Hak Sübhânehü
ve teâlâ sana selâm edip ve buyurdu ki, hazret-i Ebû Bekre esvâb
[elbise] göndersin. Hazret-i Fahr-i Enbiyâ, Eshâb-› güzîne bak›p,
dedi ki, her kimin, bir fazla kaftan› varsa, Ebû Bekre versin ki,
ben sevineyim. Hak Sübhânehü ve teâlâ karfl›l›¤›nda nice nice sevâblar ve dereceler versin. Benimle firdevs-i a’lâda komflu olsun.
Eshâb-› kirâm›n hepsi, arad›lar. Hiçbirisinde bulunmad›. Bulunamay›nca; bir sahâbî var›p, bir baflka kimsede bir h›rka buldu.
Hazret-i Ebû Bekre gönderdi. Hazret-i Ebû Bekr o sahâbîye
düâlar edip, o kaftan› giydi. Hazret-i Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mubârek ayaklar›n›n tozuna yüz sürmeden,
ya’nî yan›na gelmeden hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm yetifldi. De– 24 –

di ki: Yâ Muhammed “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”! Allahü
teâlâ sana selâm eder. Buyurdu ki, bütün sahâbîler ile Ebû Bekri ta’zîm ve tekrîm ile karfl›layas›n. Ondan sonra, server-i Enbiyâ,
hazret-i Ebû Bekre karfl› ç›k›p, müsâfehâ etdi. Cenâb-› Hakka
müteveccih olup, düâlar etdi. Sonra bütün sahâbîler Ebû Bekr ile
müsâfehâ etdiler. Gönülden Ebû Bekre düâlar eylediler “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”.
Yirmidördüncü Menâk›b: Bundan sonra, yukar›dakilere ilâve olarak, hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm dedi ki, yâ Muhammed
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”! Hak Sübhânehü ve teâlâ sana selâm eder. Buyurur ki, Ebû Bekr kuluma benden selâm
söyle! Bu fakîr hâliyle benden râz›m›d›r; sor? Hazret-i Enbiyâ
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, Ebû Bekr hazretlerine haber
gönderip, beyân buyurduklar›nda; hazret-i Ebû Bekr, inleyip,
ba¤›rarak, feryâd ederek, dedi ki: “Ebû Bekr kimdir ki, kim
oluyor ki, Rabbimden râz› olm›yay›m. Ben herfleyi yaratan
Rabbimden râz›y›m, râz›y›m”.
Yirmibeflinci Menâk›b: (Misbâh) kitâb›nda anlat›lmakdad›r.
Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” der ki; bir gün Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bize, askeri donatmak
için, sadaka getirin diye, emr etdiler. Benim mal›m›n çok oldu¤u
bir zemân idi. Gönlümden geçdi ki, her zemânda, kardeflim Ebû
Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” sadaka husûsunda hepimizden fazla sadaka verirdi. Ammâ bu def’a ben ondan fazla vereyim diye,
mal›m›n yar›s›n› götürdüm. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” buyurdular ki, yâ Ömer! Ehl-i beytine [ev halk›na] ne al›koydun. Dedim ki, yâ Resûlallah! Bu kadar›n› [ya’nî yar›s›n›] al›koydum. Bu s›rada Ebû Bekr “rad›yallahü anh” cümle mal›n› getirip, koydu. Hazret-i Fahr-i Enbiyâ buyurdu ki, yâ Ebâ Bekr!
Ehl-i beytine [ev halk›na] ne al›koydun? Ebû Bekr, yâ Resûlallah! Ehlime Allahü teâlây› ve Resûlünü al›koydum, deyince, (ikinizin aras›ndaki fark, cevâb›n›z aras›nda olan fark gibidir) buyurdular. Ondan sonra, Ebû Bekr-i S›ddîk›n her bir iflde, önüne geçme ümmidimi kesdim. Rivâyet edilir ki, o zemân, hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sadaka getirin diye emr
edince, hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” cümle mal›n›
ve giyeceklerini, sadaka verip, bir h›rka giydi. O zemân Cebrâîl
aleyhisselâm geldi. Server-i Enbiyâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel– 25 –

lem” gördü ki, Cebrâîl aleyhisselâm h›rka giymifl. Ba’z› rivâyetde
gelmifldir ki, bir gün hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh”
huzûr-› flerîflerine bir dilenci gelip, Allah için birfley verin dedikde, vermeye birfleyi bulunmay›p, s›rt›ndaki gömle¤i, kap› arkas›ndan dilenciye verdi. Kendisi bir eski flal örtündü. ‹bâdetle meflgûl oldu. Allahü teâlân›n emri ile Cebrâîl aleyhisselâm üzerine
bir flal bürünüp, hazret-i Habîbullah›n huzûruna geldi. Resûl-i
ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” dedi ki, yâ kardeflim Cebrâîl! Bu ne hâldir. Seni bu hâl üzere hiç görmemifldim. Yâ Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! Benim bu flekle girdi¤imi acâib karfl›lama, ki Hak Sübhânehü ve teâlâ bütün gök meleklerine
bu sûrete girme¤e emr eylemifldir. Çünki, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” flimdi bu flekldedir.
Yirmialt›nc› Menâk›b: Hazret-i Ebû Bekr ile Ebüdderdâ
“rad›yallahü teâlâ anhümâ”, ikisi berâber giderken, bir dar yola geldiler. Ebüdderdâ önde, Ebû Bekr arkada, o darl›kda yürürken, o s›rada, Sultân-› Enbiyâ “sallallahü aleyhi ve sellem”
karfl›dan, parlak bir ay gibi, göründü. Hazret-i Ebüdderdâ, hazret-i Ebû Bekrin önüne geçmifl görünce hazret-i Fahr-i kâinât
huzûrsuz olup, Ebüdderdâya hitâb eylediler ki, yâ Ebüdderdâ!
Niçin Ebû Bekrin önünce yürürsün. Bilmez misin ki, Ebû Bekr
senden evveldir. Senden büyük olan kimsenin önünde gitmek
edebi terk de¤il midir. Hazret-i Ebüdderdâ hatâs›n› anlay›p,
tevbe ve istigfâr eyledi. fiimdi ey mü’minler! Hazret-i Ebüdderdâ gibi bir zât, bir ân hazret-i Ebû Bekrin önüne geçince, hazret-i Resûl-i ekrem huzûrsuz oldu. Fikr edin, ya’nî düflünün.
Ayr› i’tikâd üzere olanlardan Allahü teâlâ korusun!
Yirmiyedinci Menâk›b: Birgün sahâbe-i güzînden “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ba’z›lar› Fahr-i kâinât›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yüksek huzûrlar›na var›p, hazret-i
Ebû Bekrden “rad›yallahü anh” flikâyet eylediler. Dediler ki,
yâ Resûlallah! Hazret-i Ebû Bekr bir oda içine girip, ci¤er kebab›n› yaln›z yir. Kokusunu duyar›z. Lâkin bizi da’vet eylemez.
Sultân-› Enbiyâ “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, “Bir
dahâ böyle yapd›¤› vakt, bana haber veriniz; evine varal›m.”
Birgün yine hazret-i Ebû Bekr, bir odaya girdi¤inde, ci¤er kebab›n›n kokusunu duyan Sahâbîler, ci¤er kebab› yir diyerek,
var›p, haber verdiklerinde, Server-i Enbiyâ hazretleri, derhâl
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kalk›p, hazret-i Ebû Bekrin oldu¤u odaya gitdi. ‹çeri girdikde,
gördü ki, ne atefl var; ne kebab. Sonra süâl etdi ki, yâ Ebâ
Bekr! Ci¤er kebab›n› yaln›z yir imiflsin; revâ m›d›r. Ebû Bekr
dedi ki, yâ Resûlallah! Hâflâ ki ben ci¤er kebab›n› yaln›z yiyeyim. Piflen kendi ci¤erimdir. Hayr-ül-befler “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem”, sebebini sordular. Ebû Bekr “rad›yallahü
anh” cevâb verdi ki, yâ Habîballah! Dâimâ hât›r›ma gelir ki,
Hak Sübhânehü ve teâlâ bana islâm dînini müyesser eyledi. Ve
Habîbinin dostlar›ndan eyledi. Husûsî olarak bütün sahâbe-i
kirâm içinde bu fleklde flöhret buldum. K›yâmet gününde; acabâ ahvâlim ne olur. Allahü teâlân›n huzûrunda bu iltifât› ve bu
riâyeti [bu ni’metlerin flükrünü yerine getirir miyim] tekmîl
eder miyim diye korkudan ci¤erim kebab gibi pifldi¤inin sebebi budur. Hemen o sâat Cebrâîl aleyhisselâm gelip; hazret-i
Ebû Bekrin hakk›nda nice müjdeler getirdi. Ondan sonra Eshâb-› güzînin “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazret-i
Ebû Bekre “rad›yallahü teâlâ anh” muhabbetleri bir iken bin
kat fazla oldu.
Yirmisekizinci Menâk›b: Hazret-i Fahr-i âlem “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” bir gün mescid-i flerîfinde, Eshâb-› güzîn aras›nda, oturuyordu. Hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm geldi.
Sultân-› Enbiyâ hazretlerine buyurdular ki, Ebû Bekrin bir sâat ibâdeti yetmifl y›ll›k ibâdet yerini tutar. Hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bunlara cevâb vermeyip, hazret-i Bilâle emr etdi ki var, Ebû Bekri da’vet eyle. Hazret-i Bilâl, emri tâat kabûl edip, Ebû Bekrin kap›s›n› çald›. Dedi ki, Ebû Bekr hazretlerini Sultân-› kevneyn “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” ça¤›r›r. Hemen o sâat hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü anh” yerinden kalk›p, Server-i kâinât›n bulundu¤u
yere gitdi. Sultân-› kâinât karfl›lay›p, Ebû Bekr hazretlerini yan›na ald›. Sonra süâl eyledi ki, yâ S›ddîk, hâlâ ne amel üzerinde idin. Cevâb verdiler ki, yâ Habîballah! Hât›r›ma flöyle geldi
ki, Hak Sübhânehü ve teâlâ iki ev halk etdi. Birinin ad› Cennet
ve birinin ad› Cehennem. Elbette takdîr yerini bulup, ikisini de
dolduracakd›r. Birini yaramaz kullar› ile, birini sâlih kullar› ile.
Yâ Resûlallah! Dedim ki, yâ Rabbî! Bu za’îf kulunun bedenini büyültüp, Cehenneme koy ki, benim bedenim ile Cehennem
dolsun. Senin emrin yerini bulsun. Bütün âlem, Cehennem
korkusundan halâs olsun. Ondan sonra Eshâb-› güzîn hazret-i
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Ebû Bekrin böyle düâs›na ve yüksek himmetlerine hayrân
olup, cümlesi hayr düâ etdiler “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”.
Yirmidokuzuncu Menâk›b: Birgün hazret-i Ebû Bekr ile
hazret-i Ömer “rad›yallahü anhümâ” bir husûs için, birbiriyle
münâzea etdiler [çekifldiler]. Hattâ, hazret-i Ebû Bekr hazret-i
Ömere bir mikdâr sert olarak söyledi. Biraz durdukdan sonra,
hazret-i Ebû Bekr piflmân olup, hazret-i Ömerden özrler diledi.
Hazret-i Ömer iltifât etmedi. Se’âdethânelerine [evine] gitdi.
Hazret-i Ebû Bekr gördü ki, hazret-i Ömer afv etmedi. Bu
üzüntü ile, hazret-i Habîbullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
huzûrlar›na vard›. Habîb-i ekrem gördü ki, hazret-i Ebû Bekrin
flekli de¤iflmifl. Mubârek derisinde de¤ifliklik var. Süâl buyurdular ki, yâ S›ddîk sana ne oldu ki, böyle üzüntülüsün. Hazret-i
Ebû Bekrin gözlerinden yafl ak›p, dedi ki, yâ Resûlallah! Bir
husûs için hazret-i Ömer ile münâzea edip, bir mikdâr gadab
ile, söylemifldim. Onun için hât›r› k›r›lm›fl [gücenmifl]. Sonra hatâm› bilip, afv diledim. Kabûl eylemedi. Yâ Resûlallah, huzûrunuza geldim. Benim hâlim nice olur. K›yâmet gününde e¤er
Ömer yakama yap›fl›rsa, bana inâyet, hâlime rahm eyle; deyip
a¤lad›. Hazret-i Fahri âlem üç kerre düâ eyledi ki, yâ Rabbî!
Ebû Bekrin bütün günâhlar›n› afv eyle; Ömerin bile. [ya’nî hazret-i Ömerin günâh›n› da afv eyle!] Me¤er hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” de hazret-i Ebû Bekrin ricâs›n› kabûl etmedi¤ine piflmân olmufldu. Hazret-i Ebû Bekrin evleri taraf›na gitdi. Kap›n›n önüne gelip, hazret-i Ebû Bekri sordu. Habîb-i ekrem hazretlerine gitdi diye cevâb verdiler. Hazret-i Ömer de
var›p, Server-i kâinât›n huzûr-› flerîflerine yüz sürdükde, gördü
ki, bir tarafda hazret-i Ebû Bekr oturur. Bir taraf›nda hazret-i
Ebüdderdâ oturur. Ondan sonra Habîb-i ekrem hazretleri buyurdular ki, Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretleri beni sizlere
Peygamber gönderdi. Cümleniz tekzîb etdiniz [inanmad›n›z].
Ammâ Ebû Bekr-i S›ddîk tasdîk eyledi. Cân ve bafl ve bütün
mal ve menâl ile, ehliyle ve iyâliyle benim u¤rumda kalben k›yâm gösterip, bir ân ayr›lmad›. Neden Ebû Bekrin k›ymetini
bilmeyip, rencîde edersiniz. ‹nsâf m›d›r. Bilmez misiniz ki, Ebû
Bekre olan riâyet ve hurmet bizedir. Onun hât›r›n› gözetmek,
bizim hât›r›m›z› gözetmek gibidir. Hazret-i Ömer “rad›yallahü
anh” bu [azarlama fleklindeki] kelâm› iflitdikden sonra, kalk›p,
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Ebû Bekr taraf›na gidip, hazret-i Ebû Bekr de karfl›lay›p, birbiriyle müsâfeha edip, özr dilediler.
Otuzuncu Menâk›b: Ebûl Ferec el Cevherî, Hasen Basrîden
rivâyet eder. O da îmâm-› Hasen bin Alîden “rad›yallahü anhümâ” rivâyet eder. Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” bir gün
hutbe okuyup, halk› gazâ ve cihâda teflvîk etdi. Bir flahs ayak
üzere kalk›p, dedi ki, yâ imâm! Bana fî sebîlillah cihâd›n ve gazâlar›n sevâb›ndan haber ver. Hazret-i Alî buyurdular ki, bir
gün Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
ile gazâya gidiyorduk. Senin benden süâl etdi¤in gibi, ben de
hazret-i Resûl-i ekremden süâl etdim; dedim ki, yâ Resûlallah!
Bize gazâ ve cihâd›n sevâb›ndan haber ver. Hazret-i Server-i
kâinât buyurdular ki: Bir kavm gazâya niyyet eylese, Hak Sübhânehü ve teâlâ onlar için Cehennemden kurtulufluna berat yazar. Kaç kifli sefer için hâz›rlansa, Allahü teâlâ onlar ile meleklere ö¤ünüp, buyurur ki, görün, benim kullar›m›, benim yolumda gazâya hâz›rlan›rlar. Ehline ve evlâd›na vedâ’ eylerken, evi
ve d›vârlar› onlar için a¤lar. Ve günâhlar›ndan temizlenip, anadan do¤mufl gibi olurlar. Y›lan›n, derisinden ç›kd›¤› gibi olurlar.
Hak Sübhânehü ve teâlâ her ad›ma k›rk bin melek verir. Dört
taraf›ndan h›fz ederler. ‹flledikleri her hasene ve her sevâb iki
kat yaz›l›r. Ona bin âbid ibâdeti sevâb› yaz›l›r. Öyle âbid ki, bin
y›l ibâdet etmifl olur. Harbe gitmek üzere yola girdi¤i zemân,
Hak Sübhânehü ve teâlâ o kadar sevâb verir ki, dünyâdaki bütün insanlar kâtib olsalar, onun hesâb›nda âciz olurlar. Düflmâna karfl› olup da, harbe bafllasalar, melekler onlar› çevirip, üzerlerine durup, nusret ve zafer için, düâ ederler. Arfl›n alt›ndan bir
melek, (El-cennetü tahte z›lâl-issuyuf) ya’nî Cennet k›l›çlar›n
gölgesi alt›ndad›r diye, nidâ edip, ça¤›r›r. K›l›nç dokunup, her
flehîd olana, s›cak günde so¤uk su içmifl gibi, lezzetli gelir. Her
k›l›nç darbesi yiyip, at›ndan yere düflmezden evvel, Hak teâlâ
hûrî gönderir. Sa¤›ndan ve solundan yetiflip, müjde verirler. Hak
Sübhânehü ve teâlân›n onun için, Cennetde hâz›r eyledi¤i kerâmât› (ikrâmlar›) ve sevâb› haber verirler ve müjdelerler. Ondan
sonra yere düflse, bir ses gelip, der ki, “Merhâbâ ey temiz rûh!
Temiz bedeninden ç›kd›n. Müjdeler olsun sana ki, Allahü teâlâ
senin için Cennetinde o kadar sevâb ve ecrler ve mülk ve ni’metler hâz›rlam›fld›r ki, ne gözler görmüfldür, ne kulaklar iflitmifldir.
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Ne de kimsenin hât›r›na gelmifldir. Hazret-i Resûl-i Ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, Allahü teâlâ o flehîd hakk›nda buyurdu ki, onun ehline ve evlâd›na halîfeyim. Her kim
onu râz› eder, beni râz› eder. Her kim onu incitir, beni incitir.
Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretleri, flehîdlerin rûhlar›n› yeflil
kufllar›n kursa¤›na koymufldur. Cennete girip, yemifllerinden
yirler. fiehîde Cennet-ül firdevsde yetmifl kasr verirler. Her iki
kasr›n aras› San’a ile Tehâme aras› mesâfe kadard›r. O kasrlar›n
nûru flark ve garb [do¤u-bat›] aras›n› doldurur. Her kasr›n yetmifl kap›s› vard›r. Alt›ndand›r. Her kap›da perde as›lm›fld›r. Kap›n›n üstünde bir köflk vard›r. Her bir köflkün içinde yetmifl çad›r vard›r. Her çad›rda yetmifl kanepe [serîr] vard›r. Her serîrin
ayaklar› inciden ve yâkutdan ve zeberceddendir. Her serîr üzerinde k›rk döflek vard›r. Her döfle¤in yüksekli¤i k›rk arfl›nd›r.
Her döflekde bir hûrî ayn ve her hûrî ayn›n k›rk câriyesi vard›r.
Bafllar›nda inciden tâclar ve boyunlar›nda mendiller ve ellerinde murassa le¤en ve ibrik tutarlar. Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yemîn edip, buyurdu ki, k›yâmet gününde, flehîdler yerlerinden kalk›p, mahfler yerine gelirken, yollar›nda Enbiyâ aleyhimüsselâm olur. Onlar geldikde, ayak üzerine kalkarlar. fiehîdler gelip, mücevherlerle süslü kürsîler üzerine otururlar. Her flehîd evlâd›ndan ve ehlinden ve akrabâs›ndan ve ahvâl ve ahbâb›ndan yetmiflbin kifliye flefâ’at edecekdir.
Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” der ki; hazret-i Server-i Enbiyâ bunu böyle buyurdular.
Nevfel “rad›yallahü anh” derler bir yi¤it, iki o¤lunu ve hâtununu yan›nda getirip dedi ki, Yâ Resûlallah “sallallahü aleyhi ve sellem”! Ben düâ edeyim, Siz âmîn deyiniz. Böylece düâm kabûl olsun. Hazret-i Server-i âlem, buyurdular ki, Sen söyle, ben âmîn diyeyim. Nevfel “rad›yallahü anh” el kald›r›p, dedi ki: Yâ Rabbel âlemîn! Nevfel kuluna flehâdet müyesser eyle. Bu iki o¤lunu yetîm eyle. Vâlidelerini dul eyle. Ondan sonra var›p, silâh›n› kuflan›p, at›na binip, düflmâna karfl› ç›kd›. Birçok kimseyi öldürüp, sonunda at›n› düflürdüler. Sonra kendini
flehîd etdiler. Zübeyr bin Avvâm “rad›yallahü teâlâ anh” der
ki, ben gelip Fahr-i kâinât hazretlerine Nevfelin flehâdetini bildirdim. Dedim ki, Allahü teâlâ gazân› Nevfel ile mubârek etsin. Nevfel flehîd olup, kana bulan›p, yatar. Hazret-i Resûl-i ek– 30 –

rem ve Nebiyyi muhteremin mubârek gözleri yafl ile doldu.
Sonra oradaki Eshâb-› kirâm ile berâber geldiler. Sa’d bin Ebî
Vakkas ok at›p, müflrikleri Nevfelin yan›ndan da¤›td›. Resûlullah hazretleri gelip, bafl›n› dizi üzerine al›p, buyurdu ki: Allahü
teâlâ sana rahmet etsin; yâ Nevfel! fiübhe yokdur ki, Hak Sübhânehü ve teâlâ yar›n k›yâmet gününde, nidâ edip, buyurur.
Sen Arfl›n alt›ndan ç›kars›n. Bafl›n sa¤ elinde olur. Damarlar›ndan kan akar. Kokusu miskden güzel kokar. Süâlsiz, hesâbs›z
Cennete gidersin. Sonra Abdürrahmân bin Avf hazretlerine
buyurdular. Örtü getirdiler. Sar›p, defn etdiler. Sonra Resûlullah hazretleri, kalk›p parmaklar›n›n üzerinde yürür idi. Sonra
süâl etdiler. O Resûl-i Hüdâ “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdular ki; Beni Peygamber gönderen Allahü teâlâya yemîn
ederim ki, Nevfel üzerine o kadar melek nâzil oldu ki, meleklerin çoklu¤undan aya¤›m› basacak yer bulamazd›m. Bir melek
gelip, kanad›n› aya¤›m alt›na döfledi. Ona basd›m. Gazâ temâm
olunca; hazret-i Resûl-i müctebâ “sallallahü aleyhi ve sellem”,
hergün var›p, Nevfelin kabrini ziyâret ederdi.
Zübeyr bin Avvâm “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder ki, say›s›z ganîmetler ile; gazâdan döndük. Mensûr, muzaffer olarak,
Medîne-i münevvereye yöneldik. Medîneye yaklafld›kda; Medîne
halk› hazret-i Resûl-i Ekremi karfl›lamaya ç›k›p, hâtunlar ve k›zlar, def çalar, fli’r okur, hazret-i Serveri medh ve senâ ederler idi.
Tebessüm edip; Ensâr›n hâtunlar› ne iyidir, derler idi. Ans›z›n
Nevfelin hâtunu iki o¤lu ile gelip, Server-i kâinât hazretlerine selâm verip, üzengilerine yüz sürüp, gazân›z mubârek olsun, dedikden sonra, dedi ki, yâ Resûlallah, Nevfelin hâli ne oldu. Hazret-i
Fahr-i âlemin mubârek gözlerinden yafl revân olup, yan›nda olanlar da a¤lad›lar. Zübeyr bin Avvâm, Server-i kâinât›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” üzengisi yak›n›nda yürürdü. Ona buyurdu ki, yâ
Zübeyr! Yürü. Nevfelin haberini hâtununa söylemeye kim dayanabilir ki, ben söyliyeyim. Mubârek eli ile ard›na iflâret edip, geçdi, gitdi. Ondan sonra hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” geldi.
Ona da hâtun var›p dedi. Yâ Betûlün [hazret-i Fât›mân›n] zevci.
Nevfel ne oldu. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” a¤lay›p, yan›ndakiler de a¤lad›lar. Ammâr bin Yâser yan›nda yürür idi. Ona
dedi ki; Nevfelin haberini hâtununa nas›l söyliyebilirim. Eli ile ard›na iflâret etdi; geçdi. Ondan sonra hazret-i Osmân “rad›yallahü
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teâlâ anh” geldi. Hâtun Ona var›p, sordu. Hazret-i Osmân a¤lay›p, yan›nda olanlar da a¤lad›lar. O da eliyle iflâret edip, geçdi,
gitdi. Ondan sonra hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” geldi.
Hâtun ona da var›p sordu. Hazret-i Ömer de cevâb vermeyip, geriye iflâret edip, geçdi, gitdi. Ondan sonra Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” geldi. Mû’az bin Cebel “rad›yallahü teâlâ
anh” der ki: Ben hazret-i Ebû Bekrin, rikâb›nda [üzengisi karfl›s›nda] yürürdüm. Bana bak›p, tebessüm ederdi. Zübeyrden gayri
geride kimse de kalmam›fld›. Çünki, hâtun onlara da sordu. O
yâr-i gâr› Mustafâ [ya’nî Resûlün ma¤ara arkadafl›], yüksek s›rlar›n kayna¤› olan Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” mubârek sakal›n› avucuna al›p, gönlü perîflân olarak, parma¤›n› difline dokundurup, Hak sübhânehü ve teâlâ dergâh›na teveccüh
edip, dedi ki; yâ Rabbî! Bir gönül ki, y›kmakdan Habîbi ekremîn
sak›nd›. Hazret-i Alî, hazret-i Osmân, hazret-i Ömer kaç›nd›lar.
Ben müflkil durumda kald›m. E¤er ifflâ edersem, ya’nî Nevfelin
flehâdet haberini verirsem, Habîbine muhâlefet etmifl olurum.
E¤er geri kald›, geliyor desem, yalan söylerim. Do¤ru söylesem
hât›r› [gönlü] y›k›l›r. Do¤ru söylemesem din y›k›l›r. Gönülden dedi ki, yâ Rabbî! Bana da bir söz ilhâm eyle; yâ müflkilimi sen çöz
ki, miskînenin gönlü tesellî olsun deyip, Hakka ba¤lan›p, dergâha
yüz tutup, (Yâ ALLAH) deyince, o ânda yaydan ok ç›kar gibi, k›l›nc› elinde Nevfel sür’atle gelip, hazret-i Ebû Bekre selâm verdi.
(Buyur) yâ S›ddîk, beni mi istersin, dedi. Mubârek elini aç›p, Alîye “rad›yallahü anh”, sonra Sahâbe-i güzîne yetifldi ve selâm verdi. Bunlar bu hâli görüp, dehflet içinde kal›p, atlar›ndan düfleyazd›lar.
Zübeyr bin Avvâm hazretleri der ki, Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin âdet-i flerîfleri idi ki, seferden geldikde, mescide var›p, iki rek’at nemâz k›lard›. Sefere gitmiyenler gelip, selâm verip, tebrîk ederlerdi. Yine mescide vard›. Otururken kap›da kalabal›k oldu. Kalabal›¤› gördüler. Nevfel içeri girip, selâm verdi. Resûl-i ekrem hazretleri Nevfeli karfl›lay›p, selâm›n› al›p, yerine oturtdukdan sonra, kendileri de
oturdu. Buyurdu ki, sübhânallah! Bu bir âyetdir ki, Hak teâlâ
aç›klad›. Acabâ kimin eliyle zâhir oldu; derken, o ânda hazret-i
Cebrâîl aleyhisselâm geldi. Zübeyr bin Avvâm “rad›yallahü teâlâ anh” der ki: Gözüm ile gördüm ve kula¤›m ile iflitdim. Bafl›n– 32 –

da Cebrâîlin imâmesi vard›. Yâ Muhammed! fiükr secdesi eyle
ki, ümmetinde Allahü teâlâ, hazret-i Îsâ aleyhissalâtü vesselâm
gibi, ölüyü dirilten kimse yaratd›. Allahü teâlâ sana selâm eder.
Buyurur ki, benim Habîbim, e¤er senin ma¤ara arkadafl›n Ebû
Bekr-i S›ddîk›n “rad›yallahü anh” sakal› avucunda iken, bir kerre dahâ (Yâ ALLAH) demifl olayd›, izzim-celâlim hakk› için,
bütün flehîdleri, diriltirdim. Yâ Muhammed! Ebû Bekr kuluma
söyle ki, ben ondan râz›y›m. O da benden râz›m›d›r. Onun sözünü do¤ru ç›karmak için, Nevfeli diriltdim. Zîrâ o câhiliyye döneminde yalan söylememifldir. Bunun üzerine, Server-i Âlem,
Ebû Bekrin sakal›n› öpüp, Cebrâîl aleyhissalâtü vesselâm›n verdi¤i müjde haberini söyleyip, buyurdular ki: Yâ Ebâ Bekr! Hakd›r ve lây›kd›r ki, Allahü teâlâ sana ikrâm etmifldir. fiükrler olsun o Allahü teâlâ hazretlerine ki, ben dünyâdan ayr›lmadan
evvel, ümmetimde hazret-i Îsâ aleyhisselâm gibi, Allahü teâlân›n izniyle ölüyü dirilten kimse yaratd›. Ondan sonra Ebû Bekr
hazretleri imâmesini ç›kar›p, bafl›n› aç›p, dedi ki: Yâ Resûlallah!
Hazretinden utan›r›m. Yoksa imâmemi [sar›¤›m›] Cehennem
ateflinin üzerine koyard›m. Cehennemin ateflini ümmetinin büyük günâh iflleyenlerinden men’ ederdim. Ondan sonra Nevfel
nice y›llar ömr sürdü. Evvelki o¤ullar›ndan gayri iki o¤lu dahâ
oldu. Sonra Yemâme cenginde flehîd oldu.
Ba’z› rivâyetde han›m› söylenmeyip, fakîr bir annesi oldu¤u
söylenmifldir. Nevfel, silâh›n› kuflan›p, at›na binip, muhârebeye
kat›lmak üzere geldi. Annesi, a¤l›ya a¤l›ya feryâd ederek,
Fahr-i kâinâta gelip, dedi ki: Yâ Habîballah! Benim gözümün
yafl›na merhamet eyle. Hayât›mda, görür gözüm ve tutan elim
budur. Bundan gayri s›¤›naca¤›m yokdur. Gâyet garîb ve fakîrim. Benim o¤lum gençdir. Harb ahvâlinden haberi yokdur.
Naz ile büyümüfldür. So¤u¤a ve s›ca¤a dayanamaz. Ben zelîl kal›r›m. Kimse benim hâlimi bilmez. Hazret-i Resûl-i ekrem o fakîrin göz yafl›na ac›d›. O civâna dedi ki, o¤lum, ben sana kefîl
olay›m ki, gazâ sevâb›n› kazanas›n. fiehîdlik mertebesine eriflesin. Dertli annenin r›zâs›n› gözet. Bunun yafll›l›¤› vaktinde, göz
yafl›n› ak›td›rma. Bu garîb bize flefâ’ate gelmifl iken, ayr›l›k atefliyle yakma. ‹bâdet meydân›n›n pîri, a¤l›yarak; Yâ Resûlallah!
Beni men’ etme. ‹htiyâr›m elde de¤ildir. Hak yoluna gönlüm
cân ve bafl oynamak [koymak] diler. Nihâyet anneme bir düâ
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edin ki, düân›z sâyesinde, önce ona Allahü teâlâ sabr ihsân etsin. Bunun üzerine Resûl-i ekrem Nevfelin vâlidesine dedi ki,
gel bu yi¤idi hayrl› yolundan men’ etme. Çileli annesi, Sultân-›
kâinât›n emrine muhâlefet etmedi. Dedi ki, Yâ Resûlallah!
O¤lum, nev resîddir, Sefer ahvâlini bilmez ammâ, sana ›smarlad›m. Her hâlini gözetesin. Fahr-i âlem hazretleri, Allahü teâlân›n izni ile olur, buyurdu. Bir rivâyetde sâlim ve ganîmetlerle dönünce, annesi Resûl-i ekremin huzûruna var›p, o hidâyet
flemsi nûr-i nübüvvet ile etrâf› ayd›nlat›p, sürûr ile geldiler. Fakîr kad›n rikâb-› hümâyûna yüz sürüp, ifltiyakla, o¤lunu sordu.
O flefkat deryâs›, musîbet [kötü] haberi vermekle gönlü k›r›l›r
endîflesi ile çekinip, hüsn-i edeble cevâb verip, dedi ki, geride
kald›. Gelenlerden süâl edesin. O derd sâhibi [Nevfelin annesi] bekledi. Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” se’âdetle geldikde, süâl etdi. Buyurdular ki, Habîbullahdan süâl etmedin
mi? Miskîne [fakîr kad›n] dedi ki, süâl etdim. Böyle cevâb buyurdular. Hazret-i Mürtedâ bildi ki, hazret-i Risâlet penâh, bunun gönlünü k›rmamak için, musîbet haberini vermemifller.
Sultân-› kevneyne muhâlif söylemeyip, ayn› fleklde cevâb verdiler. Sonra da hazret-i Osmân, hazret-i Ömer, böylece hazret-i
Ebû Bekre erifldi “R›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”.
Otuzbirinci Menâk›b: Hazret-i Bilâl-i Habeflî “rad›yallahü
teâlâ anh” bir kâfirin kölesi idi. Lâkin hazret-i Fahr-i âlemin
mubârek aya¤›n›n topra¤›na yüz sürüp; kalbden müslimân olmufldu. Bir büyük kilise vard›. ‹çindeki putlara hizmet için, kâfirler bir köylü ta’yin etmifllerdi. Birgün hazret-i Bilâl, o kiliseyi
tenhâ buldu. ‹çeri girip, putlar›n yüzlerini kirletdi. Acele ile d›flar› ç›karken o hizmetci köylü, hazret-i Bilâl ile karfl›lafl›p, içeri
girdi. Putlar› bu hâlde görünce, feryâd ederek, kâfirlerin oturduklar› yere do¤ru var›p, hazret-i Bilâlden flikâyet etdi. Putlar›na yap›lan durumu bunlara bildirince, kâfirler Bilâlin efendisi
üzerine gitdiler. Bir kölenin, bizim putlar›m›za böyle ihânet etmesi uygun mudur. Elbette bu kulun [kölenin] hakk›ndan gelmek gerekdir; dediler. Efendisi de bunlara dedi ki; mâdem ki
benim kölem böyle küstâhl›k yapd›. Size verdim. Ne yapmak isterseniz, öyle yap›n. Onlar da Bilâli ald›lar. S›cak kum üzerine
ç›plak olarak koyup, mubârek karn› üzerine tafl koydular. Sonra iki ellerini ve iki aya¤›n› ba¤lad›lar. Dediler ki, tâ ki hazret-i
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Muhammedin dîninden dönmeyince seni bundan kurtarmay›z.
Bunun alt›nda kal›rs›n. Hazret-i Bilâl bu tafl›n alt›nda (Yâ
Ehad) ismi flerîfini söylerdi. Allahü teâlân›n hikmeti, Server-i
Enbiyâ yoldan geçerken, hazret-i Bilâli bu azâbda yatar gördü.
Hem de dili ile (Yâ Ehad) ismi flerîfini söyler. Hazret-i Fahr-i
Kevneyn “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem, buyurdu ki: (Yâ
Ehad) ismi flerîfi seni kurtar›r. Ondan sonra, se’âdetle devlethânelerine gitdi. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazret-i Habîb-i Ekrem ve Nebiyyi muhterem “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerinin, aya¤›n›n tozuna yüz sürdü
[ya’nî yanlar›na vard›]. Hazret-i Bilâlin ahvâlini Ebû Bekr hazretlerine anlat›p, buyurdular ki, yâ Ebâ Bekr! Bilâli kâfir elinden, sen kurtar›rs›n. Yoksa bir baflka kimse kurtaramaz. Zîrâ
Ebû Bekr hazretlerinin dâimâ âdet-i flerîfleri bu idi ki, kâfirlerin aras›nda yürürdü. Bir müslimân esîr görse, hesâbs›z para verip, sat›n al›rd›. Ald›¤› gibi, Hak Sübhânehü ve teâlâ yoluna ve
Habîb-i Ekrem aflk›na azâd ederdi. Yine âdet-i flerîflerine binâen kâfirler aras›na gitdi. Konuflma esnâs›nda, onlara dedi ki, Bilâle böyle azâb etmekden size ne fâide vard›r. Gelin bana sat›n.
Onlar dediler ki, biz Bilâli dünyâ a¤›rl›¤› akça da versen satmay›z. E¤er Âmir ad›ndaki kölen ile de¤ifldirirsen olur. O Âmir,
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” sebebiyle, k›yâss›z mal edinmifldi. Metâ’›ndan, yâdigâr›ndan, davar›ndan gayri nakid onbin
filori vard›. Hazret-i Ebû Bekr derdi ki, yâ Âmir! Müslimân ol,
bütün mâl ile azâd ol. Yan›mda, kardeflim olas›n. Mel’ûn râz›
olmay›p, islâm dînini kabûl etmez idi. Müslimân olmad›¤› için,
hazret-i Ebû Bekr de, huzûrsuz olup, azâd etmezdi. Ondan sonra kâfirler dediler ki, kölen Âmir ile Bilâli de¤ifliriz. Ebû Bekr
hazretlerine gâyet hofl gelip, sevindi¤inden, Âmiri, bütün mal›
ve davar› ile, hazret-i Bilâl için size verdim, deyince, kâfirler de,
hazret-i Ebû Bekri aldatd›k. Bu kadar mal ve Âmir gibi köle ald›k diye sevindiler. Bilâl için olanlardan mel’ûnlar›n haberleri
yok idi. Yoksa hazret-i Ebû Bekrin bütün mal›n› isterlerdi. O
da Allah hakk› için ac›may›p, sâdece sultân-› Kâinât›n emr-i flerîfleri yerine gelsin diye, verirdi. Ondan sonra hazret-i Ebû
Bekr, Bilâl hazretlerini, evvelâ tafl›n alt›ndan kurtar›p, elini eline al›p, hazret-i Habîb-i Ekremin huzûr-› âlilerine getirip, ayak
üzerine durup, buyurdular ki, yâ Resûlallah! Bilâli Allahü teâlâ aflk›na bugün azâd eyledim. Fahr-i âlem hazretleri çok sevi– 35 –

nip, hazret-i Ebû Bekre düâlar etdi. O anda hazret-i Cebrâîl
aleyhisselâm gelip, hazret-i Ebû Bekr hakk›nda, meâl-i flerîfi,
(O ateflden Ebû Bekr “rad›yallahü anh” gibi, ziyâde müttekî
olan sak›n›p, kurtulur ki, Allahü teâlâ yan›nda temiz ve va’dine
nâil olmak için, mal›n› Allah yolunda hayrâta sarf eder) olan,
Leyl sûresi 17 ve 18.ci âyet-i kerîmelerini getirdi.
Otuzikinci Menâk›b: Birgün hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i
Alî “rad›yallahü teâlâ anhümâ” mescidde oturuyorlard›. Bir
kimse mescide girip, Server-i kâinât hazretleri ile, hazret-i Ebû
Bekre selâm verdi. Sonra hazret-i Alîyi görünce, gâyet mahzûn
olup, yüzü sarard›. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü anh” o kimsenin bu hâline bak›p, te’accüb eyledi [hayret etdi]. Nemâz k›ld›kdan sonra, hazret-i Alîye süâl eyledi ki, yâ Alî, bu kimse
mescide girip, seni gördükde, gâyet elem çekip, mahzûn oldu.
Benzi sarard› gitdi, hikmeti nedir? Hazret-i Alî “rad›yallahü
teâlâ anh” dedi ki, bu kimse bana yirmibin akçe borçludur.
Onun için elem çekdi. Hazret-i Ebû Bekr o kimseyi ça¤›r›p, dedi ki, hazret-i Alîye borcun olan yirmi bin akçeyi niçin vermezsin. Dedi ki; yâ S›ddîk! Allah hakk› için kudretim yokdur, ki vereyim. Yoksa bir gün te’hîr etmezdim. Hazret-i Ebû Bekr,
Kur’ân-› azîme riâyetinden ve kemâli sehâvetinden [ya’nî kemâl derecede cömertli¤inden] o kimseye dedi ki, e¤er sûre-i Fâtihay› yar›s›na kadar okuyup, sevâb›n› bana ba¤›fllar isen, borcunu ben öderim. O kimse de kabûl edip, güzel ses ile Fâtihay›
yar›s›na kadar okudu. Yine hazret-i Ebû Bekr buyurdu ki, e¤er
temâm›n› okursan, yirmibin akça dahâ vereyim. O kimse Fâtiha sûresinin temâm›n› okuyup, hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü
teâlâ anh” da k›rkbin akçeyi temâm verdi. Hem de az verdim
diye özrler diledi. ‹flte Kur’ân-› azîme ve Furkân-› kerîme o server ve bütün Eshâb-› kirâm “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” böyle ta’zîm ve tekrîm ederlerdi. fiimdiki zemâne adamlar› ise, Kur’ân-› kerîmin bir cüz’ine bir akçe veyâ iki akçe ta’yîn
ederler. Bu ifl ile güzel derdlenirler. Hak Sübhânehü ve teâlâ
hazretlerinden ve Habîbullah hazretlerinden utanmadan, bu
vakf› edersin ve e¤er hayr ederim diye kasd edersen, belki hayr›ndan zarar› fazla olur. Akll› olan kimse, buna râz› olmaz. Sultân Süleymân zemân›nda, Pervîz efendi derler bir kâdîasker
vard›. Sâlih ve mütedeyyin ve müstekîm kimse idi. Birgün Bur– 36 –

sa kâdîs› bir arz gönderir. Mevzû’u bu ki, bir müslimân bir güne dört akçe ay›rm›fl. Günde bir kerre ‹nnâ a’tayna sûresini
okuyup, sevâb›n› rûhuna ba¤›fll›yalar. Pervîz efendi merhûm,
bu arz› eline al›p, yan›nda bulunan müslimânlara gösterip, dedi
ki, iflte sahîh vakf. Bu vakf sâhibi, Kur’ân-› azîmüflflân›n bir mikdâr kadrini bilmifl. Allahü teâlâ rahmet eylesin! Kur’ân-› kerîmin tam kadrini bilmek, nerede müyesser olur. Ammâ hele hâline göre riâyet etmesine gayret eylemifl.
Otuzüçüncü Menâk›b: (Mesâbîh-i flerîf)de, sadaka bâb› fasl›nda, hazret-i Ebû Hüreyreden “rad›yallahü teâlâ anh” nakl
olunmufldur. Server-i kâinât aleyhi efdalissalevât hazretleri buyurmufllard›r ki, bir kimse eflyâdan bir çift fleyi sadaka etse, fîsebîlillah Cennet kap›lar›ndan da’vet olunur. Cennet için kap›lar vard›r. Her kim ki nemâz ehlindendir, nemâz kap›s›ndan
da’vet olunur. Her kim ki cihâd ehlindendir, cihâd kap›s›ndan
da’vet olunur. Her kimse ki sadaka ehlindendir, sadaka kap›s›ndan da’vet olunur. Her kimse ki oruc ehlindendir, reyyân kap›s›ndan da’vet olunur. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ
anh” buyurdular ki, yâ Resûlallah! Bu kap›lar›n herbirinden
ça¤r›lanlara bir müflkilât yokdur. Lâkin, bu kap›lar›n hepsinden
ça¤r›lan kimse var m›d›r. Hazret-i Resûl-i Ekrem “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (Evet ümîd ederim ki, sen
o kimselerden olursun.) Bu hadîs-i flerîf, sahîh hadîs-i flerîflerdendir. (Buhârî) ve (Müslim)de vard›r. Müslim flerhinde beyân
olunmufldur ki, hadîs-i flerîfde bir çift sadaka etse, buyurdular.
Bir çiftden murâd nedir. Ba’z›lar› iki at, iki köle, iki devedir dedi. Ba’z›lar› dedi ki, alt›n ile gümüfl, yâ dirhem ile elbise, herhangi iki fley olarak aç›klanm›fld›r. Müslim flerhinde beyân
olunmufl ki, hadîs-i flerîfde Cennet kap›lar›n›n, dörtden fazlas›n› beyân buyurmad›lar. Hem nas›l oldu¤unu da aç›klamad›lar.
Lâkin ma’lûmdur ki, Cennetin sekiz kap›s› vard›r. Dört kap›s›n›n biri Tevbe kap›s›d›r. Biri gadab›na hâkim olanlar ve insanlar› afv edenler kap›s›d›r. Biri r›zâ gösterenler kap›s›d›r. Biri
Eymen kap›s›d›r. Buhârî flârihi beyân etmifl ki, bir kimse bu
hasletlerden bir haslet sâhibi olsa, o haslet kap›s›ndan ça¤r›lsa,
o kimseye bir müflkilât olmaz. Zîrâ, murâd Cennete girmekdir.
Lâkin cümle kap›lardan ça¤r›lmak, ikrâmd›r. ‹stedi¤inden girme¤e serbestdir. Hangisinden istersen oradan gir, demekdir.
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Zîrâ cümlesinden girmek muhâldir. Lâkin, ad› geçen flerhde demifldir ki, ben derim, ihtimâl var ki, Cennet bir kal’a gibidir ki,
onu sekiz sur ihâta eder [çevirir]. Ba’z›s› ba’z›s›ndan içeri, her
bir surun kap›s› vard›r. O kap›dan ça¤r›lan o iki sûrun aras›nda
kal›r. ‹kinci kap›dan ça¤r›lan, ikinci ile üçüncü aras›nda kal›r.
Tâ sekizinci kap›dan ça¤r›lan Cennetin ortas›na dâhil olmufl
olur.
Otuzdördüncü Menâk›b: Yine ad› geçen kitâbda [Mesâbîhde] o bâbda, Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden, o hadîs-i flerîfin akabinde rivâyet edilmifldir. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Bugün sizin
içinizde oruclu olan var m›d›r?) Hazret-i Ebû Bekr cevâb verdiler ki, Ben orucluyum. Server-i âlem yine buyurdular ki, (Sizden bugün kim cenâze hizmetinde bulundu.) Hazret-i Ebû
Bekr cevâb verdiler ki, Ben bulundum. Mefhar-› mevcûdât yine süâl buyurdular ki, (Sizden bugün, bir fakîre kim yiyecek
verdi.) Hazret-i Ebû Bekr, cevâb verdiler ki, Ben verdim. Yine
Seyyid-i veled-i âdem süâl etdiler ki, (Sizden bugün, kim hasta
ziyâretine gitdi.) Hazret-i Ebû Bekr cevâb verip, Ben gitdim,
dedi. Bunun üzerine Resûl-i rabbil âlemin, buyurdular ki, (Bu
hasletler bir kimsede bir arada olunca, o kimse Cennete girer.)
Müslim flerhinde aç›klanm›fld›r ki, Cennete girmekden murâd,
hesâbs›z ve kötü ameller üzerine olan cezâlar› görmeden Cennete dâhil olmakd›r. Asl›nda sâdece îmân, Allahü teâlân›n merhameti ile Cennete girme¤e sebebdir.
Otuzbeflinci Menâk›b: Yine (Mesâbîh-i flerîf)de, kerâmetin
sahîh olmas› bâb›nda beyân olunmufldur. Abdürrahmân bin
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anhümâ” haber vermifller. Eshâb-› Soffa, fukarâ kimseler idi. Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdular ki, her kimin yan›nda iki kimseye yetecek kadar yiyece¤i var ise, Eshâb-› Soffadan aç olan bir kimse
götürsün. Hazret-i Ebû Bekr üç kimseyi da’vet etdi. Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” on kimse ald›. Hazret-i Ebû
Bekrin âdet-i flerîfleri o idi ki, hazret-i Resûlullah›n “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” huzûrunda beklerdi. Berâber yats›y› k›larlar idi. Sonra se’âdethânelerine [evlerine] giderlerdi. O âdetlerine binâen o üç kimseyi se’âdethânelerine gönderip, kendileri beklediler. Geceden bir mikdâr geçdikden sonra, se’âdethâ– 38 –

nelerine teflrîf buyurdular. Temîz han›mlar›, hazret-i Ebû Bekre
söyledi ki, müsâfirlerinizin yan›na gelmekden ne fley size mâni’
oldu. Hazret-i Ebû Bekr buyurdular ki, dahâ yemek vermediniz
mi. Muhterem haremleri, cevâb verdiler ki, yemek verdik. Lâkin, kendileri Ebû Bekr gelmeyince yimeyiz, sabr ederiz, deyip,
yimediler. Ebû Bekr, gadaba gelip, yemîn etdi ki, o yiyecekden
ebedî yimem. Hâtunlar› da yimeme¤e yemîn etdiler. Müsâfirler
de yemîn etdiler ki, yimeyeler. Hemen Ebû Bekr “rad›yallahü
teâlâ anh” buyurdular ki, bu birbirine uymamak bize fleytândand›r. Sonra yiyece¤i götürüp, ortaya koyup, kendileri yime¤e bafllad›lar. Misâfirler de yime¤e bafllad›lar. Bir lokma al›rlard›.
Onun yerine bir lokma meydâna gelirdi. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” yiyece¤in bu fazlalaflmas›n› görüp muhterem zevceleri Ümm-i Reyhâneye süâl buyurdular ki, bu yiyece¤in hâli nedir. Onlar da buyurdular ki, gözümün nûru hakk› için,
(Murâd-› flerîfleri hazret-i Resûl-i ekrem hakk› için demek idi)
bu yiyecek, evvelki hâlinin üç kat› olmufldur. Asl›n› bilemem dedi. Müsâfirler de doyuncaya kadar yiyip, hazret-i Resûl-i ekremin huzûrlar›na da gönderdiler. Böyle rivâyet olunmufl ki, Resûl-i ekrem hazretleri de, o yiyecekden yidiler.
Otuzalt›nc› Menâk›b: Yine Muhyissünne imâm-› Begavî
“rahimehullahü teâlâ” (Mesâbîh-i flerîf)inde nakl etmifldir.
Hazret-i Ebû Hüreyrenin “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etdi¤i hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri buyurdular: (Bize her ni’meti veren ve iyilik eden
kimseye karfl›l›¤›n› verdik. Ebû Bekrin iyilik ve ikrâm›n›n karfl›l›¤›n› veremedik. Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretleri k›yâmetde ona karfl›l›¤›n› verir. Ebû Bekrin mal›n›n fâide verdi¤i
gibi, bir kimsenin mal› bana fâide vermedi. E¤er ben halîl
[dost] ittihâz edici olsa idim [edinse idim], Ebû Bekri dost edinirdim. Lâkin bilmifl olun, sizin sâhibiniz, Allahü teâlâ hazretlerinin dostudur.) Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdular ki, Ebû Bekr bizim seyyidimiz, hayrl›m›zd›r ki, Habîb-i Ekrem hazretlerine cümlemizden sevgilidir.
Otuzyedinci Menâk›b: Rivâyet olundu ki, hazret-i Ebû Bekr
“rad›yallahü teâlâ anh” bütün mal ve mülkünü fîsebilillah sadaka verip, bir h›rka ile evinde otururken, bir kimse gelip, kap›y›
çald›. Hazret-i Ebû Bekr d›flar› ç›k›p, kap›da duran kimdir diye
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bakd›. Ne istersin, dedi. O kimse, yâ Ebâ Bekr! Onikibin akça
borcum var. Bugün vermemin son günü. Muhakkak vermem lâz›m. fiimdi, lutf ve kerem edip, benim bu borcumu ödeyip, beni
kurtar, dedi. Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, yâ miskin, görmez misin beni, bütün mal›m›, giyeceklerimi Allahü teâlâ yoluna verdim. Hattâ arkamdaki elbisemi de bir fakîre verdim. fiimdi bir h›rka giyip, oturuyorum. Mal ve giyecek kalmad›. Senin borcunu nereden ödeyeyim, dedi. O kifli dedi ki, biliyorum ve iflitdim ki, sende mal kald›. Senin fadl›ndan ümîd ederim ki, benim bu borcumu ödeyesin. Hazret-i Ebû Bekrin yapacak bir fleyi kalmad›. Bir yehûdîye vard›. Onikibin akçe istedi.
Dedi ki, inflâallahü teâlâ yar›n ö¤leden sonra mal›n› vereyim. O
yehûdî dedi: Yâ Ebâ Bekr, yar›nki gün mal›m› bulup vermez
isen, ne olur. Ebû Bekr hazretleri, e¤er yar›n ö¤leden sonra senin mal›n› bulup, vermezsem, kendimi sana köle eyledim. Dilersen sat›p, paras›n› al, istersen beni köle gibi kullan›rs›n, dedi. Bu
sözleflme üzerine o yehûdî ç›kar›p, hazret-i Ebû Bekre onikibin
akçe verdi. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” da o akçeyi o
borçlu fakîre verip, borcunu ver, dedi. Kendisi, oturup, Allahü
teâlâ hazretlerine tevekkül eyledi. Yar›n vaktinde ödeme¤i va’d
etdi¤im, bu borcu ben nereden al›p, ödeyece¤im, diye düflündü.
Hiçbir çâre bulamad›. Var›p, o yehûdîye köle olay›m diye kalbinden geçdi. Bu fleklde düflünürken, hazret-i Âiflenin evine vard›. Selâm verip, dedi ki, yâ k›z›m Âifle. Bilmifl ol ki, dün bir yehûdîden onikibin akçe al›p, bir fakîrin borcunu ödedim. Bugün
ö¤leden sonra, akçeleri ödemem lâz›m. Akçeleri bulup, ödemezsem, kendi nefsimi o yehûdîye verdim [kendimi ona köle eyledim]. fiimdi vâcib oldu ki, kendimi o yehûdîye köle eyliyeyim.
Yâ k›z›m, âh›ret hakk›n› halâl eyle. Sa¤ ve âsân ol. Ben gidiyorum. Hazret-i Âiflenin “rad›yallahü teâlâ anhâ” kalbi mahzûn
olup, a¤lad›. ‹kisi berâber a¤lad›lar. Hazret-i Ebû Bekr k›z›n›n
yan›ndan a¤l›ya a¤l›ya ç›kd›, gitdi.
Hazret-i Âifle annemiz a¤larken, mubârek gözünden bir
damla yafl indi. Yere düfldü. Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretlerinin kudretinden bir nûrânî cevher halk oldu. Hazret-i Âifle bu
cevheri görüp, sevindi. Babas›n› ça¤›rd›. Hazret-i Ebû Bekr dönüp geldi. Dedi ki, ne dersin yâ k›z›m! Hazret-i Âifle dedi ki, Allahü teâlâ bana merhamet eyledi. Gözümün yafl›ndan bir cevher
– 40 –

yaratd›. fiimdi var, bu cevheri al›p, pazara götür, sat›p, borcunu
edâ eyle. Ebû Bekr-i S›ddîk da o cevheri al›p, pazara gitdi. Hak
Sübhânehü ve teâlâ, Cebrâîl aleyhisselâma emr eyledi ki, yâ
Cebrâîl, Habîbim ve Resûlüm Muhammed Mustafân›n zevcesi
Âiflenin göz yafl›ndan kudretim ile bir cevher halk eyledim. Kulum Ebû Bekr o cevheri, pazara satma¤a gidiyor. fiimdi çabuk
var. Cennetde, kudret hazînemden yirmibin alt›n al. Bir nûrdan
tabak içine koyup, Ebû Bekrin önüne var. O cevheri sat›n al.
Bana getir ki, o cevher bana gerekdir. Arfl›ma o cevheri koyay›m ki, onun nûru arfl›mda ›fl›k saçs›n. Ve de mü’min kullar›m›n
kabri o cevher ile münevver olsun [ayd›nlans›n]. Cebrâîl aleyhisselâm da yetiflip, Cennetin hazînesinden yirmibin alt›n›, bir nûrdan tabak içine koydu. ‹nsan sûretinde, hazret-i Ebû Bekrin pazar içinde önüne geldi. Dedi ki, yâ Ebâ Bekr! Elindeki nedir, satar m›s›n. Ebû Bekr dedi ki, satar›m. Cebrâîl dedi, kaça verirsin.
Ebû Bekr hazretleri dedi ki, onikibin akçaya veririm. Cebrâîl
aleyhisselâm dedi ki, bunun de¤eri onikibin akça de¤ildir. Yirmibin alt›n vereyim, dedi. Ebû Bekr hazretleri dedi, e¤er o fiyâta al›r isen sen bilirsin. Hazret-i Cebrâîl dedi ki, flimdi aç ete¤ini. Ebû Bekr hazretleri ete¤ini açd›. Cebrâîl aleyhisselâm ete¤ine alt›nlar› dökdü. Hazret-i Ebû Bekr al›p, se’âdethânelerine
[evlerine] geldi. Gördü ki, akça ald›¤› yehûdî kap› önüne gelmifl.
Ça¤›r›p der ki, yâ Ebâ Bekr, gel akçam› ver; yâhud kölemsin; seni hizmetde kullan›r›m. Ebû Bekr hazretleri, ard›ndan var›nca;
o yehûdî ayak sesini duyup, arkas›na bakd›. Gördü ki, gelen Ebû
Bekrdir. Yehûdîye dedi ki, aç ete¤ini. Açd›. O yirmibin alt›n› yehûdînin ete¤ine dökdü. Yehûdî dedi ki, bu alt›n nedir. Hazret-i
Ebû Bekr-i S›ddîk buyurdu ki, yirmibin alt›nd›r. Borcuna tut.
Yehûdî dedi ki, senin bana borcun onikibin akçad›r. Hazret-i
Ebû Bekr dedi ki, bu alt›n senin akçenin berekât›d›r. Sonra o yehûdî alt›n›n birini eline ald›. Gördü ki, bir yan›nda, (Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah) yaz›lm›fl. Di¤er taraf›nda (Kulhüvallahü ehad sûresi.) yaz›lm›fl. Kudret kalemi ile yaz› yaz›lm›fl.
Yehûdînin kalbine bir hâl gelip, hidâyet-i rabbânî yetifldi. Dedi
ki, yâ Ebâ Bekr! Bildim ki, senin dînin hakd›r, gerçek evliyâs›n.
Muhammed aleyhisselâm da hak Peygamberdir. fiehâdet kelimesi söyleyip, sadakatle müslimân oldu. O alt›n› din aflk›na
cümle fakîrlere da¤›td›. Kendisi ehl-i havâsdan oldu “rad›yallahü anh”. Ma’lûmdur ki, Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” haz– 41 –

retlerinin menâk›b› ve keflfi ve kerâmetleri nihâyetsizdir. Had
ve hudûdu mümkin de¤ildir.
Otuzsekizinci Menâk›b: Ebû Bekr Havrânîden rivâyet olunur. Bir gece Server-i âlem Muhammed Mustafâ “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini rü’yâmda gördüm. Dedim
ki, yâ Resûlallah! Evliyân›n yoluna yap›flmak istiyorum. Elhamdülillah! Size yetifldim. Size bî’at edeyim. Bana tevbe etdirin. [Yol gösterin, mürflidim olun!] dedim. Resûl-i ekrem hazretleri buyurdular ki, Ben senin Peygamberinim! Ebû Bekr-i
S›ddîk senin gerçek mürflidindir. Var, Ebû Bekri mürflid edin,
ona bî’at eyle. Ebû Bekr-i S›ddîk hazretleri de orada hâz›rlar
imifl. Fahr-i âlem hazretleri, Ebû Bekr hazretlerine iflâret etdiler ki, yâ Ebâ Bekr, buna büyüklerin yolunu göster. Do¤ru yola irflâd eyle. Ben de Habîb-i ekremin iflâretiyle, hazret-i Ebû
Bekrin önüne vard›m. Meflâyih âdeti üzerine, bana tevbe verip,
düâ eyledi. Bafl›ma külah ve arkama bir h›rka giydirdi. Belime
bir kuflak ba¤lad›. Gövdemde ç›banlar ve sivilceler vard›. Mubârek eli ile arkam› s›¤ad›. Düâ eyledi. Gövdemden sivilceler ve
ç›banlar temâmen gitdi. Hazret-i Ebû Bekrin düâs› ve kerâmeti bereketi ile uykudan uyand›m. Gördüm, bedenim s›hhat bulmufl. O h›rka ve kufla¤› ve külah› önümde buldum. Bildim ve
i’tikâd eyledim ki, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” hazretleri gerçek evliyâd›r ve do¤ru mürfliddir.
Otuzdokuzuncu Menâk›b: Fahr-i enâm “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” Arafat da¤›nda, Kusvâ adl› devesine binmifl
hâlde dururken, meâl-i flerîfi (Bugün dîninizi ikmâl etdim. Size
verdi¤im ni’metleri temâmlad›m. Din olarak size islâm dînini
be¤endim) olan, Mâide sûresi, 3. âyet-i kerîmesi nâzil oldu. Sahâbe-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” sevindiler.
Fekat, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk a¤lad›. Dediler ki, yâ Ebâ
Bekr! Bugün sevinmek günüdür. Bu sevinmek îcâb eden hâle
niçin a¤lars›n ki, islâm dîni kemâl buldu. Allahü teâlâ mü’minler üzerine ni’metini temâmlad›; sevinmek yeridir, a¤lamak yeri
de¤ildir. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk ârif ve gâyet akll› bir sultân
idi. Fahr-i âlem hazretlerine çok fazla muhabbeti oldu¤undan,
dâimâ ahvâl-i flerîflerine dikkatli idi. Ne zemân ki, bu âyet-i kerîme okundu. Bildi ki, her kemâlin zevâli var oldu¤u, dünyâda
muhakkakd›r. Onun için a¤lad›. Ebû Bekr-i S›ddîk dedi ki, ar– 42 –

kadafllar! Her kemâlin zevâli vard›r. Her temâm›n noksan› vard›r. Zîrâ, bir ifl temâm oldu¤u zemân noksan› vard›r. Temâm oldu denildi¤inde zevâli vard›r buyuruldu ki, bu âyet-i kerîmede
size dînin kemâli göründü. Ve lâkin bana Muhammed Mustafân›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” zevâli [sonu] göründü. Bir
yap›c›, bir pâdiflâh için, serây yap›p, dört duvâr›n› temâm eylese
ve üstünü örtse, kap›lar›n› assa, o yap›c›ya destûr verirler. Ya’nî
art›k iflin bitdi, derler. Hazret-i Muhammed Mustafâ “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” yap›c› idi. Din serây›n› yapma¤a gelmifl
idi. O serây din serây›d›r ki, befldir. Birinci d›vâr› nemâzd›r.
‹kinci d›vâr› zekâtd›r. Üçüncü d›vâr› orucdur. Dördüncü d›vâr›
hacd›r. Kap›s› gusldür. Asl› îmând›r. Tavan› ihlâsd›r. Afla¤› efli¤i
tevâzu’dur. Üst efli¤i yavafll›kd›r. Sa¤ kanad› tevekküldür. Sol
kanad› temellukdur. Kilidi küfrdür. Anahtâr› flehâdetdir. Derecesi rif’atd›r. ‹çi se’âdetdir. D›flar›s› flekâvetdir. Her kim ki flehâdet miftâh› [anahtâr›] ile islâm serây› kap›s›ndan küfr kilidini k›rarak, içeri girdi ise, se’âdet onundur. Her kim, Allahü teâlâ korusun, küfr kilidini bu serây kap›s›na vurup, d›flar›da kald› ise,
flekâvet onundur. Hazret-i Resûl-i ekrem ne zemân ki bu islâm
serây›n› yap›p, kemâline yetifldirdi. Bu âyet-i kerîme nâzil oldu.
Bu âyet-i kerîmenin a¤›rl›¤›ndan, Server-i âlemin devesi çöküp,
dizine kadar kuma batd›. O Server-i kâinât hazretleri vedâ hacc› yap›p, Medîne-i Münevvereye se’âdetle geldikden sonra, seksenüçgün dünyâda kald›. Rivâyet ederler ki, evvel nâzil olan
âyet-i kerîme ‹kra’ sûresidir. Ve son olarak yukar›da bildirilen
âyet-i kerîme nâzil oldu.
K›rk›nc› Menâk›b: (Tefsîr-i Beydâvî)de, Beydâvî hazretleri
“rahimehullah” buyurmufldur ki, bu âyet-i kerîme ki, meâlen
(Biz insana, babas›na ve anas›na ihsân etme¤i emr etdik ki,
onun annesi, onu karn›nda zorluklara katlanarak tafl›m›fl, güçlükle do¤urmufldur. Tafl›nmas› ve sütden kesilmesi otuz ay sürer. Sonunda erginlik ça¤›na erince ve k›rk yafl›na var›nca; Rabbim! Bana ve anne ve babama verdi¤in ni’mete flükr etmemi ve
benim hoflnud olaca¤›m fâideli bir amel yapmam› nasîb eyle.
Bana verdi¤in gibi soyuma da salâh ver. Sana döndüm, ben
kendimi Senin yoluna adayanlardan›m; demesi îcâb eder. ‹flte,
ifllediklerini en güzel fleklde kabûl etdi¤imiz ve kötülüklerini
magfiret etdi¤imiz bu kimseler, Cennetlik olanlar ile berâber– 43 –

dir. Bu, verilen do¤ru bir sözdür) buyuruldu. Rivâyet olunmufldur ki, bu âyet-i kerîme Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hakk›nda nâzil olmufldur. Zîrâ Ebû Bekrden “rad›yallahü teâlâ
anh” baflka, muhâcirden ve ensârdan kendisi ve babas› ve anas› ve zevcesi ve evlâd› islâm nûru ile nûrlanan yokdur.
K›rkbirinci Menâk›b: (Mesâbîh-i flerîf)de, Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” menâk›b› bâb›nda, sahîh hadîs-i flerîflerde,
hazret-i Âifleden “rad›yallahü teâlâ anhâ” rivâyet olunmufldur.
Hazret-i Fahr-i kâinât “sallallahü aleyhi ve sellem”, son hastal›¤›nda bana hitâben buyurdular ki, yâ Âifle, benim yan›ma, baban
Ebû Bekri ve kardeflin Abdürrahmân› da’vet eyle. Tâ ki, ben bir
vas›yyet yazd›ray›m. Zîrâ, benden sonra, bir kimse ç›k›p, söylemeye ki, ben halîfe olay›m. Hâlbuki, Hak Sübhânehü ve teâlâ ve
mü’minler, Ebû Bekrden gayrisinin hilâfetini istemezler.
K›rkikinci Menâk›b: Ebûl’muîn el-Nesefî “rahimehullahü
teâlâ”, (Temhîd-i akâid) adl› risâlesinde imâmet bahsinde beyân
etmifldir ki, imâmet, nass ile sâbit olunmam›fld›r. [Ya’nî âyet-i
kerîme ve hadîs-i flerîf ile bildirilmemifldir.] Hazret-i Alîye “kerremallahü vecheh” ve evlâd› kirâmlar›na, râfizîlerin söylediklerinin aksine, nas olmad›¤›na delîl fludur ki, e¤er aç›kca delîl olsa,
sahâbe-i güzîn hazretleri, ona ittifâk ederlerdi. Onlar›n ittifâklar› tâbi’îne, tâbi’înden de, tebe-i tâbi’îne, onlardan da sâlihine
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, dahâ sonrakilere hattâ bize ulafl›rd›. Alîyül mürtedâ hazretlerine ve evlâd-› kirâm›na imâmetin geçifli ile alâkal› bir haber yokdur ki, Onlar o haberin naklini gizli tutmufl olsunlar ve eksik bildirmifl olsunlar. Görülmezmi ki, Eshâb-› kirâm bize, naslardan ahkâm istinbât› ve ahkâm-›
islâmiyyeden bir cüz’ü naklde eksik bildirmeyip, aynen nakl etmifllerdir. Bu imâml›¤› gizledikleri düflünülemez. Bunun üzerine
o eserde bildirilir ki, hazret-i Server-i Enbiyâ “sallallahü aleyhi
ve sellem” fânî dünyâdan ayr›ld›klar› zemân, sahâbe-i kirâm
hazretleri Benî Sâidenin sofas›nda toplan›p, buyurdular ki, (biz
iflitdik ki, Fahr-i kâinât “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdu ki, (Bir kimse ölse, hâlbuki zemân›n›n imâm›n› bilmese, onun ölümü câhiliyye devrindeki ölüm gibidir.) O hâlde, bizim üzerimizden bir gün imâms›z geçmesi câiz olmaz. ‹mâmdan
murâd halîfedir. Onun için, kendi zemân›nda mevcûd olan imâm› bilmemek büyük günâhd›r. Zîrâ, dînin ahkâm›ndan ba’z› fley– 44 –

lerin câiz olmas› imâm ile [halîfe ile] olur. Cum’a ve bayram nemâzlar› ve yetîmlerin nikâh› gibi. ‹mâm›n lâz›m oldu¤unu ve
mevcûd olan Halîfeyi inkâr eden bir farz› inkâr etmifl gibidir.
Farz› inkâr etmek küfrdür.) Ensârdan bir kimse kalk›p, muhâcirine dedi ki, bizden bir emîr olsun ve sizden bir emîr olsun. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü anh” ayak üzerine kalk›p, dedi ki,
Muhakkak ben öyle zân ederim ki, hazret-i Alî “rad›yallahü
anh” buna lây›kd›r. Ben isterim ki ona bî’at edeyim. Hazret-i Alî
aya¤a kalk›p, buyurdu ki, kalk yâ Ebâ Bekr! Allahü teâlân›n ve
Resûlünün halîfesisin. Seni hazret-i Resûl-i ekrem takdîm etmifldir. Kim seni geride b›rakabilir. Ben Resûlullah hazretlerinin
huzûrunda idim. Bana emr edip, buyurdular ki, var Ebû Bekre
söyle, nâsa imâm olup, nemâz k›ld›rs›n! Resûl-i ekrem hazretlerinin râz› oldu¤u bir kimseden, biz elbette râz› olduk. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” dînimizdeki bir iflde râz› oldu¤u
kimseden dünyâl›k bir ifl için râz› olmaz m›y›z, dedi. Resûlullah›n halîfesi diye tesmiye etdiklerine sebeb odur ki, hazret-i Resûl-i mükerrem, Ebû Bekr hazretlerini kendi makâm-› flerîflerine ki, imâmet makâm› idi, halîfe nasb etdiler. Ömrlerinin sonunda nâsa [müslimânlara] imâmet edip [imâml›k yap›p], nemâz k›ld›rd›. Bir rivâyetde yedi gün ve bir rivâyetde üç gün imâml›k
yapd›. Sahâbe-i kirâm hazretlerinin cümlesi Alîye “rad›yallahü
anh” muvafakat edip, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîka bî’at etdiler.
Bî’at oldukdan sonra, Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinin defnine meflgûl oldular. Sonra va’z edip,
buyurdu ki, ben sizin üzerinize vâlî k›l›nd›m. Hâlbuki, hayrl›n›z
de¤il idim. Beni kabûl edin. Hemen yine hazret-i Alî kalk›p, buyurdular ki, biz seni ne kabûl ediciyiz ve ne kabûllük taleb ediciyiz. Hazret-i Resûl-i Muhterem seni takdîm etmifldir. Kim ola ki,
te’hîr etsin [Ya’nî Resûlullah›n geçirdi¤i makâmdan kim seni geride b›rakabilir.].
Bir gün gördüler ki, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk çarfl›da bir kad›na gömle¤ini sat›p, ücreti ile yiyecek al›r. Dediler ki, sana beytülmâldan nafaka ta’yîn edelim. Sen müslimânlar›n ifllerini gör.
Hergünde veyâ ikigünde iki dirhem ta’yîn etdiler. Yine kendi buyurdular ki, ben za’îf bir kulum. Yevmiye iki dirhemlik amele
kudretim yokdur. Öyle olunca, iki dirhem bana harâm olur. Ondan sonra bir dirhem ve iki dank, ta’yîn etdiler. Hazret-i Ebû
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Bekr “rad›yallahü anh” o bir dirhem ile iki dank› al›p, bir testiye
koyard›. Yine gizliden mal satar kendisine harcard›. Vefâtlar›
yaklafld›¤› zemân, o testiyi istedi ve onda olan akçeyi dökdü. Kerîmeleri Âifle-i S›ddîka hazretlerine buyurdular ki, bu akçeyi
Ömer bin Hattâb hazretlerine götür. De ki, bu mal müslimânlar›nd›r. Bunu müslimânlardan ihtiyâc› olanlar›na versin. Âifle-i
S›ddîka da o meblâ¤› hazret-i Ömer hilâfet makâm›na geçdikde,
huzûruna götürüp ve babas›n›n vasiyyetlerini beyân etdiklerinde, hazret-i Ömer, a¤lay›p, (Ey S›ddîk! Bizi büyük zahmete b›rakd›n. Ne garîb Ebû Bekr ki, öldükden sonra yine adâlet etdin.
Kim senin yolundan yürüyebilir,) deyip, mubârek gözlerinden
yafl revân oldu. Rivâyet olunmufldur ki, Resûl-i ekrem hazretlerinin intikâlinden sonra [âh›reti flereflendirdikden sonra], Ebû
Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, hilâfet müddetlerinde,
günden güne za’îflediler. Za’îflikleri gün geçdikce artd›. Bir gün
Âifle-i S›ddîka ona sordular ki, ey benim babam, sana ne oldu ki
gün be gün za’îflersin. Cevâb›nda buyurdular ki, ey k›z›m, bilmifl
ol ki, Muhammed Mustafâ hazretlerinin ayr›l›¤› beni za’îf eyledi.
Ey azîzler, bunu fikr edip, k›yâs edin ki, ne fleklde muhabbeti olmak gerek ki, bu fleklde za’îf olma¤a sebeb olsun. Kalbinde böyle bir Hakk›n serverine, (Allahü teâlâ muhâfaza etsin) sûi’zann›
olan kimseye yaz›klar olsun! Allahü teâlâ hazretlerinden nas›l
rahmet umarlar. Habîbullah hazretlerinden ne yüz ile flefâ’at
ümîd ederler.
K›rküçüncü Menâk›b: Hazret-i Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü
teâlâ anhâ” der ki, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk dünyâdan âh›rete göç etdiler. Eshâb-› kirâm hazretlerinin hepsi bu serveri nereye defn edelim, diye tereddüd etdiler. Hazret-i Âifle buyurdu
ki, bu tereddüdün afl›r› ›zd›râb›ndan uyumuflum. Kula¤›ma bir
ses geldi. (Dostu dosta kavufldurun!) diyordu. Uykudan uyan›p,
bu hâdiseyi Eshâb-› kirâma anlatd›m. Onlar da biz de bu sesi
iflitdik; dediler. Mescid içinde nemâz k›lanlar bile iflitdik dediler. Bundan sonra, müflâvereye ihtiyâc kalmay›p, flübheleri gitdi. Sonra götürüp, Habîb-i Ekrem hazretlerinin yan›na defn etdiler. (fievâhid-ün-nübüvve)den terceme olunmufldur.
K›rkdördüncü Menâk›b: Sahîh hadîs-i flerîf isnâd›yle, Câbir
bin Abdüllah “rad›yallahü anh” hazretlerinden rivâyet eylediler. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” vefât›na yak›n
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vas›yyet etdi. (Ben vefât etdikden sonra, beni flu Beyt-i flerîfin
kap›s›na götürün. Resûl-i ekrem hazretlerinin kabr-i flerîfleri
oradad›r. O kap›y› çal›n›z. E¤er o kap› size aç›l›rsa, beni oraya
defn ediniz.) Câbir “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, biz onu al›p,
gitdik. O kap›y› çald›k, dedik ki, iflte Ebû Bekr. ‹ster ki, sizin yan›n›za defn olunsun. O kap› aç›ld›. Biz o kap›y› kimin açd›¤›n›
duymad›k. ‹çeri giriniz, onu defn ediniz, sesini duyduk. Hâlbuki ne bir flahs, ne bir fley gördük.
K›rkbeflinci Menâk›b: Fahr-il kevneyn “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, âh›rete sefer etdikden sonra, münâf›klar bafl kald›r›p, arablar›n ekserîsi mürted oldular. ‹ki vilâyetin
ehâlisi islâmiyyetden ayr›lmad›lar. Mekke ve Medîne ehl-i islâm› saklad›lar. Mürtedler ittifâk edip, zekât topl›yanlar› öldürdüler. ‹tâ’atden ç›kd›lar. Kad›nlar›n›n ellerine k›na yakd›lar. Resûl-i ekrem hazretleri âh›rete sefer etdi¤i için, defler çald›lar.
Na¤me ile fli’rler okudular. Bu haber Eshâb-› Güzîne geldi. Çok
üzüldüler ve mahzûn oldular. Mescîde toplan›p, meflveret etdiler. Ondan sonra kalk›p, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk›n evinin kap›s›na geldiler. Dediler ki, yâ Ebâ Bekr! Hazret-i Resûl, sizi yerine halîfe ta’yîn etdi ki, cümle müslimânlar›n hâline mukayyed
olas›n›z [hâllerini gözetesiniz]. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” âh›rete sefer edeliden beri, d›flar› ç›kmad›n›z ve
kimseye kar›flmad›n›z. Gece gündüz a¤lad›n›z. Lütf edip, flimdiden sonra d›flar› ç›k›p, müslimânlar›n ifllerini görüp, mürtedlerin
üzerine varmak için lâz›m olan tedârîki bir gün evvel görmek lâz›md›r. Hazret-i Ebû Bekr, Habîbullah hazretlerinin ayr›l›¤›ndan o dereceye varm›fl idi ki, yürüyen meyyit olmufl idi. Lâkin ne
çâre ki, din gayreti Onu yerinde koymad›. Bir münâdi ile seslendirdi ki, nemâza hâz›r olun! Muhâcirin ve Ensâr›n temâm› bir
araya geldiler. Emîr-ül-mü’minîn hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk,
minber üzerine ç›k›p, hutbe okudu. Buyurdu ki, Ey mü’minler!
Biliniz ki, her kim Muhammed aleyhisselâma taparsa, Muhammed aleyhisselâm âh›ret âlemine göç etdi. Her kim Muhammed
aleyhisselâm›n Allah›na taparsa, o Allah diridir, flerîki yokdur.
Yine dedi ki, Ey müslimânlar! Biliniz ki, münâf›klar, aç›kdan fitne ç›kard›lar. Allahü teâlâ ve Resûlünün zekât toplay›c›lar›n› öldürdüler. E¤er biz bu ifli basit tutarsak, onlar kuvvet bulur. ‹slâmiyyet za’îf olur. Yemîn etdim ki, vallâhi, bugünden sonra onlar
ile harb ederim. Onlar ile benim aramda k›l›nç vard›r. Sonra
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Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, ayak üzerine kalk›p,
dedi ki, Ey Allahü teâlân›n Resûlünün halîfesi. Cümlemiz emrine mutîyiz. Lâkin Üsâmeye de haber gönderin. Cümle asker ile
gelsin. Bu az ifl de¤ildir. Hazret-i Ebû Bekr buyurdu ki, Üsâmeye ihtiyâc›m›z yokdur. Burada hâz›r olan asker kâfî gelir. Allahü teâlâ hazretlerinin fadl› ile ve Habîbullah hazretlerinin
mu’cizeleri ile mürtedlerin hakk›ndan gelirler. Büyükler demifllerdir ki, sultân gönüllü olsa, hiç düflmân onun üzerine zafer bulamaz. Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, nice
büyük sahâbîler ile minber dibinde oturmuflduk. Ceng niyyetine
durduk. Herbirimiz Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” emri ile, yüreklenip ve kuvvetlenip, arslan gibi flâhland›k. O sâat, gazâ davullar› çal›nd›. Onbin asker silâhlan›p, hâz›r oldular. Hazret-i
Ebû Bekr “rad›yallahü anh” Hâlid ibni Velîdi, hâz›r edip, onbin
askere kumandan ta’yîn edip, cümlesini Allahü teâlâ hazretlerine ›smarlad›. Mürtedler üzerine gönderdi. Hâlid bin Velîd askeri ile var›p, Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretlerinin kudreti ile,
Resûl-i ekremin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” zekât topl›yan me’mûrlar›n› flehîd eden tâifeyi, katl eyledi. Ondan sonra
Hâlid bin Velîd “rad›yallahü teâlâ anh”, hazret-i Resûl-i ekrem
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin vefât›nda ellerine k›na yakan, defler çalan kad›nlar› getirtdi. Ellerini kestirdi.
Bafllar›n› atefle b›rakd›lar. Bunlar› siyâset için yapd›lar. Ondan
sonra bütün mürtedler gelip, piflmân olup, emân dilediler. Ebû
Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” huzûruna nâme yazd›lar. Yan›ld›k, hatâ iflledik. Nemâz k›lal›m, zekât verelim. Her ne buyurur
isen yerine getirelim. Hemen Hâlid bin Velîdi üstümüzden kald›r. Zîrâ, damar›m›z› kurutdu, kökümüzü kesdi, dediler. Ebû
Bekr hazretleri “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, ben Peygamberimizin huzûrunda iflitdim ki, (Hâlid, Allahü teâlâ hazretlerinin k›l›c›d›r. Aslâ bofl yere kan dökmez.) Mâdem ki emân dilediler ve itâ’at gösterdiler, geri döndüler, îmâna geldiler, Hâlid
bin Velîd onlara zarar vermez. Sonra onu geri ça¤›rd›. Çok ikrâmlarda ve ihsânlarda bulundu. Bu haber, tevârihden (târîh kitâblar›ndan) al›nm›fld›r.
K›rkalt›nc› Menâk›b: Hazret-i Ömer “rad›yallah› teâlâ anh”
buyurdu ki, hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” bir gecelik ameline veyâhud bir sâatlik ameline, bütün ömrümce iflledi¤im amelleri mümkün olsa de¤iflirim. Sordular ki, yâ Emîr-el
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mü’minîn! Ebû Bekrin o günde bir gecelik ameli ne idi. Buyurdular ki, o gece ki, Server-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine hicret etmek emr oldu. Birçok Eshâb-› güzîn
“r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” aras›nda Ebû Bekr, Fahr-i
âlem hazretlerine yol arkadafl› ta’yîn olundu. Hak sübhânehü ve
teâlâ huzûrunda ve Habîbullah kat›nda mukarreb olup, mertebesi yüksek olmasa, bu se’âdete ve bu izzete vâs›l olmaz idi. Resûl-i ekrem hazretleri ile Mekke-i Mükerremeden, Medîne-i
münevvereye teflrîf buyurdular. Bundan büyük devlet-i ebedî ve
se’âdet-i sermedî bir kimseye müyesser olmam›fld›r. Bundan
sonra da müyesser olmaz. Yine o günde bir sâatlik amel odur ki,
Fahr-i âlem hazretleri âh›rete sefer etdikde, arablar›n ço¤u,
mürted oldular. Ben vard›m. Hazret-i Ebû Bekre dedim: Yâ Resûlallah›n halîfesi. Mel’ûnlara bir kaçgün müddet verseniz câiz
de¤il midir. Buyurdular ki, yâ Ömer! Muhakkak ki bu islâm dîni kemâl mertebe temâmlan›p, kuvvetlenmifldir. fiimdi geri dönüfl yokdur. Nitekim Allahü teâlâ azze flânehü kelâm-› kadîminde, Mâide sûresi, 3.cü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Bugün dîninizi sizin için ikmâl eyledim. Üzerinize olan ni’metimi temâmlad›m ve size din olarak islâmiyyeti vermekle râz› oldum) buyurmufldur. fiimdi, o Allahü teâlâ hakk› için ki, ondan gayri ilâh
yokdur. Bir an emân vermeyip, ben onlara k›l›ç çekip, mürtedler ile k›l›çdan gayri nesne ile söyleflmem, dedi. Ebû Bekr “rad›yallahü anh”, halîm, selîm tabî’atli, flefkat ve merhamet üzere
iken, bunlar›n hakk›nda böyle buyurduklar›, îmân›n›n kuvvetindendir ve yakîninin ziyâdeli¤indendir. Bundan sonra dîn-i islâma zevâl gelmiyece¤ini, kuvvetinin azalm›yaca¤›n› bildi¤i için,
böyle kat’î cevâb verdi. Kalb-i flerîfleri, Resûlullah hazretlerinin
kalb-i flerîflerine uygun olup, îmân›n›n kuvveti ve s›dk›, bu mertebe kemâl bulmufl idi ki, bir kimse bunun derecesine yetiflmemifldir. fiimdi, hazret-i Ömer gibi bir sultân-› zîflân, hazret-i Ebû
Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hakk›nda böyle flehâdet edince, k›yâs eyle ki, hazret-i Ebû Bekrin derecesi, ne yüksek ve âlî,
se’âdetli derecedir. Bunlara muhabbet edip, hâlis sevenler dünyâda ve âh›retde inflâallah mahrûm kalmazlar.
K›rkyedinci Menâk›b: Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” son hastal›¤›nda buyurdu ki; hilâfeti kime b›rakaca¤›m konusunda, tekrâr istihâre eyledim. Allahü teâlâdan dile– 49 –
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dim ki, bana r›zâs›na uygun olan› versin. Bilirsiniz yalan söylemem. Hiçbir akll› kimse Allahü teâlâya kavuflma vaktinde [ya’nî
ölüm ân›nda] kendine iftirâ yap›lmas›n› arzû etmez ve müslimânlar› aldatma¤› uygun bulmaz. Dediler ki, ey Resûlullah›n halîfesi. Hiç kimsenin do¤rulu¤unuza flübhesi yokdur. Ne söyliyecek
isen, söyle. Buyurdu ki, gecenin sonunda, uykum bana gâlib geldi, uyudum. Resûl-i ekrem hazretlerini gördüm. ‹ki beyâz kaftan
giymifl. O kaftanlar›n etrâf›n› [eteklerini] ben tutuyordum. Ne
zemân ki o iki kaftan yeflil olma¤a ve parlama¤a bafllad›. fiöyle
ki, bakanlar›n gözlerini al›rd›. Resûlullah hazretlerinin iki taraf›nda, iki uzun boylu kimse vard›. Gâyet güzel yüzlü idiler. Elbiseleri nûr gibi ve bakanlara sürûr verirdi. Hazret-i Resûl-i ekrem
bana selâm verip, benimle müsâfehâ ederek, flereflendirdi. Mubârek elini benim gö¤süme koydu. Bende olan ›zd›râb geçdi. Dedi ki, ey Ebû Bekr! Sana kavuflma arzûmuz artm›fld›r. Vakti geldi ki, bizden yana gelesin. Ben uyku içinde o kadar a¤lam›fl›m ki,
ehlim haberdâr olmufllar. Bana sonra haber verdiler. Ben de dedim, (Ben de sizi özledim, yâ Resûlallah!). Buyurdular ki, yerine,
bu ümmet için ümmetin âdil ve sâd›k›, yerde ve gökde herkesin
r›zâs›n› kazanm›fl, zemân›n›n temizi olan Ömer bin Hattâb› geçir.
Bu iki kifli senin vezîrlerindir, dünyâda yard›mc›lar›nd›r, vefât›n
zemân›nda yard›mc›lar›nd›r. Cennetde komflular›nd›r. Ondan
sonra bana haber verdiler ve dediler ki, fikr ve vehmden kurtuldun ve sen S›ddîks›n. Gökde melekler içinde S›ddîks›n. Yerde
halk içinde S›ddîks›n. Dedim ki, yâ Resûlallah! Anam-babam sana fedâ olsun. Bu iki kifli kimlerdir ki, bunlar›n benzerini görmedim. Buyurdu ki, bu iki kifli Cebrâîl ve Mikâîldir. Sonra gitdiler.
Ben uyand›m. Yüzüm göz yafl›ndan ›slanm›fl. Âile efrâd›m bafl›m›n ucunda a¤lafl›rlard›.
K›rksekizinci Menâk›b: Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” son hastal›¤›nda, kendisinin evlâd›n›, hazret-i Âifle-i
S›ddîkaya ›smarlad›. ‹ki o¤lan iki k›z vas›yyet eyledi. Hazret-i
Âifle “rad›yallahü teâlâ anhâ” der ki, hâlbuki, bir k›z kardeflim
var idi. Di¤er k›z kardeflim hangisidir, dedim. Han›m›m hâmiledir. Öyle zân ederim ki, do¤urdu¤u k›z olsa gerekdir. Sonra, do¤um oldu. K›z evlâd› oldu.
K›rkdokuzuncu Menâk›b: Zemân›n›n kutbu ve bir dânesi,
seyyid Mahmûd nakflibendi el-umverî elmulakkab bi el’azîz
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“kuddise sirruh” ilmi tecridde, kendi te’lîf etdi¤i (Güzîde) adl›
nefîs risâlesinin yirmidokuzuncu bâb›nda, beyân buyurmufldur.
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri halîfe oldular. Yemâme vilâyetinde Müseyleme ad›nda bir kezzab [yalanc›] peygamberlik da’vâs›nda bulundu. Hazret-i Ebû Bekr
“rad›yallahü teâlâ anh” sahâbe-i kirâm› Yemâme vilâyetine gazâya gönderdi. Büyük savafl olup, Müseyleme-i kezzâb› öldürdüler. Târîhde flöyle beyân olunmufldur: Müseyleme cenginde;
Eshâb-› kirâm›n mubârek hât›rlar›na korku geldi. Kur’ân-› kerîm hâf›zlar› katl olundu¤u için, Kur’ân-› kerîm yeryüzünden
kalkacak diye korkdular. Allahü teâlâ hazretleri, hazret-i Ömerin mubârek kalbine ilhâm eyledi ki, Kur’ân-› azîmi bir araya
toplay›p, bir m›shaf yaz›ls›n. Hemen kalk›p, Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” huzûruna vard›. Durumu arz etdi. Hazret-i
S›ddîk buyurdular ki, Ben bu iflte fikr ve teemmüle [ya’nî etrâfl›ca düflünme¤e] muhtâc›m. Zîrâ Habîb-i ekrem hazretleri,
cem’ etmediler. Cem’ edin diye emr de buyurmad›lar. O zemân
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin de mubârek
kalbine Allahü teâlâ ilhâm buyurdu ki, hayr, Kur’ân-› azîmi
toplay›p, bir mushaf yazmakdad›r. Zeyd bin Sâbit hazretleri buyurdular ki, bir gün hazret-i Ebû Bekr beni istemifl. Ben de huzûruna vard›m. Gördüm ki, hazret-i Ömer de, hazret-i Ebû
Bekr de, durumu aç›klay›p, Kur’ân-› azîmi cem’ etme¤i bana
teklîf etdiler. Bu ifl da¤lardan a¤›r geldi. Bir nice gün sonra, Allahü teâlâ hazretleri benim kalbime de ilhâm eyledi ki, hayr,
Kur’ân-› kerîmi cem’ etmekde, bir araya toplamakdad›r. Ben
ise hazret-i Peygamberin zemân-› flerîflerinde vahy kâtibi idim.
Cebrâîl-i emîn hazret-i Peygambere k›râet etdiklerinde, son k›râetlerinde bile hâz›r idim. Sonra Kur’ân-› azîmi o tertîb üzere
toplama¤a teveccüh edip, tahtalarda ve kâ¤›dlarda, tafllarda ve
a¤açlarda yaz›lanlar› ve Eshâb-› kirâm›n hât›rlar›nda mahfûz
olanlar› toplay›p, Resûl-i ekrem hazretlerinden son zemân›nda
dinledi¤im tertîb üzere yazd›m. Sûre-i Berâenin sonuna var›nca; 127.ci âyet-i kerîmesinden sonra, sûre sonuna kadar hât›r›mdan gitdi. [Son iki âyet.] Ba’z› kimselere sordum. Sonra Huzeymetebni Sâbit el ensârî hazretlerinin yan›nda buldum. Yerine
yazd›m. Sonra Sûre-i Ahzâba kadar yazd›m. Ahzâb sûresinin
23.cü âyetini hazret-i Resûl-i Ekremden iflitmifl idim. Kaybetdim. Onu taleb eyledim. Yine Huzeyme-i Ensârî hazretlerinin
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yan›nda buldum. Yerine yazd›m. Nihâyet Mushaf› temâmlad›m. Halîfeye götürdüm. Ona (ilk Mushaf) diye ad koydular.
Hazret-i Alî, hazret-i Ebû Bekr hakk›nda buyurdular ki, Hazret-i Ebû Bekr, insanlar aras›nda en büyük sevâba kavuflmufldur. Kur’ân-› kerîmi, levhalardan toplu hâle ilk getiren odur.
Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk›n hilâfeti zemân›nda bu Mushaf,
onun yan›nda kald›. Hazret-i S›ddîk-› ekber, âh›rete göçdükden
sonra, hazret-i Ömerin yan›nda durdu. Hazret-i Ömer âh›rete
göçdükden sonra, Resûlullah hazretlerinin muhterem zevceleri, hazret-i Ömerin k›z› Hafsan›n “rad›yallahü teâlâ anhâ” yan›nda durdu. Hazret-i Ebû Bekrin hilâfet müddeti iki sene oldu. Eksik ve fazla rivâyet de vard›r. Ömrleri altm›flüç senedir.
Hicretin onüçünde, mubârek cemâzil evvelin yirmiikisinde akflam ile yats› aras›nda vefât etdiler.
Ellinci Menâk›b: ‹mâm-› Begavî, (Meâlimüttenzîl) adl› tefsîrinde, Lokmân sûresinde, meâl-i flerîfi (Tevhîd ve tâ’atim yoluna gidenlere tâbi’ ol ki, onlar Peygamber aleyhisselâm ve Eshâb›d›r) olan, onbeflinci âyet-i kerîmenin tefsîrinde, Atâdan nakl
buyurmufllard›r ve o ibni Abbâs hazretlerinden nakl etmifldir.
Buyurdular ki, âyet-i kerîmedeki kimseden murâd Ebû Bekr-i
S›ddîkd›r “rad›yallahü anh”. Bunun aç›klamas› odur ki, Ebû
Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” islâma geldi¤i vakt, hazret-i Osmân, Talha ve Zübeyr ve Sa’d bin Ebî Vakkâs ve Abdürrahmân
bin Avf “rad›yallahü teâlâ aleyhim ecma’în” yan›na geldiler.
Dediler ki, Sen bu fleklde tasdîk edip, îmân getirdin mi. Evet. O
do¤ru sözlüdür. Siz de îmân getirin, dedi. Sonra hepsini al›p,
hazret-i Habîb-i ekremin huzûr-u flerîflerine götürdü. Müslimân
oldular. Bunlar›n müslimân olmalar› hazret-i Ebû Bekrin irflâd›
ile oldu. Allahü teâlâ onun medhinde buyurdu: (Bana dönen
kimsenin yoluna tâbi’ ol.) Ya’nî Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ
anh” yoluna tâbi’ ol, demekdir.
Ellibirinci Menâk›b: (Ravda-tüfl-flekây›k) kitâb›nda, Ömer
bin Hattâbdan “rad›yallahü anh” rivâyet olunmufldur. Buyurdular ki, hazret-i Resûl-i ekremin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” âh›reti flereflendirdikleri zemân, hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü anh”, bir acâib rü’yâ gördü. Uykusunda öyle fliddet ile
a¤lad› ki, kap›s› önünden geçerken a¤lamas›n› iflitdim. Merâk
edip, kap›s›n› çald›m. Hazret-i S›ddîk uyand›. Kap›y› çalmam se– 52 –

bebi ile kalk›p, benim için kap›y› açd›. Gözlerinin yafl›, flakaklar›n›n üzerinden akard›. Sordum. Yâ Ebâ Bekr, niçin bu kadar
a¤lad›n›z. Benim için Eshâb-› Güzîni topla. Gördü¤üm rü’yây›
onlara haber vereyim, dedi. Ben de Sahâbe-i kirâm› toplad›m.
Cümlesi huzûrlar›nda hâz›r oldular. Hazret-i S›ddîk “rad›yallahü
teâlâ anh” buyurdular ki, Gördüm ki, k›yâmet kopmufl. ‹nsanlar
hesâb yerine sevk olunur. Bir bölük mevki’ sâhibleri gördüm.
Minber üzerinde, yüzleri parlak, yald›z gibi parlar. Bir mele¤e
sordum. Bunlar kimlerdir. Dedi ki, bunlar Peygamberlerdir.
Muhammed aleyhissalâtü vesselâm hazretlerine muntaz›rlard›r
[onu beklerler]. Zîrâ flefâ’at dizgini Muhammedin “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” yedindedir. Hazret-i Muhammed aleyhisselâm nerededir, diye sordum. Dedi ki, Arfl›n kenâr›ndad›r.
Dedim ki, beni hazret-i Muhammed aleyhisselâm›n huzûr-› flerîflerine götür. Ben Onun hizmetcisi ve arkadafl›y›m. Ben Ebû
Bekr-i S›ddîk›m. Melek beni Resûlullah›n huzûruna götürdü.
Gördüm ki, mubârek bafl› aç›k. ‹mâmesini [sar›¤›n›] arfl›n önüne
koymufl. R›dâs› ile belini ba¤lam›fl. Sa¤ eli arfl›n kenâr›nda. Sol
eli Cehennemin kap›s›n›n halkas›nda. ‹stigâse edip, derdi ki, yâ
Rabbî! Ümmetime merhamet buyur. Ümmetim içinde ülemâ
var, Evliyâ var. Sülehâ var. Mücâhidler var. Hâc›lar var. Allahü
teâlâdan nidâ geldi ki, yâ Muhammed! ‹tâ’at edenleri söylersin.
Âsileri zikr etmezsin. Fâs›klar›, flerâb içenleri ve zâlimleri, fâiz
yiyenleri, zîna yapanlar›, kan dökücüleri zikr etmezsin. Muhammed aleyhisselâm, yâ Rabbî! Onlar Senin buyurdu¤un gibidir.
Lâkin onlarda müflrik ve sana o¤ul isnad edici ve saneme ibâdet
edici [puta tapan] ve tevhîdden dönücü yokdur. Ümmetim üzerine flefâ’atimi kabûl et. Gözlerimden akan yafllara ac›, deyip,
yalvarma¤a bafllad›. Ben Habîbullah hazretlerine afl›r› muhabbetimden ve ac›d›¤›mdan, dedim ki, yâ Resûlallah! Niçin bu kadar
a¤l›yor ve yalvar›yorsunuz, kendinizi çok yoruyorsunuz. Mubârek bafl›n› kald›rd›. Sol eli, Cehennemin kap›s›n›n halkas›nda idi.
Cehennem kap›s›n› ba¤lay›p, buyurdu ki, yâ Ebâ Bekr! Rabbimden ümmetimi sordum. Yalvarmam afl›r› oldu¤u için, Rabbim
teâlâ flân›na uygun olarak, ümmetimi bana ba¤›fllad›. Benim ümmetim üzerine üzüntümü kald›rd›. Ben irâde etdim ki, yâ Resûlallah! Hak sübhânehü ve teâlâ sana ba’z›s›n› m›, ba¤›fllad›, yoksa hepsini mi diye söyliyecekdim. Sormadan önce sen kap›y› çal– 53 –

d›n yâ Ömer. Uyand›m. Hazret-i Ebû Bekr bu sözü söyledi¤i ânda, evin içinden, bir ses iflitdik: (Hepsini, hepsini ba¤›fllad› yâ Ebâ
Bekr. Yaln›z bir mü’mini kasd ile öldürenleri ba¤›fllamad›. Onlar
Cehennemde sonsuz kalacaklard›r,) buyurdu. Hepimiz kalk›p,
Allahü teâlâ hazretlerine hamd etdik ki, böyle bir Peygamberin
ümmetinden eyledi. Raûfdur, rahîmdir, flefâ’ati bizim hakk›m›zda kabûl olundu. Böylece maksad›na vâs›l oldu, kavufldu.
Elliikinci Menâk›b: Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ
anh” hilâfetleri zemân›nda, Medîne-i Münevverede gezerken,
bir evin kap›s› önüne geldi. O evin içerisinden a¤lama sesi iflitdi. Bir kad›n fli’r okuyup, gözünden yafl ak›t›r. O fli’rin ma’nâs›
budur:
Ey ay yüzlüm, Sen aydan dahâ fazla güzelsin.
Parlak ay yüzün ile, günefli alt edersin.
Dâyem (Dad›m) henüz a¤z›ma südü koymadan önce.
Senin yâkut dudaklar›n›, hât›rlay›p, kan içdim.
Bu fli’rin okunuflu, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk›n mubârek kulaklar›na te’sîr etdi. Kap›y› çald›. Ev sâhibi d›flar› ç›kd›. Ondan
süâl buyurdular ki, hür müsün, rakîkmisin [köle misin]. Bu beyti
kimin için okursun. Kimin için a¤l›yorsun. Kad›n dedi ki, yâ Resûlullah›n halîfesi. O ravda-i münevvere hakk› için, bunu benden
sorma. Buyurdular ki, gönlün s›rr›n› duymay›nca bu makâmdan
ad›m›m› atmam. Câriye, içden bir âh çekerek, Benî Hâflim gençlerinden birisini söyledi. S›ddîk hazretleri mescide vard›. O câriyenin sâhibini bulup, paras›n› ödeyip ald› ve âzâd etdi. Sevdi¤i
gence nikâh etdi veyâ ba¤›fllad›. Hazret-i Molla Câmî (Bahâristân) kitâb›nda, bu hikâyeyi rivâyet buyurmufllar ve bu fli’ri söylemifllerdir: (Ey gönül! Cihân›n bütün maksadlar›n› bir tarafa b›rakm›fl olan kimseden baflkas›, seni sevdi¤in ile birlefldiremez. ‹fl,
maksad [arzû] derdi ile hâs›l olur. E¤er derdin yoksa, inle ki, bir
gönül ehli sana ac›s›n da murâd›na kavufldursun!)
Elliüçüncü Menâk›b: Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ
anh” için bildirilen âyet-i kerîmeler hakk›ndad›r. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden sonra, hak
üzere halîfe Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri oldu¤u icmâ’ ile sâbit olmufldur.
1– Yukar›da zikr olundu¤u minvâl üzere, Hak sübhânehü ve
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teâlâ hazretleri Kur’ân-› azîmde haber vermifldir ve buyurmufldur: (Sizden îmân edip de, sâlih amel iflleyenlere, Allahü teâlâ
flöyle va’d buyurdu: Yemîn olsun ki, kendilerinden evvel gelen
‹srâil o¤ullar›n› nas›l kâfirlerin yerine getirdi ise, onlar› da kâfirlerin arâzîsine getirecek (hâkim k›lacak), onlara kendileri
için seçdi¤i islâm› kuvvetlendirip, icrâ imkân› verecek, onlar›
korkular›n›n arkas›ndan muhakkak emniyyete kavuflduracakd›r. Allah, müslimânlar›n düflmanlar›n› helâk edecekdir. Böylece bana hiçbir fleyi ortak koflm›yarak, hep bana ibâdet edeceklerdir. Kim bundan sonra nankörlük ederse, iflte onlar as›l fâs›klard›r.) [Nûr sûresi ellibeflinci âyet-i kerîme meâli.]
Âlimler buyurdular ki: Allahü teâlâ, îmân getirip, iyi ameller
iflleyen kimselere va’d etmifldir ki, onlardan elbette yeryüzünde
halîfeler yapar. Nitekim o kimseler ki, onlardan evvel de halîfe
oldular. Ya’nî benî ‹srâilin dinleri ki, be¤enilmifldir. Onlara elbette bedel verir. Onlara korkudan sonra emînli¤i verir. Tâ ki ibâdet
ederler, Allahü teâlâya hiç birfleyi flerîk eylemezler. Her kim ki
bir ni’mete ondan sonra küfrân getirirse, onlar fâs›klard›r.
Peygamber “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ve
Eshâb-› kirâm Mekke-i mükerremede müflriklerden korkuda
idiler. Medîne-i münevvereye gitdikden sonra, yine korku fazla
idi. O vakt emîn oldular ki, Allahü teâlâ dînini her yere yayd›
ve onlar› düflmân üzerine gâlib getirdi. Bu âyet-i kerîmede; Ebû
Bekr “rad›yallahü anh” hazretlerinin ve di¤er halîfelerin hilâfetlerinin do¤rulu¤una delîl vard›r. “R›dvânullahi teâlâ aleyhim
ecma’în”. Ondan dolay› ki, Allahü teâlâ hazretlerinin, va’dinden dönmek ihtimâli yokdur.
2– (Dîni kuvvetli, mal› çok olanlar, fakîr akrabâs›na, Allah
yolunda hicret edenlere mal vermeme¤e yemîn etmesin. Onlar›n kusûrlar›n› afv edip, ba¤›fllas›nlar. Böylece, Allahü teâlân›n
sizi afv etmesini istemez misiniz. Allahü teâlâ gafûrürrahîmdir.)
[Nûr sûresi yirmiikinci âyet-i kerîmesinin meâli.] Bu âyet-i kerîmenin nüzûl sebebi flu idi. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”,
M›staha nafaka vermeme¤e yemîn etdi. Çünki o, hazret-i Âifle
hakk›nda yak›fl›ks›z sözler söylemifl idi. Bu M›stah fakîr bir kimse idi. Muhâcir idi. Ehl-i Bedr cümlesinden idi. Ebû Bekr-i S›ddîkin teyzesi o¤lu idi. Bu âyet-i kerîme nâzil oldu. Hazret-i Habîb-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, bu âyet-i kerîme– 55 –

yi okuyunca, hazret-i S›ddîk “rad›yallahü anh” (Allahü teâlâ bu
âyet-i kerîme ile nafaka vermedi¤im için beni bildiriyor. Bundan
sonra kimsenin nafakas›n› kesmiyece¤im,) buyurdu.
3– (Ey îmân edenler! Sizden kim dîninden dönerse, Allahü
teâlâ, baflka bir kavm getirir. Allahü teâlâ onlar› sever. Onlar da
Allahü teâlây› severler. Mü’minlere tevâzû’ ederler. Kâfirlere
karfl› fliddetlidirler. Allah yolunda cihâd ederler. Ayblanmakdan çekinmezler. Bu Allahü teâlân›n bir ihsân›d›r. Diledi¤i kullar›na verir. Allahü teâlân›n fadl› çok genifldir, bu fadla lây›k
olanlar› bilir.) [Mâide sûresi ellidördüncü âyet-i kerîmesinin
meâli.] Bu âyet-i kerîme de Ebû Bekr-i S›ddîk›n “rad›yallahü
anh” flân› hakk›ndad›r.
4– (Emr ve yasaklarda Allahü teâlâya ve Resûline itâ’at
edenler, Allahü teâlân›n kendilerine ni’met verdi¤i Peygamberler, S›ddîkler, flehîdler ve sâlihlerle berâberdir. Onlar ne güzel
arkadafld›r. Bu üstünlük Allahü teâlâ taraf›ndan verilir. Allahü
teâlâ üstün kullar›na mükafât verilmesini bilir.) [Nisâ sûresi 69
ve 70.ci âyet-i kerîmelerin meâli.] Bu âyet-i kerîmelerde delîl
vard›r ki, hazret-i Habîbullah ile hazret-i Ebû Bekrin aras›nda
vâs›ta yokdur. Bütün müslimânlar Ebû Bekr hazretlerine S›ddîk
derler. Bir flehâdetde, yar›s› ile âdil, yar›s› ile zâlim olmak lây›k
olmaz. Vâcib odur ki, Resûlullah hazretlerinin derecesi ile hazret-i Ebû Bekrin derecesi aras›nda baflka bir derece yokdur. Râfizîlerin söyledikleri yanl›fld›r. Hem bu âyet-i kerîmelerde delîl
vard›r ki, Allahü teâlâ hazretlerinin ni’meti bu tâife üzerine kendi fadl›ndand›r. Yoksa onlar bu ni’mete, ibâdetleri ile kavuflmufl
de¤illerdir. Kaderiyye f›rkas›n›n kavlinin aksine, Allahü teâlâ
(Bu Allahü teâlân›n fadl›ndand›r) buyurdu¤unu görmez misiniz.
Bu âyet-i kerîmelerde aç›kland› ki, Râfizîlerin bât›ll›¤› imâmet
bâb›nda, Kaderiyyenin bât›ll›¤› inâyet bâb›ndad›r.
5– (Ey îmân edenler! Allahü teâlâya ve Resûlüne ve Sizden
olan emîrlere itâ’at ediniz!) [Nisâ sûresi ellidokuzuncu âyet-i
kerîmesinin meâli.] ‹krime “rad›yallahü anh” hazretleri der ki,
Ülül-emrden murâd, Ebû Bekr-i S›ddîk ve Ömer-ül-Fârûk hazretleridir. Ondan dolay›d›r ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu; (Benden sonra, Ebû Bekr ve Ömere tâbi’ olunuz. Onlar benim yan›mda, vücûdda bafl gibidir.)
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6– (E¤er siz harbe gitmiyerek Resûlüme yard›m etmezseniz,
Allahü teâlâ ona yard›m eder. Allah›n Resûlünü kâfirler Mekkeden ç›kard›klar› zemân, onun yan›nda Ebû Bekrden baflka kimse yokdu. ‹kisi ma¤arada berâberdiler. Resûl-i ekrem, arkadafl›
Ebû Bekre, mahzûn olma, Allahü teâlân›n yard›m› bizim ile berâberdir, derdi. Allahü teâlâ ona [hazret-i Ebû Bekre] kalblere
rahâtl›k veren sekînesini indirdi. Sizin görmedi¤iniz ordu ile onu
kuvvetlendirdi. [Ya’nî melekler ile onu korudu.] Kâfirlerin küfre da’vetini veyâ flirki alçak k›ld›. Tevhîdi veyâ dînine da’veti
yüksek oldu. Allahü teâlâ Azîz ve Hakîmdir.) [Tevbe sûresi k›rk›nc› âyet-i kerîme meâli.] Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”
hazretlerinin o ma¤arada endîflesi, kendi üzerine korkusundan
de¤ildi. Lâkin ümmet üzerine flefkatinden idi. Zîrâ, hazret-i Peygamber-i zîflâna dedi ki, e¤er beni öldürürlerse, ne olur. Bir
adam öldürmüfl olurlar. Ammâ, e¤er mubârek cism-i latîfinize
bir elem eriflir ise, ümmet helâk olur. Hazret-i Resûlullah buyurdular ki, (Niçin düflünürsün o iki kimsenin hâlini ki, onlar›n
üçüncüleri, Allahü teâlâ hazretleridir.) Üç gün ma¤arada durdular. Hazret-i Ebû Bekrin birkaç koyunu vard›. Âmir bin Füheyre güderdi. Hergün o koyunlar›, o ma¤ara yan›na götürürdü. Onlardan süt içerlerdi. Resûlullah hazretleri ma¤aradan ç›kmak
niyyet etdi. Abdürrahmân bin Ebû Bekr-i S›ddîk, iki deve getirdi. Binip gitdiler. Dört kifli oldular. Hazret-i Resûl-i ekrem, Ebû
Bekr-i S›ddîk, Âmir bin Füheyre, Abdüllah bin Âmir bin Abdülleys. Sonraki ahvâlleri dahâ önce anlat›lm›fld›r.
7– (... Allahü teâlâdan ancak âlim kullar› korkar. fiübhesiz
ki, Allahü teâlâ azîzdir ve gafûrdur.) [Fât›r sûresi yirmisekizinci âyet-i kerîmesinin meâli.] ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyh”, Allah lafz›n›n (h)sini ötüre ile, ulemâ kelimesinin hemzesini üstün ile okudu. Allahü teâlâ hazretlerinin haflyeti, burada ilm ma’nâs›na olur. Ma’nâs› böyle olur ki, ilm ehlinin hât›r›n› ancak Allahü teâlâ bilir. Bu âyet-i kerîmenin nüzûlü o oldu ki, Ebû Bekr hazretlerinde bir korku hâs›l olmufl idi.
Mubârek yüzünde belirtisi anlafl›l›rd›. Hazret-i Server-i kâinât,
hazret-i Ebû Bekr ile bu konuda konuflurdu. Allahü teâlâ hazretleri bu âyet-i kerîmeyi inzâl buyurdu.
8– (Muhâcirin ve ensârdan, en önce îmân edenlerden ve onlara iyilikde tâbi’ olanlardan Allahü teâlâ râz›d›r. Onlar da Al– 57 –

lahü teâlâdan râz›d›r. Onlar için Allahü teâlâ Cennetler hâz›rlam›fld›r. Alt›ndan ›rmaklar akar. Orada ebedî kal›rlar. Bu çok
büyük bir kurtulufldur.) [Tevbe sûresi 100.cü âyet-i kerîmesinin
meâli.] Resûlullah hazretlerine önce îmân getiren kimse hakk›nda müfessîrin ihtilâf etmifldir. Bir k›sm› dediler ki, en önce
îmân getiren Hadîce-i kübrâd›r “rad›yallahü teâlâ anhâ”. Bir
k›sm› dediler ki, hazret-i Ebû Bekrdir “rad›yallahü teâlâ anh”.
Bu kavl dahâ kuvvetlidir. Zîrâ hazret-i Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (E¤er Ebû Bekrin îmân›, bütün
mü’minlerin îmânlar› toplam› ile tart›lsa, Ebû Bekrin îmân› a¤›r
gelir.) Ondan dolay›d›r ki, bir kimse, iyi bir ifl ifllese, bir baflka
kimse de, o iflledikden sonra o ifli ifllese, bu ikincinin ecri evvelki kiflinin terâzîsine konur. ‹kinci kiflinin ecrinden bir nesne eksilmez. Yine Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
buyurdular ki, (Ebû Bekrin sizin üzerinize üstünlü¤ü, nemâz ve
orucunun çoklu¤u ile de¤ildir. Onun sizin üzerinize üstünlü¤ü,
onun gönlünde olan fley iledir.) Devâml› üstünlük, Allahü teâlâ hazretlerinin ma’rifetinden dolay›d›r. Ebû Bekr “rad›yallahü
teâlâ anh” ma’rifetullah ciheti ile hepsinden üstündür. Bir baflkas›, ma’rifetullahda Ebû Bekr-i S›ddîkdan üstün olsa idi, üstünlük onun hakk› olurdu.
9– (Ey îmân edenler! Allahü teâlân›n râz› olmad›¤› ifllerden
sak›n›n›z ve sâd›klar ile berâber bulununuz!) [Tevbe sûresi
119.cu âyet-i kerîmesinin meâli.] Sa’îd bin Cübeyr “rad›yallahü
teâlâ anh” hazretleri buyurur ki, bu âyet-i kerîmedeki sâd›klardan murâd Ebû Bekr ve Ömer “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretleridir. Hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” Ensâr üzerine
fazîletini bu âyet-i kerîme ile istidlâl etdiler. Ensâr muhâcirine
dediler ki, bizden bir imâm olsun, sizden bir imâm olsun. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü anh” minbere ç›kd›. Hak sübhânehü ve teâlâ hazretlerine senâ etdi. Buyurdu ki, ey Ensâr!
Mü’minlersiniz. Allahü teâlâ hazretleri bize s›dk vermifldir o
yerde ki, diyerek, meâl-i flerîfi (... onlar [muhâcirler], Allahü teâlâdan fadl ve r›zâ talebi ile ve Allahü teâlân›n dînine ve Resûline nusret ile mülklerinden ve memleketlerinden ihrâc olundular. O muhâcirler kavl ve fi’l ile dîni islâmda sâd›kd›rlar) olan,
Haflr sûresi 8.ci âyet-i kerîmesini okudu. Ensâr›n temâm› kabûl
edip, kendilerinden bir halîfe olmas› da’vâs›ndan vazgeçdiler.
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10– (Do¤ruyu (Kur’ân›) getiren (Peygamber aleyhisselâm)
ve onu tasdîk eden (mü’minler) ise, iflte bunlar takvâ sâhibi kimselerdir.) [Zümer sûresi, 33. âyet-i kerîmesi meâli.] Alî bin Ebî
Tâlib hazretleri buyurdu ki, S›dk ile gelen kimse hazret-i Muhammed aleyhisselâtü vesselâm ve onu tasdîk eden, hazret-i
Ebû Bekr-i S›ddîkd›r “rad›yallahü teâlâ anh”.
11– (Mekke-i mükerremenin fethinden önce mal›n› veren ve
cihâd eden kimseye, fethden sonra mal›n› da¤›tan ve cihâd
edenden dahâ büyük derece vard›r. Allahü teâlâ hepsine Cenneti va’d etdi.) [Hadîd sûresi 10.cu âyet-i kerîmesi meâli.] Kelebî, bu âyet-i kerîmenin Ebû Bekr-i S›ddîk›n “rad›yallahü anh”
hakk›nda indi¤ini ve onun üstün oldu¤unu aç›kca bildirdi¤ini
söylemifldir. Hazret-i S›ddîk›n fazîleti gayrilerden üstündür. En
önce o müslimân oldu. Haberde gelmifldir ki, Ebû Emâme,
Amr bin Enis hazretlerine dedi ki, niçin kuvvetli müslimân oldu¤unu iddia edersin. Amr dedi ki, bunun sebebi fludur: Ben
halk› dalâletde gördüm. Bunlarda hak üzere hiç kimse görmedim. ‹flitdim ki, Mekke-i mükerremede bir zât Peygamberlik
da’vâs› eder. Vard›m, gördüm ki, kavmi Onun üzerine gâlib,
kendi ma¤lûb, O mert kimseye dedim ki, sen nesin. Dedi ki,
Nebîyim. Dedim, Nebî nedir. Dedi ki, Allahü teâlâ hazretlerinin Resûlüdür. Seni niye göndermifl, dedim. Dedi ki, Onun birli¤ini bilmek, flerîk getirmemek, putlara tap›nmamak, s›la-›
rahm etmek için gönderdi. Dedim ki, senin ile kim var. Bunun
üzerine dedi ki, bir hür, bir köle. Bakd›m, Ebû Bekr ile Bilâl idi.
Ben de müslimân oldum. Onun için ki, üçüncü müslimân oldum. Abdüllah bin Mes’ûd hazretleri buyurur ki, k›l›c› ile müslimânl›¤› ilk aç›¤a ç›karan, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” ve Ebû Bekr-i S›ddîkd›r “rad›yallahü teâlâ anh”. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurur, ‹slâmda herkesden
evvel olan Resûlullahd›r “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”,
ikinci Ebû Bekrdir “rad›yallahü anh”, üçüncü Ömerdir “rad›yallahü anh”. Yine buyurdu; bir kimse ki, beni Ebû Bekr ve
Ömerden “rad›yallahü anhüm” üstün gösterir ise, ona had cezâs› vururum. Ve flâhidli¤ini kabûl etmem.
12– (Onlar için nedir ki, Rablerine da’vet olundukda, icâbet
edip, emr ve nehyinde itâ’at ederler. Nemâz› flartlar› ve erkân› ile
devâml› k›larlar. Emrlerinde meflveret ederler. Verdi¤imiz r›zk– 59 –

dan fakîrlere ve hayra verirler.) [fiûrâ sûresi 38.ci âyet-i kerîme
meâli.] Bu âyet-i kerîme Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretlerinin flân›n› bildirmek için nâzil olmufldur. Zîrâ bütün mal›n› fakîrlere da¤›td›. Ne kadar, kötülediler. Kötüliyenlere
iltifât etmedi. Bu hükm bütün mü’minler hakk›nda müflterekdir.
13– (Yâ Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! Hudeybiyeden geri dönenlere de ki, siz, fliddetli cengci bir kavm ile
harbe da’vet olunursunuz ki, tâ, onlar islâma gelinceye kadar
veyâ onlardan cizye kabûl olununcaya kadar muharebe olunur.
Onlar müflrikler veyâ Peygamber aleyhisselâmdan sonra mürted olanlard›r. E¤er siz o cengde hulûs ile harb ederseniz, Allahü teâlâ size dünyâda ganîmet ve âh›retde Cennet verir. E¤er
bundan önce Hudeybiyede i’râz etdi¤iniz gibi, o muhârabede
de i’râz ederseniz, Allahü teâlâ sizi fliddetli azâb ile azâbland›r›r. ‹fl bu i’râz hakk›nda olan va’d ve azâb› müslimânlar›n za’îf
ve âcizleri iflitdikde, bizim hâlimiz nice olur derler.) [Feth sûresi 16. c› âyet-i kerîme meâli.] Râfi’ bin Hadic “rad›yallahü teâlâ
anh” der ki: Biz bu âyet-i kerîmeyi dâimâ okurduk. Fekat bu
vak’an›n ne zemân olaca¤›n› bilmezdik. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri müslimânlar›; Yemâmede Müseylemetülkezzâb›n eshâb›, benî hanîfe üzerine harbe gönderdi.
Anlad›k ki, kasd edilen onlard›r. Bu âyet-i kerîmede mülhidler
ve mübtedi’ler üzerine iki hüccet meydâna ç›km›fld›r. Birincisi,
mülhidler üzerinedir. Bu âyet-i kerîmede gaybdan haber vard›r.
Bir zemân sonra bu haber meydâna gelmifldir. Mülhidlerin kavlinin hilâf›na, bu mu’cize meydâna ç›km›fld›r. Bu âyet-i kerîmede mübtedi’ler için de tenbîh vard›r. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin halîfeli¤inin do¤rulu¤una delîl
vard›r. Bundan dolay›d›r ki, Hak sübhânehü ve teâlâ hazretleri
buyurdu ki, (Da’vet olunursunuz!) ya’nî yak›n zemânda, siz
da’vet olunursunuz bir gürûha ki, be’s-i fledîd sâhibidir. E¤er o
da’vet ediciye itâ’at ederseniz, size ecr verilir. O da’vet ediciye
itâ’ati vâcib k›ld›. Onlar›, fliddetli zarar sâhibi olan kavm üzerine da’vet eden Ebû Bekr-i S›ddîkd›r “rad›yallahü teâlâ anh”.
Onlar› acem ve rûm harbine o koydu. Bütün müfessirlerin kavlleri üzerine, bu kavm, bu iki gürûhdan hâli de¤ildir. E¤er Benî
hanîfe olursa, O da’vet eden Ebû Bekr hazretleri olur. Ebû
Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” imâmeti [halîfeli¤i] do¤rulukda,
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hazret-i Ömerin de “rad›yallahü teâlâ anh” imâmetinin [halîfeli¤inin] do¤rulu¤u olur. E¤er maksad pers [‹rân] ve rûm [Bizans]
olur ise, hazret-i Ömer olur. ‹mâml›¤›n hak oldu¤una delîl olur.
Onun imâmeti do¤rulukda hazret-i Ebû Bekrin de imâmeti sâbit olur. Bu iki fleklden baflka dürlü söyliyen azd›r. Gaybdan haber veren aç›k bir delîlin do¤rulu¤u bu âyet-i kerîme ile aç›¤a
ç›kd›. Orada buyurdu ki, (Da’vet olunursunuz!). Her iki halîfe
için buyrulan öyle vâki’ oldu. Zîrâ Kur’ân-› azîmüflflân›n îcâz›
vechlerindendir ki, gaybdan haber verir. Tafsîli ile habere mutâb›k ve muvâf›k vâk›’ olur. Allahü teâlâ hazretleri o kimseye basîret verir ise, bunu bilme¤e muktedîr olur.
14– (O kimse ki, mal›ndan Allah için harcar, flirk ve isyândan sak›n›p ve ihsân olan kelîme-i flehâdeti, yâhud infâk etdi¤i
mal›n mukâbili va’d-i ilâhiyi tasdîk ede. Biz ona âsân ve râhata
sebeb olucu ve Cennete girme¤e sebeb olan yolunu kolaylafld›r›r›z.) [Leyl sûresi 5, 6, 7.ci âyet-i kerîme meâli.] Demifllerdir ki,
bu âyet-i kerîme Ebû Bekr-i S›ddîk›n “rad›yallahü anh” flân›
hakk›nda nâzil olmufldur. Her ne eline geçse halka da¤›t›rd›.
Bunda da Allahü teâlân›n buyurdu¤u üzere ifl yapmas›ndan dolay› onu medh buyurdular. Demifllerdir ki, Hüsnâ, Hak sübhânehü ve teâlâ hazretlerinin sevâb verme¤i va’d etmesidir.
15– (O ateflden [Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” gibi] ziyâde müttekî olan ictinâb edip, kurtulur ki, Allahü teâlâ yan›nda
temîz ve va’dine nâil olmak için, mal›n› Allah yolunda hayrâta
sarf eder.) [Leyl sûresi 17., 18.ci âyet-i kerîme meâli.] Hiflâm;
babas› Urveden rivâyet eder: Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü
teâlâ anh” yedi köle sat›n al›p, azâd etdi. Müflrikler onlara müslimân olduklar› için azâb ederler idi. Birisi Bilâl “rad›yallahü
anh” hazretleridir. Dahâ önce anlat›lm›fld›r. Biri Âmir bin Füheyre ve onun k›z› Hindiyye idi. Müslimân oldu ve a’mâ oldu.
Müflrikler dedi ki, lât ve uzza, görmesini ondan geri ald›. O dedi ki, ben lât ve uzzaya inanmam. Allahü teâlâ tekrâr görmesini nasîb etdi. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” oradan
geçerken, o de¤irmen çekerdi. O evin han›m› olan kifli, ona dedi ki, “ben seni, senin bu sâhiblerin azâd etmeyince azâd etmem.” Hazret-i Ebû Bekr bunu iflitip, buyurdular ki, bu câriyeyi kaça satars›n. O dedi, bu kadar gümüfl. Hazret-i S›ddîk, dedi¤in akçaya ald›m, buyurdu. Abdüllah bin Zübeyr “rad›yallahü
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teâlâ anh” minber üzerinde dedi ki, Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, za’îf kullar› [köleleri] sat›n al›p, azâd ederdi.
Babas› ona dedi ki, niçin kuvvetli köle sat›n almazs›n. Hazret-i
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, za’îf köleleri sat›n al›p, azâd ederim ki, Allahü teâlâ bu za’îf kulunu Cehennemden azâd etsin. Hak sübhânehü ve teâlâ; meâl-i flerîfi,
(fiirk ve günâhlardan sak›nan kimseler, Cehennemden uzaklaflm›fl olurlar) olan [Leyl sûresi 17.ci] âyet-i kerîmeyi gönderdi.
Sûrenin sonuna kadar hep, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü
anh” hazretlerine iflâretdir. Mü’minler, Ebû Bekre “rad›yallahü
anh” halîfe dedi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
halîfe dedi ve buyurdu ki, (Ebû Bekr, Allah›n dîni üzerine benim halîfemdir). Allahü teâlâ ona halîfe dedi. (... onlar› yer yüzüne halef k›laca¤›na....) buyurdu. Râfizîler la’net etdiler. Kendileri la’nete müstehâk oldular. Allahü teâlâ ve Resûlü ve
mü’minler ona halîfe diyorlar. Râfizîler muhâlefet etmifl oluyorlar. Allahü teâlâ hazretleri; Nisâ sûresinin yüzondördüncü âyetinde meâlen, (Kendisine tevhîd ve do¤ru yol bildirildikden
sonra, Resûlullah›n do¤ru yolundan sapan ve i’tikâd ve amelde
mü’minlerden ayr›lan kimseyi, âh›retde kâfirler ile birlikde Cehenneme sokar›z.) buyurdu. Allahü teâlâ hazretlerine ve Resûlüne, râfizîler gibi muhâlefet eden yokdur. Allahü teâlâ buyurur; Ebû Bekr dînin büyü¤üdür. Râfizîler, hâflâ münkir idi, diyor. Allahü teâlâ; fâd›l idi, buyuruyor. Râfizîler bât›l idi diyor.
Allahü teâlâ münf›k [mal›n› da¤›tan] idi buyuruyor. Râfizîler,
Allahü teâlâ muhâfaza etsin, münâf›k idi, diyor. Haberde gelmifldir ki, bir gün hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin yan›nda oturmufl
idi. Ebû Bekr-i S›ddîk için Cebrâîl aleyhisselâm dedi ki, bizim
yan›m›zda Ebû Bekr, yerdekiler yan›ndan dahâ meflhûrdur. O
senin hayâtda vezîrin, vefât›ndan sonra halîfendir.
Nükte: Eshâb-› Kehfin köpe¤i, o civânmert olan Eshâb-›
Kehf ile dünyâda birkaç ad›m yürüdü¤ü için, ma¤arada onlar
ile berâber oldu. Yatmakda onlar ile oldu. K›yâmetde ve Cennetde onlar ile olur. Acâib olan odur ki, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh”hazretleri, Muhammed Mustafâ “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin, sohbetinde bulundu. Mihnetde Onun ile oldu. Da’vetde Onun ile oldu. Seferde Onun ile
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oldu. Hazarda Onun ile oldu. Ma¤arada Onun ile oldu. Yolda
ve hicretde, cân ve mal vermekde Onunla oldu. Kabrde, flefâ’atde, Onunla olur. Makâm-› Mahmûdda, Cennetde, Allahü
teâlây› görmekde, Onunla olur. Zikr olunan âyet-i kerîme ki,
hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk›n flân› ile alâkal› oldu¤unu tefsîrde
gördük, iflitdik ve yazd›k. Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh”
hakk›nda nas›l kötü düflünülebilir? [Eshâb-› Kehfin köpe¤i, o
mertler ile birkaç ad›m gitmekle k›ymetleniyor da; Ömrü Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yan›nda geçenler
k›ymetlenmez mi?]
Ellidördüncü Menâk›b: Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” için haber verilen hadîs-i flerîfler hakk›ndad›r:
1– Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü teâlâ anhâ ve an ebîhâ” buyurdular ki; Bir gece benim nöbetim idi. Seyyid-i âlem hazretleri benim hücreme [odama] geldi. Ben dedim: Bana, babam
Ebû Bekr-i S›ddîk hakk›nda birfley söyle. Buyurdular ki: Yâ Âifle. Bana Cebrâîl aleyhisselâm Allahü teâlâdan haber verdi ki;
Allahü teâlâ rûhlar› yaratd›. Cümle rûhlar aras›ndan Ebû Bekrin rûhunu, Peygamberler ve mürsellerden sonra seçdi. Topra¤› Cennetdendir. Suyu âb-› hayâtdand›r. Allahü teâlâ Cennetde, Ebû Bekr “rad›yallahü anh” için, yâkutdan bir köflk halk eyledi. O köflk (kasr) içinde, inciden çok serâylar halk etdi. Allahü teâlâ onun hakk›ndaki düâlar›m› kabûl etmifldir. Ondan
ma’siyyet [kötülük] meydâna getirmez. Tâatlar kap›s›n› üzerine
ba¤lamaz. Kabrde komflum ve benden sonra halîfem Ebû
Bekrdir. Cebrâîl ve Mikâîl aleyhimesselâm Ebû Bekrin hilâfetine berâberce bî’at ederler. Gökler ehli ve yerler ehli, fleytânlardan ba’z›s›, bir mikdâr cinnîler onu bilirler. Bu kadar meflhûr
Ebû Bekri “rad›yallahü teâlâ anh” bilmeyen ve hurmet etmiyen
benden de¤ildir. Ben de ondan de¤ilim.
2– Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” rivâyet
eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdu. Bir kimse vard›r ki, Cennete girdi¤i zemân, köflklerde, serâylarda, odalarda bulunan herkes ona merhabâ, merhabâ derler. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” dedi ki, biz o
kimseyi, o kasrlarda görür müyüz! Resûlullah aleyhisselâm buyurdu ki, Evet, yâ Ebâ Bekr, o mert sensin.
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3– Esâd bin Zürâh “rad›yallahü teâlâ anh” diyor ki: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini hutbe okurken gördüm. Ebû Bekre iltifât edici fleyler söyledi. Nerede Ebû
Bekr, buyurdu. Cebrâîl aleyhisselâm bana flimdi haber verdi ki,
Ümmetin hayrl›s›, Senden sonra Ebû Bekrdir “rad›yallahü teâlâ anh”.
4– Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” rivâyet
eder. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûrunda,
Ebû Bekr-i S›ddîk zikr olundu. Hazret-i Server-i âlem buyurdular ki, Ebû Bekrin misli gibi kimse olamaz. ‹nsanlar beni tekzîb
ederken, ya’nî yalanlarken o beni tasdîk etdi ve bana îmân getirdi. Herkes benden kaçarken, o bana k›z›n› tezvîc etdi. Mal›n› bana fedâ etdi. Benimle zor kald›¤›m›z sâatde ve gecede berâber
mücâhede etdi. Âgâh olun ki, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü
teâlâ anh” k›yâmet gününde Cennet develerinden bir deveye
binmifl olarak gelir. E¤eri yeflil zebercedden, yular› inciden, kendisi de sündüs ve istebrakdan yeflil iki elbise giymifl oldu¤u hâlde,
bana anlat›r, ben de ona anlat›r›m. K›yâmet ehli derler ki, bunlar
kimlerdir. Allahü teâlân›n Resûlü Muhammed aleyhisselâm ve
Ebû Bekr-i S›ddîkd›r “rad›yallahü teâlâ anh”, diyeler.
5– Hazret-i Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü teâlâ anhâ” buyurdular ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin son hastal›¤›nda a¤r›s› artd›. Buyurdular ki: Ebû Bekre emr
edin, nâsa imâm olup, nemâz k›ld›rs›n. Ben dedim ki, yâ Resûlallah! Ebû Bekr sizin makâm›n›za geçince, a¤lamas›ndan sesini
kimse iflitmez. Ömer bin Hattâb› emr edin, kavme imâmet eylesin. Resûlullah hazretleri yine buyurdu ki, Ebû Bekre söyleyin,
kavme imâmet eylesin. Yine ben dedim, yâ Resûlullah! Ebû
Bekr, sizin makâm›n›zda durma¤a tâkat getiremez. Yine buyurdu ki, Ebû Bekre söyleyin. Kavme imâmet eylesin. Âifle hazretleri yine buyurdu ki, Hafsaya var›p, dedim ki, sen Resûlullah
hazretlerine söyle ki, babam Ebû Bekr imâmet makâm›nda durursa, a¤lamakdan kimse sesini iflitmez. Hafsa “rad›yallahü teâlâ anhâ” da söyledi. Yine Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” buyurdular ki; Ebû Bekre söyleyin, kavme imâmet eylesin. Siz kardeflim Yûsüf aleyhisselâm› s›k›nt›ya düflüren kimseler de¤il misiniz. Ben Ebû Bekr diyorum. Siz Ömer diyorsunuz.
Hafsa “rad›yallahü teâlâ anhâ” üzülüp, Âifleye “rad›yallahü teâ– 64 –

lâ anhâ”, beni mahzûn etdin diyerek gitdi.
6– Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” buyurdu:
(‹zâcâ’e) sûresi nâzil oldu¤u vaktde, hazret-i Abbâs, hazret-i Alînin yan›na geldi. Dedi ki, yâ Alî! Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerinin vefâtlar›n› haber veren âyet gelmifldir. Bizler bilmeyiz, kendilerinden sonra kim halîfe olur, hangi kimsede karâr verir? Varal›m Resûlullah›n “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” huzûruna süâl edelim. E¤er bu ifli bize tevdî buyurursa, Kureyflin bizim ile düflmânl›¤› olmaz. E¤er bizden gayriye buyurur ise, ricâ ederiz ki, o kimseye, bizim hakk›m›za riâyet etmesi için vasiyyet buyursun. Abbâs “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretleri, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûr-› flerîflerine vard›. Süâl etdi; yâ Resûlallah! Sizden
sonra kim halîfe olur. Cevâb buyurdular ki, yâ Abbâs! Yâ Resûlallah›n amcas›. Allahü teâlâ, benim halîfeli¤imi Ebû Bekre vermifldir. Din üzerine kendi vahy eyledi. Benden sonra halîfe Ebû
Bekr olur. Ebû Bekrin her söyledi¤ini kabûl edin, necât ve felâh
bulursunuz. Ona mutî’ olun, do¤ru yolu bulursunuz. Abdüllah
ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” dedi ki, Onlar Ebû Bekr
hazretlerine mutî’ oldular; do¤ru yolu buldular. Her kim ki, Ebû
Bekr-i S›ddîk›n “rad›yallahü anh” hilâfetini hak bilip, bütün sahâbe-i kirâm› dost tutar, do¤ru yolu bulur ve emîn olur.
7– Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdular ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûr-› flerîflerinde idik. Kays kabîlesinden bir gürûh
geldi. ‹leri-geri ba’z› sözler söyleyip, sorular sordular. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, Ebû Bekr-i
S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine müteveccih olup,
buyurdular ki, söylediklerini, duydun mu? Ebû Bekr-i S›ddîk
“rad›yallahü teâlâ anh” duydum, yâ Resûlallah! dedi. fiimdi, o
hâlde onlara cevâb ver, buyurdu. Hazret-i Ebû Bekr onlara gâyet güzel cevâblar verdi. Resûlullah hazretleri buyurdular ki,
“Yâ Ebâ Bekr, Allahü tebâreke ve teâlâ sana R›dvân-› Ekber
versin.” Sahâbe-i güzînden birisi dedi ki, Yâ Resûlallah! R›dvân-› Ekber nedir? Buyurdular ki; Allahü teâlâ âh›retde cümle
kullar›na umûmî tecellî eder. Ebû Bekre “rad›yallahü anh” husûsî tecellî eder.
8– Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdular ki; Ceb– 65 –
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râîl aleyhisselâm, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretlerine geldi. Çok zemân yan›nda kald›. Vahy söyledi. O
esnâda Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” geldi, geçdi.
Resûl-i ekrem hazretleri, Cebrâîl aleyhisselâma buyurdu ki, yâ
Cebrâîl, siz semâda Ebû Bekri bilir misiniz? Cebrâîl aleyhisselâm dedi ki, evet. Seni halka Peygamber gönderen Allahü teâlâya yemîn ederim ki, Ebû Bekr gökde yerdekinden dahâ çok
meflhûrdur. Göklerdeki ad› Halîmdir.
9– Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü anhümâ”, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden rivâyet eder.
Resûl-i ekrem hazretleri buyurdular: Beni mi’râca götürdükleri gece, Allahü teâlân›n huzûrunda durdum. Bana buyurdu. Yâ
Ahmed! Ehlini kime ›smarlad›n. Dedim, Ebû Bekr-i S›ddîka.
Allahü teâlâ buyurdu: O benim kullar›m›n, senden sonra, en
sevgilisidir. Benden ona selâm götür.
10– Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu: Ben, mi’râca ç›kd›¤›mda, Allahü teâlâdan istedim ki, benden sonra halîfe,
Alî ibni Ebî Tâlib olsun. Melekler muzdarib olup, dediler: Allahü teâlâ diledi¤ini yapar. Halîfe senden sonra Ebû Bekr-i S›ddîkd›r “rad›yallahü teâlâ anh”.
11– Huzeyfe “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu: Her
kim rü’yâda beni görmüfldür. Muhakkak beni görmüfldür. Zîrâ
fleytân benim sûretimde görünmez. Her kim, Ebû Bekri uykuda görür. Ebû Bekri görmüfldür. Zîrâ fleytân Ebû Bekrin sûretinde de görünmez.
12– Alî ibni Ebî Tâlib “rad›yallahü teâlâ anh” dedi. Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” iflitdim, buyurdu: Semâya yükseldi¤im gece [Mi’râc gecesi], Rabbim azze ve celle
bana Ebû Bekrin sesi ile hitâb buyurdu. Benim gönlümden geçdi ki, bu ses Ebû Bekrindir. Hak sübhânehü ve teâlâ kalbimden
geçen endîfleyi bilip, buyurdu: “Yâ Ahmed! Mûsâ bin ‹mrân ile
konuflurken, onun gönlünü gördüm ki, kavminin hepsinden
Hârûnu dahâ çok sever. Ona Hârûnun sesi ile hitâb etdim. Senin gönlünü gördüm ki, Ebû Bekri çok seversin. Sana Ebû Bekrin sesi ile hitâb etdim.”
– 66 –

13– Rivâyet edilmifldir ki, bir gün ö¤le nemâz›ndan sonra,
Cebrâîl aleyhisselâm yetmiflbin melek ile gelerek, En’âm sûresini getirdi. Resûlullah hazretleri o gece bütün Eshâb-› kirâm› Âifle “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretlerinin evinde toplad›. Ç›ra¤
yak›p, Sûre-i En’âm› okudular. Ç›ra¤ ›fl›ks›z oldu. Resûlullah
hazretleri Ebû Bekr hazretlerine buyurdular ki, yâ Ebâ Bekr, ç›ra¤› ›fl›kland›r. Bir sâat sonra yine karard›. Hazret-i Resûl-i ekrem yine buyurdu. Yâ Ebâ Bekr, ç›ra¤› rûflen et. Hazret-i Ebû
Bekr, ç›ra¤› [kandili] rûflen etmek [›fl›¤›n› ço¤altmak] için kalkd›.
Bakd› ki kandilin ya¤› tükenmifl. Dedi ki, yâ Resûlallah! Kandilde ya¤ kalmam›fl. Bu gece ya¤ almak imkân›m›z da yokdur. Kandil bize lâz›md›r, kelâm-› Rabbilâlemîni okuyal›m. Hazret-i Resûlullah buyurdular ki, bir mikdâr kendi a¤z›n›n tükrü¤ünden
kandile damlat. Âifle-i S›ddika hazretleri buyurur ki, babam bir
mikdâr a¤z›n›n suyunu, Resûlullah hazretlerinin emr-i flerîfi ile
kandile damlatd›. Kandilin ›fl›¤› ço¤ald›. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin emr ve fermân› ile fliddetli bir ›fl›k oldu ki, Eshâb-› kirâm›n gözlerini kamafld›rd›. Server-i âlem “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki: Bu kandili söndürmeyiniz! K›rk gün k›rk gece o kandil, Âifle-i S›ddîka hazretlerinin evinde yand›. Bir münâf›k hazret-i Âiflenin evine geldi. O
kandili gördü. Ne acâib kandil, k›rkgün k›rk gecedir sönmez, dedi. O sâatde o kandil söndü. Cebrâîl aleyhisselâm geldi ve dedi:
Yâ Muhammed! Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri buyurur:
Ben çeflm-i bed [fenâ bak›fll›] kullar da yaratd›m. E¤er o münâf›k›n gözü olmasayd›, k›yâmete kadar o kandil; Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” a¤z›n›n suyunun bereketi ile sönmez idi.
14– Nakl eylemifllerdir ki, bir gün Cebrâîl aleyhisselâm geldi ve dedi: Yâ Resûlallah! Allahü teâlâ sana selâm söyler. Yâ
Resûlallah! Allahü teâlâ yetmifl dünyâ büyüklü¤ünde bir âlem
halk etmifldir. Onun zemîni beyâz misk ile döflelidir. Oras›, arfldan bir i¤ne atsan, zemîne düflmiyecek fleklde melekler ile doludur. Allahü teâlâ o melekleri yaratd›¤› günden beri, tesbîh ve
tehlîl ederler. Sevâb›n› Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretlerinin muhiblerine (sevenlerine) ba¤›fllarlar.
15– Do¤ru rivâyet ile rivâyet olunmufldur: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, buyurdu: Ebû Bekr-i
S›ddîk hazretleri annesinden do¤du¤u gün, göklere bir flenlik
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geldi. Allahü tebâreke ve teâlâ, Adn Cennetine nidâ buyurdu
ki, izzim ve celâlim hakk› için, sana yaln›z Ebû Bekri sevenleri
koyar›m. Cehenneme nidâ buyurdu ki, izzim ve celâlim hakk›
için, sende Ebû Bekrin düflmânlar›ndan ziyâde kimseye azâb
etmem. K›yâmet kopup, nidâ gelir ki, Yâ Ebâ Bekr! Ben ki
Cebbâr-› âlemim. Senin dostlar›n›, senin istedi¤in yere koyaca¤›m. Bu rivâyet onun üzerine delîl olur. Her kim ki, Ebû Bekr
hazretlerini düflmân bilirse, onun îmân› onun ile pâyidâr olmaz
[devâm etmez]. Her kim ki, hazret-i Ebû Bekri dost tutar.
Onun küfrü onunla pâyidâr olmaz [devâm etmez].
16– Enes bin Mâlik ve Alî bin Ebî Tâlib “rad›yallahü teâlâ anhümâ”, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden rivâyet ederler. Buyurdular ki: Allahü teâlâ hazretlerinden dünyâya veyâ âh›rete âid bir iste¤i olan kimse, gece kalk›p,
gusl edip veyâ abdest al›p, iki rek’at nemâz k›lsa, her rek’atinde
bir Fâtiha ve üç kerre sûre-i ‹hlâs okusa, selâmdan sonra bafl›n›
secdeye koyup, Yâ Rabbî, benim iste¤imi Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” hurmetine yerine getir, diye düâ etse; Allahü teâlâ, Ebû Bekr-i S›ddîk hurmetine iste¤ini verir.
17– Do¤ru rivâyet ile, Fahr-i âlem hazretlerinden gelmifldir.
Buyurdular ki: Beni Mi’râca götürdükleri gece, Cennet-i a’lâda
karfl›ma gelen bir hûrî gördüm. Cebrâîl aleyhisselâm da yan›mda idi. Cebrâîl elini gözü üzerine koydu. Yâ Cebrâîl, niçin elini
gözünün üzerine koydun ve yüzünü bu hûrîden döndün, dedim.
Cebrâîl aleyhisselâm dedi ki, yâ Resûlallah! Bana destûr [izn]
yokdur, o hûrîye bakay›m. Hûrî benim yan›ma geldi ve bana selâm verdi. Cevâb verdim. Bana dedi ki, yâ Resûlallah! Benim
hâcem [efendim] nas›ld›r. Ben dedim ki, senin efendin kimdir.
Dedi ki: Benim efendim o kimsedir ki, sana evvel îmân getiren
o oldu. Sonra mal›n› ve cân›n› sana fedâ etdi. O Ebû Bekr-i S›ddîkd›r. Ben dedim ki, yâ hûrî, sen Ebû Bekr-i S›ddîk için misin.
Evet yâ Resûlallah, dedi. Sen Ebû Bekr-i gördün mü? Evet gördüm, e¤er istersen flimdi de onu sana göstereyim, dedi. Göster,
dedim. O sâat elinin ayâs›n› açd›. Ayâs›nda hazret-i Ebû Bekrin sûretini gördüm “rad›yallahü teâlâ anh”.
18– Ömer-ibnül-Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet
eder: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdu: (Befl kimseden baflkas› için aya¤a kalkmay›n›z. Anne– 68 –

ye, babaya, size Kur’ân-› azîmüflflân ta’lîm eden hocaya, âlime,
ki ilme hürmet için. fierefleri dolay›s› ile seyyidlere ve adlinden
dolay› âdil sultâna.) Ömer bin Hattâb “rad›yallahü anh” der ki,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bu hadîs-i flerîfi
buyurdu¤u zemân, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” meclis-i se’âdete geldi. Peygamber hazretleri onun için aya¤a kalkd›. Hazret-i Ebû Bekr oturmay›nca, kendileri de oturmad›lar.
Ömer bin Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri dediler ki,
yâ Resûlallah! Bize buyurdunuz ki, bu befl kimseden baflkas›
için aya¤a kalkmay›n›z. Siz Ebû Bekr için aya¤a kalkd›n›z. Buyurdular ki, Cebrâîl aleyhisselâm gelip, önümde oturmufl idi. O
s›rada Ebû Bekr mescide girdi. Hazret-i Cebrâîl dedi ki, Yâ
Muhammed! Ebû Bekr geldi. Ben dedim, yâ Cebrâîl! Ebû Bekri tan›r m›s›n. Dedi ki, yâ Muhammed! Ebû Bekr, melekler yan›nda meflhûrdur ki, senin yeryüzünde tan›d›¤›n gibi, onu tan›rlar. Cebrâîl aleyhisselâm Ebû Bekr-i S›ddîk önünde aya¤a kalkd›. Ben de kalkd›m. Yâ Ömer, bir yerde ki, Cebrâîl aleyhisselâm aya¤a kalkar, ben kalkmaz m›y›m! Ebû Bekre hürmetinden ötürü, hazret-i Ebû Bekr oturmay›nca, hazret-i Cebrâîl
aleyhisselâm oturmad›. Ben de oturmad›m.
19– Do¤ru rivâyet ile gelmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu: Allahü teâlâ hazretleri, beni kendi nûrundan halk etdi. Ebû Bekri benim nûrumdan halk etdi.
Âifleyi Ebû Bekrin nûrundan halk etdi. Mü’mine hâtunlar›, Âiflenin nûrundan yaratd›. Her kim ki, bu büyükleri sever. Allahü teâlâ o kimsede bir nûr halk eder ki, onun ›fl›¤›nda, kabrin
ve k›yâmetin karanl›¤›ndan o kimseye necât verir. O ›fl›k ile,
Cennât-i Adna gider. Her kim ki, onlar› sevmez. Allahü teâlâ
hazretleri o kimsede asla nûr halk etmez. [Allahü teâlâ bir kimseye nûr vermezse, o münevver olamaz.]
20– Hazret-i Enes “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdular ki,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bir vakt
hastaland›. Hastal›¤› uzad›. Bir sabâh hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin
ziyâretine gitmifl idi. Zîrâ, her ifli herkesden evvel yapma¤› severdi. Bu âdet-i flerîfesi idi. Var›p gördü ki, Resûlullah hazretleri evinde yatm›fl, mubârek bafl›n› D›hye-i Kelbînin “rad›yallahü
teâlâ anh” dizine koymufldu. Hazret-i Ebû Bekr, D›hye-i Kelbî– 69 –

ye selâm verip, Resûl-i ekremin hâli nas›ld›r, dedi. Dedi ki,
hayrd›r ey halîfe-i Resûlillah! Ebû Bekr-i S›ddîk dedi ki; Allahü
teâlâ sana hayr versin. ‹yi karfl›l›klar versin. Bu müjdeyi bana
verdin. D›hye “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, yâ Ebâ Bekr! O
Allahü teâlâ hakk› için ki, Ondan gayri Allah yokdur, ben seni
gayrilerden, herkesin sevdi¤inden çok severim. Senin benim yan›mda hediyyelerin vard›r, Sana ulafld›ray›m. Sen Allahü teâlân›n Resûlünün halîfesisin. Enbiyâ ve Mürsellerden sonra, Âdemo¤ullar›n›n seyyidisin “aleyhissalâtü vesselâm”. Sana tâbi’
olan ve seni seven felâh bulur. Arâbî lugat›nda, bütün hayrlar,
iyilikler, felâh kelimesinde toplanm›fld›r. Felâh; dünyâ ve âh›rete âid isteklerin yerine gelmesine derler. Denilmifldir ki, felâh
dört fleydir: Bir bekâ ki, fenâs› olm›ya. Bir g›nâ [zenginlik] ki, fakîrli¤i olm›ya. Bir izzet ki, zelîlli¤i olm›ya. Bir ilm ki, cehli olm›ya. Seni sevmiyen ve sana uymayan ziyân etdi. Her kim ki seni
dost tutar, Resûlullah hazretlerinin dostlu¤u ile dost tutar. Her
kim sana bu¤z eder. Resûlullah hazretlerine bu¤zu olmak sebebi ile sana bu¤z eder. Senin dostun hakîkatde Allahü teâlâ hazretlerinin ve Resûlünün dostudur. Senin düflmân›n, hakîkatde
Allahü teâlâ ve Resûlünün düflmân›d›r. Her kim ki, seni düflmân tutar. Muhammed Mustafân›n flefâ’ati o kimseye vâs›l olmaz. Her kim ki, Muhammed Mustafân›n flefâ’atinden mahrûm
olur. O kimse Allahü teâlân›n rahmetinden de mahrûm kal›r.
Yâ Ebâ Bekr, sen bunun için iyi ve azîzsin; yak›n gel. Yak›n geldi¤i ânda, D›hye gayboldu. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” de uykudan uyand›. Buyurdu ki, yâ Ebâ Bekr! Bu süâl-cevâb fleklindeki konuflma nedir? Ebû Bekr hazretleri de
D›hye ile yapd›¤› musâhabat› haber verdi. Resûlullah aleyhissalâtü vesselâm, buyurdu ki, yâ Ebâ Bekr! O D›hye de¤il idi. O
Cebrâîl-i emîn idi. Sana haber verdi o ismlerden ki, Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri onlar› sana tesmiye etdi [sana verdi].
Cebrâîl, senin muhabbetini mü’minlerin kalbine sald›. Bu¤zu
da, kâfirlerin kalbine sald›.
21– Ebû Sa’îdil Hudrî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular: K›yâmet günü olunca, Allahü tebâreke ve
teâlân›n emri ile arfl önünde k›rm›z› alt›ndan üç kürsî konulur.
Mahfler meydân› onlar›n nûru ile nûrlan›r, ayd›nlan›r. Biri bir
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kenârda, biri öbür kenârda, biri ortada kurulur. ‹brâhîm aleyhisselâm gelip, Allahü teâlân›n emri ile bir kenârdaki minber
üzerine oturur. Ben de (Muhammed aleyhisselâm›m); öbür kenârdaki minber üzerine otururum. Orta yerde olan minber bofl
kal›r. Bir münâdî, seslenir ki, Ebû Bekr-i S›ddîk nerededir. Ebû
Bekr-i S›ddîk› durdu¤u yerden ta’zîm ile getirirler. Ortadaki
minber üzerine oturturlar. Sonra bir münâdî seslenir ve der ki,
Halîl ve Habîb aras›nda S›ddîk›n bulunmas› ne hofldur, ne güzeldir. Sonra Allahü teâlâ hazretleri üçünden hicâb› kald›r›p,
tecellî eder, dîdâr›n› gösterir. Ben, bafl gözü ile, Allahü teâlây›
müflâhede ederim. ‹brâhîm de müflâhede eder, Ebû Bekr de
müflâhede eder.
22– Ebû Ubeyde bin Cerrâh “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet
eder: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdular ki: Mi’râc gecesi, Arfla vard›¤›m zemân, bir nidâ edici, Arfl-› a’lâdan, yâ Muhammed, yâ Muhammed, diye nidâ etdi.
Ben dedim ki, buyur, buyur yâ Rabbî. ‹kinci kerre, yâ Muhammed, yâ Muhammed, Ebû Bekre muhabbet eyle ki, Ebû Bekr-i
S›ddîk› ben severim, diye seslendi. Sonra Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” mubârek elini Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin omuzuna koyarak, buyurdu ki:
Yâ Ebâ Bekr! Kullar, Allahü teâlâ hazretlerinin huzûruna da¤lar misilli günâh ile ç›ksalar, kalblerinde senin muhabbetin olsa,
Allahü teâlâ onlar›n günâhlar›n› afv eder.
23– Haberde gelmifldir ki, Bedr gazâs›nda, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” çad›r gibi bir arfl›n alt›nda gölgelenip, oturmufllard›. Müslimânlar kâfirler ile mukâtele [muhârebe] ederlerdi. Bir
arab, muharebe meydân›ndan arfl›n (çad›r›n) kap›s›na geldi.
Dedi ki, yâ Ebâ Bekr! Kalk d›flar› gel, muhârebe eyle ki, eshâb›n bir bölü¤ü flehîd oldular. Resûlullah hazretleri o araba mâni’ olup, buyurdu ki, (Allahü teâlâ, Ebû Bekri, Resûli için enîs,
dost, vezîr, arkadafl eylemifldir.) Arab, döndü ve (Hâlin ne hofldur, ey Ebû Bekr) dedi.
24– Di¤er bir haberde gelmifldir. ‹slâm askeri Tebük gazâs›nda idiler. fiiddetli gazâ oluyordu. ‹ki taraf›n da askerleri kuvvetli idi. Temmuzun s›ca¤›nda ö¤le vakti, toz cihân› kaplam›fl
idi. ‹slâm askeri ile, küffâr birbirine girmifldi. fiiddetli muhâre– 71 –

be ile meflgûl idiler. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yedi yâri ile ki, Ebû Bekr, Ömer, Osmân, Ebû Zer, Talha,
Sa’d, Sa’îd “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretleridir,
berâber kumanda mevki’inde oturmufllar idi. Muhârebe fliddetlendi. ‹slâm askeri bir mikdâr za’îf oldular. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Sa’d ve Sa’îde buyurdular ki, imdâda
var›n›z. ‹kisi de kalk›p, muhârebeye gitdiler. Sonra, Ebû Zer ile
Talhaya buyurdular ki, siz de var›n›z. Onlar da vard›lar. Sonra,
Ömer ve Osmân hazretlerine buyurdular ki, siz de imdâda var›n›z. Onlar da vard›lar. Bir sâat geçdi. Hazret-i Ebû Bekre de
muhârebeye gitmek flevki gâlib oldu. K›l›nç çekip, at›n›n dizginini çekdi¤i gibi, Resûlullah ”sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri, hazret-i S›ddîkin bile¤inden tutdu. Buyurdu ki; (Sen
savafla gitme yâ Ebâ Bekr), ya’nî, yâ Ebâ Bekr, senin iflin muhârebe etmekde de¤il, buradad›r. Sen burada, gönlümüzü ve
gözümüzü cemâlin müflâhedesi ile flâdümân [ziyâde sevinçli]
tut. Yâ Ebâ Bekr, dünyâda her eziyyet ve derd ki, bedenime ve
kalbime erifliyor. O eziyyet ve derd, senin cemâlinin müflâhedesi ile, benim üzerimden kalk›yor.
Bu habere benzeyen baflka da bir haber gelmifldir. Bedr gazâs›nda, Ramezân-› mubârekin onyedinci Cum’a günü idi. Bu haberin râvisi, Abdüllah bin Mes’ûddur “rad›yallahü teâlâ anh”.
Der ki, o gazâda ben de hâz›r idim. Benden âciz kimse yokdu.
Lâkin Ebû Cehlin bafl›n› ben kesdim, getirdim. ‹ki asker birbirine erifldi. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini,
Muhammed Mustafân›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûr-u flerîfinde gördük. Hazret-i S›ddîk kendi o¤lunu kâfirler saf›nda gördü. Gayret ve hamiyyet-i dîniyyesi galebe gelip, din gayreti ile ortaya ç›k›p, yâ Resûlallah bana izn ver, tâ kâfirler ile muhârebe edeyim. Onlar›n kalblerine vuray›m. O¤lumun bafl›n›
kendi elim ile keseyim, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, yâ Ebâ Bekr! Harbe kat›lma. Benim yan›mda, gözüm ve
kula¤›m gibi oldu¤unu bilmiyor musun, buyurup, hazret-i Ebû
Bekri; Allahü teâlân›n selâm›n› ve kelâm›n› ifliten mubârek kulaklar›na ve Allahü teâlây› bilmedi¤imiz fleklde gören mubârek
gözlerine benzetdiler. Server-i âlem Resûl-i ekrem “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin mubârek bafllar›ndan kadem-i flerîflerine kadar herbir a’zâs› güzel idi. Velâkin mubârek
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gözleri ve kulaklar› cümle a’zâlar›ndan dahâ güzel idi. Do¤udanbat›ya bütün müslimânlar, muvâf›k ve muhâlif hepsi bilirler ki,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” çok kerre, kula¤›ndan ve gözünden dolay› düâ buyurmufldur. (Ey benim Allah›m!
Beni kula¤›m ve gözüm ile fâidelendir. Benim gözümü ve kula¤›m› benden sonra ümmetime mîrâs b›rak.) Allahü teâlâ bu iki
düâya icâbet etmifldir. Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerini hayâtda Ebû Bekr ile fâidelendirmifldir. Vefâtlar›ndan sonra, Ebû Bekri mîrâs tutucu halîfe etmifldir. Bu iki
düâ, o iki düâya benzer ki, Ebû Bekr hazretlerine buyurmufllar
idi: (Allahü teâlâ, sana, hayât›mda ve vefât›mdan sonra, benim
taraf›mdan en iyi karfl›l›klar versin!) Bu düâlar›n temâm›n› Allahü teâlâ kabûl buyurmufldur. Zîrâ, islâm dîni önce ve sonra, Ebû
Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri ile karâr tutdu.
Mâlik bin Enes, Ebû Hüreyreden “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet
etmifldir ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurmufldur: (E¤er Ebû Bekr olmasa idi, Allahü teâlâ hazretlerine
ibâdet olunmaz idi.) Önce kimse müslimânl›¤a gelmezdi. Sonra
da kimse müslimânl›k üzere kalmaz idi. Her kim ki, o islâm dînine geldi; ki Allahü teâlân›n tevfîki ile geliyordu. Lâkin Ebû Bekr
“rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin islâma gelmesi bunlara sebeb idi. ‹yi düflünürsen, istersen, bu sözlerin do¤ru oldu¤unu anlars›n, bilirsin.
25– Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri,
son hastal›¤›nda, vefâtlar› yaklafld›. Cümle halk [ya’nî Eshâb-›
kirâm] hüzünlü ve telâfll› idiler ve muzdarib oldular. Lâkin Ebû
Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, temâm ilmi, sekînesi ve
hilmi ve fadl›, akl› ve tedbîri sebebi ile, o fitnelerde ve âfatlarda,
hilâf ve ihtilâflarda, halka dermân olurdu. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” vefât etdiler. ‹htilâf oldu. Hazret-i
Server-i âlem, dâr-› bekâya [âh›rete] irtihâl etdikde [göçdükde],
bir k›sm dedi ki, vefât etdi, bir k›sm dedi ki vefât etmedi. Her
iki k›sm toplan›p, k›l›nçlar çekildi. Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretleri, hücre-i se’âdete girdi. R›fk ve karârl›l›k ile, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin, yasd›¤› yan›na geldi. Mubârek yüzünü k›ble taraf›na yöneltip, üzerine bir çarflaf örtmüfller idi. Mubârek yüzünden örtüyü aç›p,
bakd› ki, dünyâ âleminden, âh›rete göçüp, yok olm›yan mukad– 73 –

des rûhlar›n›n Allahü teâlâ kat›na ulafld›¤›n› anlad›. Ebû Bekr
“rad›yallahü teâlâ anh” böyle gördükde, durdu¤u yerden dizleri üzerine düfldü. Bir sâat mikdâr›, yüzünü, gözünü Resûlullah
hazretlerinin mubârek eline ve aya¤›na, yüzüne sürdü. Nûrlu
yüzüne bakarak, gözyafllar›n› nisân ya¤muru gibi dökdü. Buyurdu ki, anam-babam sana fedâ olsun. Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinin sana yazd›¤› ölümden ac› çekdin ve fliddeti tatd›n. Bundan sonra ac› çekmezsin. Hiç mihnet dahî bulmazs›n.
Kalk›p evden d›flar› geldi. Minbere ç›kd›. Elhamdülillah, Vessalâtü... okudukdan sonra, Yâ kavm! Her kim, sizden hazret-i
Muhammede “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” taparsa, hazret-i Muhammed “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” vefât etmifldir. Her kim sizden Hak sübhânehü ve teâlâ hazretlerine taparsa, Allahü sübhânehü ve teâlâ ölmez, dedi. Eshâb-› kirâm aras›ndaki ihtilâf kalkd›. Sâkin ve râhat oldular. Sonra da, hangi
mekâna defn edelim diye ihtilâf etdiler. Muhâcirler dediler ki,
Mekke-i Mükerremeye götürelim. Ensâr dediler, Medîne-i münevverede defn edelim. Bir k›sm› dedi, fiâma götürelim. Bir
kavm dedi ki, Yemene götürelim. Söz uzad›. Husûmet zuhûra
gelecek idi. Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdular ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden iflitdim. Buyurdular ki: (Peygamberler, rûhlar› kabz
olunduklar› mekâna defn olunurlar!) Bütün sahâbîler, bu kavle râz› olup, sâkin oldular.
Bir kerre de, hilâfet ahvâli için ihtilâf etdiler. Muhâcirler dediler, halîfe bizden olsun. Ensâr dediler, halîfe bizden olsun. Bir
k›sm da dedi, halîfe iki olsun. Biri Ensârdan olsun, biri muhâcirden olsun. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” kalk›p,
minbere ç›kd›. Hamd, senâ ve salât ve selâm etdikden sonra,
buyurdu ki, (imâmet ve hilâfet ifli flirketle olmaz. Zîrâ iki k›l›nç
bir k›nda olmaz. Bir evde iki sâhib olmaz. Bir mescidde iki
muhtelif k›ble do¤ru olmaz. ‹mâm Kureyflden olur. Her kim
Kureyflden de¤ildir, imâml›¤› [halîfeli¤i] olmaz. Bunlar› Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” iflitdim.) Muhâcir
ve Ensâr, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin sözünü iflitdiler ve hepsi kabûl etdiler. ‹htilâf kalkd› “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”.
Bir de Üsâme “rad›yallahü teâlâ anh” hakk›nda ihtilâf etdi– 74 –

ler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretleri hayâtlar›nda, sekizbin yi¤it kimseyi, fiâm taraf›na gönderip, Üsâmeyi “rad›yallahü teâlâ anh” onlar›n üzerine emîr ta’yîn buyurmufldu. Kendi mubârek eli ile Üsâmeye bir alem [bayrak] vermifllerdi. Onlar ile meflgûl olmakdan kurtulmufllar idi. Lâkin,
Üsâme hazretleri Medîneden ç›kmadan, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” âh›ret âlemine göçdüler. Muhâcir
ve Ensâr ittifâk etdiler ki; o askeri fiâm taraf›na göndermiyeler. Böyle bir zemânda yehûdîler ve h›ristiyanlar bir yandan,
mürtedler ve münâf›klar bir yandan rencîde ederlerdi. E¤er
bu zemânda, bu kadar askeri kendimizden uzak tutarsak, sonra bizim hâlimiz nice olur. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdular ki, o Allahü teâlâ hakk› için ki,
ondan baflka Allah yokdur, e¤er k›rlardaki kurtlar gelseler,
ortal›k bofl oldu¤u için, evlâd ve ›yâllerimizi evlerimizden d›flar› çekseler de, o alemi [bayra¤›] ki, Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri mubârek eli ile ba¤lam›fld›r,
geri döndürmem. O sâatde Üsâmeyi askeri ile fiâm taraf›na
gönderdi. Yehûdîler ve di¤erleri bunu gördüler. Kalblerine
korku düfldü. Düflündüler ki, e¤er islâm dîni do¤ru olmasa idi,
böyle zemânda, bu kadar askeri kendilerinden uza¤a göndermezlerdi. Bundan dolay›, Ebû Zer ve Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anhüm” ve imâm-› a’zam Ebû Hanîfe, imâm-› Mâlik, imâm-› fiâfi’î gibi imâmlar dediler ki: E¤er Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri olmasa idi, kimse önce
îmâna gelmezdi. E¤er Ebû Bekr hazretleri olmasa idi, sonunda kimse islâm dîni üzere kalmazd›.
Do¤ru rivâyet ile gelmifldir: Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” ve Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh”, ikisi
Mekke-i Mükerremeden hicret buyurdular. Her ikisi birbirine
refîk, flefîk, musâhib oldular. Medîne-i münevvereye yaklafld›lar. Yolun sa¤ taraf›na do¤ru bir mikdâr döndüler. Tâ Benî
Âmir ve Benî Avf hurmal›¤› yan›na geldiler. Develerden indiler. Develerin dizlerini ba¤lad›lar, oturdular. Haber Medîneye
erifldi. Halk sürûr ve ferâhla ziyârete geldiler. Hizmet-i flerîflerine erifldiler. Gördüler ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” ve Ebû Bekr-i S›ddîk, iki ay ve günefl gibi, hilye-i flerîfleri [görünüflleri] birbirine benziyen iki zât gibi gördüler.
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Hangisinin Resûlullah oldu¤unu bilemediler. Ebû Bekre selâm
verdiler. Medh ve senâ etdiler. Hizmetinde ayak üzere durdular. Süâl sorma¤› edebsizlik kabûl etdiler. Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” nas [insanlar] ile söyleflmekde, nasihât vermekde,
hizmet etmekde iken, Resûlullah hazretleri, vekâr ile sessiz
oturuyordu. Lâkin kimse ikisini birbirinden fark edemezlerdi.
Tâ ki, güneflin harâreti hazret-i Resûlullah›n üzerine geldi.
Hazret-i Ebû Bekr kalk›p, ridâs›n› ç›kar›p, eli ile Resûlullah
hazretleri üzerine gölgelik etdi. O zemân Medîne ehli, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini bildiler.
Ellibeflinci Menâk›b: Ey azîzler. Hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” hidâyet ve riâyeti, evvelki menâk›blarda anlat›ld›, iflitdiniz. Sonra da kifâyet ve inâyeti, sonraki menk›belerde
anlat›ld›, iflitdiniz. Ebû Bekr-i S›ddîk›n fadl ve kadrinden, fleref
ve fahrinden ve cemâl ve câhinden önce ve sonra söylenenleri
iflitmiflsinizdir. Tatl› ve flirin ibâre ile bir de benden iflitiniz.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri,
Cebrâîl aleyhisselâm› ilk gördü¤ü esnâda, ondan birfley iflitmedi.
Hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm k›rm›z› yâkutdan bir taht üzerinde Hirâ da¤›nda göründü. Hazret-i Habîbullah onu görünce
korkdu. Hemen oradan acele ile geri dönüp, hazret-i Hadîcenin
“rad›yallahü teâlâ anhâ” se’âdethânesine geldi. Buyurdu ki: Yâ
Hadîce! Ben bilmem ki bana ne oldu. Çabuk Ebû Bekri bulup,
yan›ma getirin. Gördü¤üm nesneyi Ebû Bekre söyliyeyim. Biraz
sükûnet ve râhatl›k bulay›m. Hazret-i Hadîce var›p, hazret-i
Ebû Bekri ça¤›rd›. Dedi ki, yâ Ebâ Bekr, Muhammed, seni ister.
Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” kalk›p, geldi. Yâ
Muhammed “aleyhisselâm”! Sana ne oldu ki, sen kendi hâlinde
de¤ilsin, sende de¤ifliklik olmufl, dedi. Hazret-i Resûl-i ekrem
buyurdular ki, yâ Ebâ Bekr! Ben Hirâ da¤›n›n bafl›nda idim. Havada yâkut kürsî üzerinde oturan bir flahs gördüm. Melek mi,
cinnî mi, insano¤lu mu bilmedim. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” bir müddet düflündü. Sonra dedi ki, yâ Muhammed “aleyhisselâm”, ben eve gidiyorum. Sen Hadîceyi yan›na
ça¤›r. Yan›nda otursun. O görünen her kim ise, yine evvelki gibi gelip, görünür. Siz onu gördü¤ünüzde, o vakt, Hadîceye buyur, bafl›n› açs›n. E¤er o kimse, Hadîcenin bafl›n›n saç›na bakarsa, bil ki, ‹blîsdir. E¤er bakmaz ise, bil ki, Cebrâîldir.
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Ey müslimânlar iflidin ve fikr edin. O vakt ki, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri de, kendi iflinde sâkin olmam›fl idi. Ebû Bekr-i S›ddîk, hazret-i Server-i kâinâta sükûnet verdi. La’net ve toprak o la’înlerin bafl›na olsun ki, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîka “rad›yallahü teâlâ anh” çirkin fleyler
söylerler. Bunun benzeri o haber, Emîr-ül mü’minin Ömer bin
Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin rivâyeti ile oldu.
Bedir günü idi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri kendi eshâb›n›n azl›¤›n› gördü ki, üçyüzonüç kimse
idiler. Küffâr›n çoklu¤unu gördüler, bin kifliye yak›n idi. Mubârek yüzünü k›ble taraf›na dönüp ve iki ellerini yukar› kald›r›p,
(‹lâhî! Bize va’d etdi¤in zaferi nasîb et. Yâ ilâhî! E¤er, küffâr
bugün müslimânlar üzerine gâlip olsalar ve bu kavmimi burada
helâk etseler, bir dahâ k›yâmete dek, dünyâda kimse Seni bir
bilip, birli¤ini zikr etmez) buyurdu. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” öteden gelip, Resûlullah hazretlerine mülâzemet edip, dedi ki, yâ Resûlallah! Bundan sonra, Allahü teâlâ
hazretlerine, bu derece korkarak, kendinizi üzerek düâ etmeyiniz. Zîrâ, Allahü tebâreke ve teâlâ va’dinde durup, Size zafer
nasîb eder, küffâr›n flerrini Sizden uzaklafld›r›r. Hemen Cebrâîl
aleyhisselâm nâzil olup, beflbin melek, kendisi ile berâber kâfirler ile harb etmek üzere geldi. Dedi ki, yâ Muhammed! Ebû
Bekrin bu sözleri söylemesi üzerine, biz silâhlar›m›z ile geldik
ki, senden bu flerri def’ edelim, buna kâfiyiz.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, Hadîcenin “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretlerinin se’âdethânesinde üzüntülü iken, hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh”
Cebrâîl aleyhisselâm›n yol göstermesi ile müjde verdi. Resûlullah aleyhisselâtü vesselâm Bedr gazâs›nda a¤lard›. Ebû Bekr
hazretleri ona, Hak Sübhânehü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin
yard›m› ile zafer bulaca¤› müjdesini verdi. Bu cümleyi onun için
söylerim ki, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk, Resûlullah hazretlerine, kulak ve göz menzilesinde olmufldur. Zîrâ, bedenin bütün
organlar›ndan önce, bir sesi kulak iflitir. Görülecek bir fleyi, bedenin bütün organlar›ndan evvel göz görür. Cebrâîl aleyhisselâm, Hadîce “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretlerinin se’âdethânesine bir dahâ gelince, hazret-i Hadîce mubârek bafl›n› açd›.
Hazret-i Cebrâîl yüzünü döndürdü. Ebû Bekr “rad›yallahü teâ– 77 –

lâ anh” dedi ki, Yâ Muhammed! Bu o nâmûsu ekberdir. Ya’nî
Cebrâîl aleyhisselâmd›r. Hazret-i Âdem aleyhissalâtü vesselâm
vaktinde hazret-i Âdeme, hazret-i Mûsâ aleyhissalâtü vesselâm
vaktinde, hazret-i Mûsâya geldi.
(‹flâret): O Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri ki, Hadîcenin
bafl›n›n saç›n›, hazret-i Cebrâîlin mubârek gözünden korudu.
Çirkin iftirâya tutulan Âifleyi, kullar›ndan muhâfaza edemez mi
idi ki, muhâfaza etdi.
(Nükte): ‹nsan vücûdunda bafldan aya¤a dek, hiçbir uzv, kulakdan ve gözden fazîletli de¤ildir. Bütün Peygamberlerin
“aleyhimüsselâm” ümmeti aras›nda da Ebû Bekr “rad›yallahü
teâlâ anh” hazretlerinden üstün ve fazîletli kimse yokdur.
Ebû Bekr-i S›ddîk hazretleri pazara vard›. Dükkân›n› açd›.
fiafl›rm›fl olarak, âfl›k ve bafl› dönük, flaflk›n beklerdi. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” Hirâ da¤›na gitdi. Cebrâîl aleyhisselâm› bekliyor idi. Cebrâîl aleyhisselâm ‹KRA’ sûresini getirdi.
Dedi ki, hemen flimdi, geri dön ve halk› dîne da’vet eyle! Yâ Muhammed! E¤er bu sâatde bir kimse müslimân olursa, k›yâmete
kadar dünyâ selâmetde kal›r. E¤er bu sâat, insanlar›n ileri gelenlerinden bir kimse müslimân olmaz ise, geri gel, seni kanad›m
üzerine al›p, Kabe kavseyne götüreyim. Tekrâr gelip, yer ehlini
helâk edip, intikâm alay›m. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri, Hirâ da¤›ndan geri, Mekke-i Mükerremeye
geldi. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” da
Mekke-i Mükerremeden ç›k›p, Hirâ da¤›na do¤ru gitme¤e bafllad›. Yolda birbiri ile karfl›lafld›lar. Muhabbet ile sar›ld›lar. Server-i âlem buyurdu ki, yâ Ebâ Bekr, nereye gidiyorsun. Ebû
Bekr “rad›yallahü anh”, Sizin huzûr-› flerîfinize geliyordum, yâ
Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”, Siz nereye gidiyorsunuz, dedi. Sultân-› Enbiyâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular: Senin yan›na geliyordum. Ebû Bekr-i S›ddîk dedi ki:
Hangi maksad için geliyordunuz. Resûlullah, buyurdular ki: Ben
Allahü tebâreke ve teâlân›n Resûlüyüm. Ebû Bekr “rad›yallahü
anh” dedi ki: Delîlin nedir. Resûlullah buyurdu: O vâk›’a [rü’yâ]
ile ki, sen onu fiâmda gördün. Ebû Bekr-i S›ddîk dedi ki; Do¤ru
söyledin, flimdi ne buyurursun. Resûlullah buyurdu: Onu derim
ki, müslimân olmal›s›n. Ebû Bekr-i S›ddîk dedi ki, müslimân oldum. Ne buyurursun. Resûlullah oradan hemen Hirâ da¤›na var– 78 –

d›. Hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm› gördü. Dedi ki; Yâ Cebrâîl!
Müjdeler olsun sana ki, Ebû Bekr müslimân oldu. Hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm da dedi: Yâ Muhammed! Sana da müjdeler olsun ki, dünyâ; k›yâmete kadar helâk olmakdan ve zevâlden emîn
oldu [kurtuldu.]. Yâ Muhammed! K›yâmete kadar her kim dirlik
bulur, o Ebû Bekrin dirli¤i bereketi iledir. K›yâmete kadar her
kim müslimân olursa, o da Ebû Bekrin islâm› bereketi iledir. Yâ
Resûlallah! Hak sübhânehü tebâreke ve teâlâ hazretleri k›yâmet
gününde emr eder, mahlûklar›n evvelinden sonuna kadar hepsini Arasat meydân›na toplarlar. ‹yi olanlar› Arfl›n sa¤ taraf›nda
dururlar. Bedbaht olanlar› sol taraf›nda dururlar. Ondan sonra,
Allahü teâlâ hazretleri, bana, buyurur, senin elini tutup, Arfl›n
üstüne götürürüm. Sonra Ebû Bekr-i S›ddîk›n da elini tutup, Arfl›n üstüne götürürüm. Sonra, onsekiz bin âlemin halk› ve yüzyirmidört binden ziyâde olan ümmet aras›nda, Ebû Bekr-i S›ddîk
gibi kimse yokdur diye, seslenirim.
Ellialt›nc› Menâk›b: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu: Allahü tebâreke ve teâlâ o günde, ‹srâfîl aleyhisselâm hazretlerine, sûra üflemesi için emr eder. ‹srâfîl aleyhisselâm, ayaklar› yerde, bafl› Arfl-› a’lâda bir melekdir. Allahü teâlân›n onu yaratd›¤› günden beri, sûru a¤z›na alm›fl, bir aya¤› ileri,
bir aya¤› geri, gözlerini Arfl taraf›na dikip, emre hâz›r beklemekdedir. Ne zemân sûra üfürmek için emr olunur ise, o zemân sûra üfürür. ‹srâfîl aleyhisselâm sûra üflemeye bafllay›p, nefesi sûru dolduruncaya kadar k›rk y›l geçer. O sûr bir borudur. Hak
sübhânehü ve teâlâ hazretlerinin yaratd›¤› canl›lar›n adedince, o
sûrda delik vard›r. Her canl›n›n rûhu, kendine mahsûs deliklerden d›flar› gelip, kendi kal›b›na [bedenine] girer. Hiç yanl›fl yola
gitmez. E¤er bir bedenin bafl› do¤uda ve aya¤› bat›da olsa, Allahü tebâreke ve teâlân›n emri ile, hâz›r olup, toplan›rlar. Rûhlar›n temâm› yan›lmadan sûrdan ç›k›p, kendi bedenine girer. Fekat, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin mukaddes rûhu sûrdan d›flar› gelmez. ‹srâfîl aleyhisselâm içeride
rûh var diye bir kerre dahâ üfürür. Yine Ebû Bekr-i S›ddîk›n rûhu sûrdan ç›kmaz. Allahü teâlâdan hitâb gelir: Yâ ‹srâfîl, sen sâkin ol. Ben onun ile konuflay›m. Hüdâ-i azze ve celle nidâ buyurur ki, (Ey, mutma’inne olan nefs! Sen Rabbinden râz› oldu¤un
hâlde, Rabbin de senden râz› oldu¤u hâlde, Rabbine dön. Benim
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sâlih kullar›m›n yan›na ve Cennete gir.) [Fecr sûresi 27, 28, 29,
30. âyet-i kerîmelerinin meâli.] Hemen Ebû Bekr hazretlerinin
nefs-i mutma’innesi [rûhu] d›flar› gelir. Görür ki, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” merkad-› mubârekelerinden
[asl yerlerinden] gelip, hâz›r durur.
Nükte: E¤er, k›yâmet günü mevtâlar›n kabrlerinden nas›l
ç›kd›klar›n› bilmek istersen, behâr mevsiminde k›rlara git. Bitkiler Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin emr-i flerîfi ile, nice
yerleri yar›p, toprakdan d›flar› ç›kd›klar›n› gör. Bir mikdâr toprak da bafl› üzerinde kalm›fld›r. Böylece, k›yâmet günü mevtâlar
da kabrden d›flar› gelirler. Herkes, bafl› üzerindeki topra¤›n› silkerek kalkar. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” kabrden d›flar› geldi¤i gibi, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini kabr üzerinde durmufl görür. Der ki, yâ Resûlallah, bugün ne gündür. Resûlullah hazretleri buyurur: Yâ Ebâ
Bekr! Bugün Arz günüdür. Ebû Bekrin elini tutup, Arfl önüne
kadar, berâber giderler. O vakt, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinden nidâ eder. Nûrdan üç kürsî getirirler. Birisini arfl›n
sa¤›na koyarlar. Birisini arfl›n önüne koyarlar. Birisini arfl›n soluna koyarlar. Nidâ eder ki, ‹brâhîm Halîli, Muhammed Habîbi,
Ebû Bekr-i S›ddîk› getirin. Melekler, ‹brâhîm aleyhisselâm hazretlerini, elbise giymifl, bafl›na tâc konmufl olarak getirirler. Arfl
karfl›s›nda durdururlar. Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerini de elbise giymifl ve tâc bafl›nda
olarak getirirler. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini getirirler. Bafl›nda örülü tâc vard›r. Hitâb-› izzet gelir:
‹brâhîm Halîli arfl›n sa¤›nda oturtun. Cenneti de arfl›n sa¤›nda
tutun. Yine hitâb-› izzet gelir: Mustafâ Habîbi arfl›n solunda
oturtun. Cehennemi de arfl›n solunda tutun. Ebû Bekri arfl›n
önünde oturtun. Melekler hayret ederler. Yâ ilâhel âlemin. Biz
böyle bilirdik ki, hazret-i Muhammed Mustafâ senin kat›nda ‹brâhîm Halîlden azîzdir, üstündür. Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” seyyid-i Enbiyâd›r. ‹brâhîm aleyhisselâm›, arfl›n sa¤›na Cennet taraf›nda buyurdun, Muhammed Mustafâ hazretlerini arfl›n soluna Cehennem taraf›na buyurdun. Nidâ gelir ki, ‹brâhîm benim Halîlimdir. Muhammed Mustafâ benim Habîbimdir, seyyidil evvelin vel âh›rîndir. Bugün onun her
dile¤ini ben de dilerim. Bugün o gündür ki, ‹brâhîmin flefâ’ati ol– 80 –

maz. ‹brâhîmi arfl›n sa¤›nda tutun. Ümmet-i Muhammedden afv
etdiklerimi, Cennete gönderirim. Cennete giderken onu görsün.
Muhammed arabîyi arfl›n sol taraf›nda tutun ki, onun ümmetinden, Cehenneme gönderdiklerime, o flefâ’at eder. Onun ümmetinin ba’z›s›n› rahmetimle afv ederim. Ba’z›s›n› Onun flefâ’ati ile
afv ederim. Sonra: (Merhabâ Halîl, Habîb, S›ddîk) diye nidâ-i
izzet gelir. ‹brâhîm aleyhisselâm, (Gökleri ve yeri; ayd›nl›k ve
karanl›¤› yaratan Allahü teâlâya hamd olsun!) buyurur. Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurur: (Bizden üzüntüyü gideren Allahü teâlâya hamd olsun.
Rabbimiz elbette flükr edilen ve afv edicidir.) Hazret-i Ebû
Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” buyurur: (Bize, va’dinde
sâd›k olan Allahü teâlâya hamd olsun!)
Halîl ve Habîb “aleyhimessalâtü vesselâm” ve S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hamd etmeleri ile halk birbirine girerler. Nitekim dünyâda koyun kuzudan ayr›l›p, geri kar›fl›r. Feryâd ve figân halkdan kalkar. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” halk›n ürkmesini ve feryâd›n› görüp, minber üzerine ç›kar. Mahfler taraf›na bakar. Bir melek görür. Yediyüzbin bafl›
vard›r. Her bafl›nda yediyüzbin dili vard›r. Her dil bir lügat ile
Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerini tesbîh eder. Hiç bir lügât
birbirine benzemez. Allahü teâlâ hazretlerinin kudreti ile onun
burnundan bir duman ç›kar. Mahfler halk›n›n etrâf›n› çevirir.
Mahfler halk› ondan korkarlar. Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri bu hâli görüp, mûbarek bafl›n› secdeye koyup, der ki (Yâ Rabbî, selâmet ver!). O melek, o heybetiyle, Resûlullah›n huzûruna gelir. Selâm verir ve der ki, yâ
Muhammed, beni tan›r m›s›n. Sultân-› Enbiyâ buyurur ki, bilmiyorum. Der ki, Cehennem mele¤iyim. (Mâlikim.) Allahü tebâreke ve teâlâ bana emr etdi ki, Cehennemi azâblar ile Arasat
meydân›na koy. Ben de koydum. Buyurdu ki, Cehennemin yedi kap›s›n› ba¤la. Ben de ba¤lad›m. Buyurdu ki, Cehennemin
anahtârlar›n› Muhammed Mustafân›n “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” önüne götür. O da Ebû Bekr-i S›ddîka versin. Sen
Cehennem kap›s›nda otur. Ebû Bekr-i S›ddîk kimi gönderir ise,
onu Cehenneme al. Ondan sonra Resûlullah buyurur: Yâ Ebâ
Bekr-i S›ddîk! Cehennemin anahtârlar›n› al. O da al›r. Mâlik,
Cehenneme geri döner. Bir melek de sa¤ taraf›ndan gelir. O
– 81 –

Menâk›b-› Çihâr Yâr-i Güzîn - F:6

melekden [Mâlikden] bin kat büyük, aydan ve güneflden nûrlu,
misk ve kâfûrdan ziyâde kokulu, tesbîh ederek; Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûr-› flerîflerine gelir. Der ki, Esselâmü aleyke yâ Muhammed! Beni tan›r
m›s›n. Habîbullah hazretleri buyurur: Hây›r tan›m›yorum! O
der ki, ben Cennet R›dvân›y›m. Allahü teâlâ bana emr etdi ki,
Cenneti Arasata getir. Bütün ni’metleri ile berâber, ben de arasata getiririm. Emr eder ki, Cennetin anahtârlar›n› Muhammed
Mustafân›n huzûruna getir. Tâ ki, Ebû Bekr-i S›ddîka versin.
Sen Cennetde yerine otur, buyurur. Ebû Bekr-i S›ddîk kimi diler ise, Cennete göndersin. Sonra, Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri bana buyurur. Al, Cennetin anahtârlar›n› Ebû Bekre ver. Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri de, anahtârlar› al›r. Cennet R›dvân› geri döner.
Bir melek dahâ zuhûra gelir. Resûlullah hazretlerine selâm
verir. Otuz basamakl› kürsî üzerine ç›kar. Yüzünü mahfler halk›na döndürür. Der ki; yâ mahfler ehli. Ben sizin Rabbinizin elçisiyim. Hak sübhânehü ve teâlâ buyurur: Biliniz yâ dostlar ve
düflmânlar ki, bu günde ev ikidir. Biri Cennet, ve biri Cehennem. Benim de hükmüm ikidir. Biri adl, biri fadl. Adl düflmânlara ve fadl dostlarad›r. Fadl evi, ebedî Cennetdir. Adl evi, ebedî Cehennemdir. Biliniz yâ dostlar ve düflmânlar ki, Cennetin ve
Cehennemin anahtârlar›n› Ebû Bekr-i S›ddîka verdim. Sizden
bir kimse, yerden gö¤e kadar günâh ifllemifl olsa [îmân› ehl-i
sünnet i’tikâd›na uygun ise] ve o kimse Ebû Bekri severse, Allahü teâlâ onun cümle günâhlar›n› Ebû Bekr-i S›ddîka ba¤›fllar.
Onun huzûruna var›n ve onun ile Cennete dâhil olun. Hudâ-i
azze flânehü Cehennemi Ebû Bekr-i S›ddîk›n dostlar›na harâm
etmifldir. Her kim ki sizden çok ibâdet etmifl olsa, o kimse Ebû
Bekr-i S›ddîka bu¤z ederse [îmân› ehl-i sünnet i’tikâd›na uygun
de¤ilse], Allahü teâlâ o kimseden bîzârd›r. Onun makâm› Cehennemdir ve nârd›r. Allahü teâlâ hazretleri Cenneti ona harâm etmifldir. Bir nidâ gelir ki, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk› götürün. Yediyüzbin saf melek Arfl önünde durmufl olurlar. Her
saf›n uzunlu¤u meflr›kdan magribe kadar, geniflli¤i de o kadard›r. Cümlesi Ebû Bekr-i S›ddîk›n huzûruna gelirler. Minberden
al›p, burak üzerine bindirirler, götürürler ve derler ki (Ebû
Bekri karfl›lay›n!) Arfl alt›na kadar var›r. Allahü teâlâ hazretle– 82 –

rinden nidâ gelir ki, (Yâ Ebâ Bekr! Bana yaklafl.) Ya’nî bana
yak›n ol. Bir kerre dahâ nidâ gelir ve üçüncü kerre de (‹leri gel,
ileri gel) diye, nidâ gelir.
Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” buyurdu
ki, o kadar yaklafld›r›rlar ki, Arfla yak›n olur. Allahü tebâreke
ve teâlâ hazretlerinden nidâ gelir ki, yâ Ebâ Bekr-i S›ddîk! Elini arfl›n üzerine uzat. Kendi defterini al. ‹stersen oku. ‹stersen
okuma. Bugün evvelîn ve âh›rîn halk› [bütün insanlar] onu taleb ederler ki, bugün senin sevdiklerin için ne istersen yapar›m.
Sonra emr eder ki, Ebû Bekr-i S›ddîk› Cennet taraf›na götürürler. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” nidây› iflitir. Burakdan afla¤› iner. Bafl›n› secdeye koyar. Der ki: Yâ Rabbî! ‹zzetin ve celâlin hakk› için, bugün, tâ ki, mahfler yerinde bulunan
bütün beni sevenleri, bu kuluna ba¤›fllay›ncaya kadar aya¤›m›
Cennete koymam. Nidâ gelir ki, Ebû Bekri, dostlar› ile ve muhibleri ile Cennete iletiniz. Emîr-ül mü’minîn Ebû Bekr-i S›ddîk ve emîr-ül mü’minîn Ömer-ül Fârûk ve emîr-ül-mü’minîn
Osmân-i zinnûreyn ve emîr-ül-mü’minîn Alî-yül Mürtedâ “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” Cennete girerler. Dostlar› ve
muhibleri, onlar›n ard›nca Cennete girerler. Beyâz incîden bir
köflk getirirler. Ebû Bekr-i S›ddîk, bu beyâz incîden köflkde
oturur. O köflkün yetmifl kap›s› vard›r. ‹stedi¤i her kap›dan Allahü teâlây› bilinmeyen bir fleklde müflâhede eder.
Elliyedinci Menâk›b: Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretleri rivâyet eder: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri, bir gece mubârek bafl›n›, benim yan›ma
koymufldu. Mubârek gözlerini y›ld›zlara dikmifldi. Ben aya bakd›m ki, Resûlullah hazretlerinin mubârek yüzü aydan güzel idi.
Bir damla su [gözyafl›] benim gözümden mubârek yüzü üzerine
düfldü. Benden tarafa bak›p, buyurdu ki: Yâ Âifle, ne oldu sana.
Dedim: Ben senin yüzüne ve aya bakd›m. Senin yüzün aydan
dahâ nûrlu oldu¤unu gördüm. Vay o kimseye ki [ya’nî o kimseye ac›n›r ki], k›yâmet günü senin yüzünü görmesin ve senin flefâ’atinden mahrûm kals›n. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” buyurdu ki, yâ Âifle! Hüdâ-i azze ve celle güneflin ve
ay›n nûrunu benim nûrumdan yaratd›. Niçin teaccüb edersin
[hayret edersin], benim yüzümün nûruna ki, y›ld›zlar› ve levhi
ve kalemi ve onsekizbin âlemi benim nûrumdan yaratd›. Ben
– 83 –

dedim; Yâ Resûlallah! Sen y›ld›zlara niçin bakard›n. Buyurdu
ki, yâ Âifle! Benim Eshâb›m aras›nda, bir recül [mevki’ sâhibi]
vard›r ki, hergün y›ld›zlar adedince, onun tâ’atini gö¤e götürürler. Ben y›ld›zlara bakd›m ki, adedini Allahü teâlâ hazretlerinden baflka bir ferd bilmek ihtimâli yokdur. Âifle “rad›yallahü
teâlâ anhâ” zan etdi ki, benim babam› murâd ederler. Dedi ki,
yâ Resûlallah! O recül [mevki’ sâhibi] kimdir. Buyurdular: O
Ömer bin Hattâbd›r “rad›yallahü teâlâ anh”. Ömer bin Hattâb›n “rad›yallahü teâlâ anh” tâ’ati ise baban›n tâ’ati yan›nda,
deryâdan bir damla gibidir.
Haberde gelmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri, Cebrâîl aleyhisselâm hazretlerine buyurdular ki: Bana Ömer bin Hattâb›n fazîletlerinden haber ver. Cebrâîl aleyhisselâm buyurdu ki: Yâ Muhammed! Nûh aleyhisselâm›n Peygamberli¤i müddeti olan dokuzyüzelli sene seninle
otursam, Ömer bin Hattâb›n fazîletlerini beyân etsem, bir
cüz’ünü beyâna kâdir olamam. Ömerin fazîleti [üstünlü¤ü],
Ebû Bekrin fazîleti yan›nda, y›ld›zlar aras›nda bir y›ld›z gibidir.
Âlimlerden ba’z›s› derler, her kim ki, hazret-i Bilâlin fazîletlerini anlat›r›m der ise, anlatamaz. Hâlbuki Bilâl-i Habeflî, Ebû
Bekr-i S›ddîk›n azâdl›s› idi. Bendenin [kölenin] fazîleti bu kadar
olur ise, hâcenin [efendinin] fazîleti ne kadar olur, düflünmek gerek. Haberde gelmifldir ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri buyurdular ki, Mi’râca vard›¤›m gece, Cebrâîl
aleyhisselâm ile arfl alt›nda, bir na’l›n sesi iflitdik. Cebrâîl aleyhisselâm dedi ki, bu Bilâl-i Habeflînin “rad›yallahü teâlâ anh” na’l›n› sesidir ki, seher vaktinde onun ile mescide gider.
Ellisekizinci Menâk›b: (Allahü tebâreke ve teâlâ flânühû hazretlerinin üstün kullar› ol kimselerdir ki, yer yüzünde tevâzu’ ile
yürürler. Tâ ki, canl› kar›ncay› incitmeyeler.) [Furkân sûresi 63.
âyet-i kerîmesinin meâli.] Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ
anh” yolda yürür iken bir canl›y› ezmemek için, aya¤› önüne bakard›. Bir vakt yolda yürürken, yol üzerinde kar›nca gördü. Aya¤› ile üzerine basmamak istedi. Bir mert (genç) geldi. Hazret-i
S›ddîk› söz ile meflgûl etdi. Unutup, aya¤›n› o kar›nca üzerine bas›p öldürdü. Sonra, hazret-i S›ddîk bak›p, onu gördü. Üzüldü. Ne
yapaca¤›n› düflünmeye bafllad›. Tam o sâat, Allahü teâlâ o kar›ncaya hayât verdi ve konuflma¤a bafllad›: Esselâmü aleyke yâ ha– 84 –

lîfe-i Resûlillah! O sâat beni öldürüp, üzüldünüz. Sizin üzülme
sebebinizden dolay›, Allahü teâlâ ben za’îf kulunu diriltdi. Konufldurdu. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, yâ Ebâ Bekr, sana halîfe diyen kimse kar›ncad›r. Sana
bu¤z eden ve düflmân olan kimseler kar›ncadan âdi olur.
Ellidokuzuncu Menâk›b: Do¤ru haberlerde gelmifldir. Cebrâîl
aleyhisselâm dedi: Yâ Rabbel âlemîn! Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin dostlu¤u Ebû Bekrin gönlünde
ne mikdâr ve ne kadar oldu¤unu bilmek isterim. Bayram günü idi.
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” k›ymetli ve gösteriflli
elbise giymifl ve otuz alt›nl›k bir flal omuzuna alm›fl idi. Cebrâîl
aleyhisselâm a’mâ sûretinde gelip, yol üzerinde oturdu. Oraya
Ebû Bekr-i S›ddîk geldi. Ona yaklafld›. Cebrâîl aleyhisselâm dedi
ki, Allahü tebâreke ve teâlâ afv etsin o kimseyi ki, Muhammed
Mustafâ dostlu¤una [onun hât›r›na] bana birfley versin. Ebû Bekr
“rad›yallahü teâlâ anh” o sözü iflitdi. Mubârek omuzundan ridâs›n› [flal›n›] ç›kar›p, ona verdi. Buyurdu ki, bir def’a dahâ söyle. Bir
def’a dahâ söyledi. Ebû Bekr-i S›ddîk kaftan›n› ç›kar›p, ona verdi.
Dördüncüde, setr-i avretini örten elbiseden baflka, bütün elbiselerini ona verdi. Beflincide na’l›n›n› ç›kar›p ona verdi. Sonunda art›k elbisesi kalmad›. Bilâli “rad›yallahü anh” ça¤›rd› ve Ona buyurdu: Yâ Bilâl. Âiflenin evine var. Birfley getir. Bilâl “rad›yallahü teâlâ anh” giderken, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine rast gelip, buyurdular ki, nereye gidersin, yâ Bilâl! Sen mi söylersin, ben mi söyliyeyim. Bilâl “rad›yallahü teâlâ
anh” dedi ki, yâ Resûlallah, siz buyurun. Buyurdular ki: Yâ Bilâl!
Bil ki, o a’mâ Cebrâîl-i emîndir. Allahü tebâreke ve teâlâ onu bu
fleklde gönderdi ki, Ebû Bekr-i S›ddîk›n bana muhabbeti ne kadard›r anlas›n. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” Bilâli
bekler idi. Hazret-i Bilâl elbise getirdi. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk o elbiseyi giydi. Hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm, Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” huzûr-› flerîflerine gelip, dedi ki, yâ
Muhammed! Ebû Bekr-i S›ddîk› tecrübe ederdim. Elbiseler benim iflime yaramaz. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Cebrâîl aleyhisselâm›n getirdi¤i elbiseleri Ebû Bekr-i S›ddîka getirdi.
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh”: Bir nesneyi ki senin dostlu¤un
u¤runa vermifl olay›m, art›k o bana gerekmez. Nereye uygun bulursan›z, oraya tasarruf ediniz, dedi.
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Altm›fl›nc› Menâk›b: Hadîce-i Kübrâ “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretlerini, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretlerine verecekleri zemân [evlenecekleri zemân], hazret-i
Hadîce, bir flahs› gizlice Server-i kâinât›n huzûruna gönderdi. O
kifli gelip, dedi: Müflrikler bize ta’n ederler ki, kendi flöhretli hâlinle, bir fakîre var›p, zevceli¤i kabûl etdin. fiimdi bir mikdâr çeyiz gönderin, az da olsa, ben onu ço¤alt›p, halka gösteririm.
Aybl›yanlar›n ayblamas›, kötüliyenlerin kötülemesi def’ olur.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri mütefekkir ve mütereddid kalk›p, gitdi. Ben kimden borç isteyeyim
ki, bana borç verir, diyordu. Yine kendi kendine, bâri vefâkâr
Ebû Bekrin dükkân›na varay›m deyip, pazara geldi. Hulle-i flerîfi omuzunda çekerek ve göklerin melekleri nazar ederek giderken, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” uzakdan gördü
ki, Sultân-› kâinât hazretleri, se’âdet ve izzetle teflrîf buyurur. Sevincinden flafl›rm›fl olarak kendi kendine dedi ki, e¤er benim
dükkân›ma teflrîf ederse, her ne ister ise vereyim. Hazret-i risâletpenâh “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” do¤ru Ebû Bekr-i
S›ddîk›n dükkân›na geldi. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” da karfl›lay›p, dedi ki, yâ Muhammedül-emîn! Babam
ve anam sana fedâ olsun. Niçin üzüntülüsün. Fahr-i âlem buyurdular ki, yâ Atîk, yâ hakîm-i Kureyfl. Bana bir mikdâr fley gerek
ki, Hadîceye ceyiz götüreyim. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü
teâlâ anh” dedi ki, yâ Muhammedül-emîn! Yetmifl devem, fiâma
ticârete gitmifldi. Bugün müjde getirdiler ki, sâlim ve ganîmet ile
geldiler. Kerem edip, karfl›lay›n. Kervân bafl› olan flahsa durumu
bildirin. O kervân›n bafl›ndaki flahsa sa¤ ve sâlim geldi¤inde,
azâd edece¤imi, yüz alt›n verece¤imi, Ebû Bekrin bunu va’d etmifl oldu¤unu söyleyin. Hazret-i Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, çok sevinip, kervân›n önüne geldi. O
kervân bafl› flahsa [kula] dedi ki: Efendin Ebû Bekr-i S›ddîk bu
develeri yükleri ile, eflyâlar› ile bana hibe etdi. Sana niflân vereyim dedikde, kervanbafl› kul, ben senden niflân istemem. Ben ve
develer, sana fedâd›r deyip, develeri Hadîce-i kübrâ hazretlerinin serây› taraf›na sürdüler. Pazar ortas›na vard›lar. Ebû Bekr-i
S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri bir kimse gönderdi ki,
Muhammedül-emîn hazretlerine söyle, develeri getirip, bu aradan geçirsinler. Getirdiler. Dedi ki, yâ Muhammedül-emîn, bir
mikdâr durun. Hizmetci gönderip, kendi se’âdethânesinden
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renkli-ipekli kaftanlar getirtip, herbirini bir devenin yükü üzerine çekdiler. Renkli ipekli kumafllar ile çeyizleri iletirler. Tâ ki,
Muhammedül-emîn hazretlerini kötüleyenler, zemmedenler,
hased edenler; üzüntülü, gaml› olsunlar. Bütün Mekke-i mükerreme ehline ma’lûmdur ki, Muhammed “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretlerinin mal› yokdur. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” mal›n› ve mülkünü hazret-i Muhammede
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” fedâ etmifldir. O develeri,
üzerlerinde ipekli-renkli kumafllar ile örtülü olarak, sesli olarak
Mekke-i mükerremeyi dolafld›rarak, Hadîcenin “rad›yallahü
teâlâ anhâ” se’âdethânesine iletdiler. Cümleye ma’lûm oldu ki,
bu hazret-i Hadîcenin çeyizidir. Muhammedül-emîn getirmifldir.
S›ddîk-› Ekberin bunun gibi, hizmet-i flerîfleri ve i’âne-i haseneleri, say›s›zd›r “rad›yallahü teâlâ anh”.
Altm›flbirinci Menâk›b: Enes bin Mâlik “rad›yallahü anh”
rivâyet edip, buyurdular ki; Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretlerinden, Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh”
o kadar üstünlü¤ünü iflitdim ki, hayretde kald›m. Server-i âlem
hazretleri, bu dünyâdan, öbür âleme göç etdiler. Bir gece Sultân-› Enbiyây› rü’yâda gördüm. Önüne bir tabak hurma koymufllar. (Yâ Resûlallah! Hak sübhânehü ve teâlân›n sana verdi¤i o nesneden bana da ver!) dedim. Bana bir hurma verdi. Dedim, (Yâ Resûlallah! ‹hsân›n›z› artd›r›n›z). Böyle böyle dokuz
hurma verdi. Yine yâ Resûlallah, tekrar ver dedim. Uykudan
uyand›m. Bakd›m, dokuz hurmay› elimde buldum. Bilâlin “rad›yallahü teâlâ anh” ezân sesini iflitdim. Abdest al›p, mescide
geldim. Sabâh nemâz›n› Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin arkas›nda k›ld›m. Nemâzdan sonra bir sâat bafl›m›
önüme sal›p, tesbîh çekdim. Bafl›m› kald›rd›m. Hazret-i S›ddîk›
gördüm. Mubârek arkas›n› mihrâba vermifl. O rü’yâmda, Resûlullah hazretlerinin önünde gördü¤üm hurma taba¤›n› flimdi,
hazret-i S›ddîk›n önünde konulmufl gördüm. Dedim ki: Yâ halîfe-i Resûlillah! Allahü teâlân›n sana verdi¤i ni’metlerden bana da ver. Bana bir hurma verdi. Dedim, artd›r. Bir hurma dahâ verdi. Dokuz hurmaya dek bana verdi. Ben dedim: Yâ halîfe-i Resûlillah, artd›r. Buyurdu ki: Yâ Enes! E¤er gece Resûlullah hazretleri ziyâde verse idi, ben de ziyâde verirdim.
Altm›flikinci Menâk›b: Ömer bin Hattâb “rad›yallahü teâlâ
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anh” buyurur ki; Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretlerini gördüm. Dilini parma¤› ile tutup ovar idi. Dedim:
Yâ halîfe-i Resûlillah, ne yap›yorsun! Buyurdu ki; bu beni çok
ifllere u¤ratm›fld›r. Hem bir büyük kimseden iflitdim ki, Ebû
Bekr hazretleri yedi dirhem a¤›rl›¤›ndaki bir tafl›, yedi sene a¤z›nda tutdu. Bir söz söyliyece¤i zemân, e¤er o söz, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin zikrinden gayri olsa idi, sol eli ile dilini tutup, sa¤ eli ile o tafl› dili üzerine sürerdi. Der idi ki: Ey dil.
Bir dahâ söylemiyesin o sözü ki, Allahü teâlâ hazretlerinin mardîsi olm›ya [sevdi¤i fley olm›ya].
Hüccet-ül-islâm ‹mâm-› Gazâlî “rahimehullahü teâlâ”
(Kimyâ-i se’âdet) adl› kitâb›nda bildirmifldir: Ebû Bekr-i S›ddîk
“rad›yallahü teâlâ anh” yedi lokma ta’am yir idi. Fazla arzû
eder ise, dokuz lokma yir idi. fiimdi, yüzbin rahmet olsun, hazret-i S›ddîk üzerine ki, bütün iflleri bu yol üzerine idi. O pâk din
ve do¤ru i’tikâd senin üzerine olsun ki [ya’nî do¤ru i’tikâdl› olas›n ki], Ebû Bekr hazretlerini, Ömer ve Osmân ve Alî hazretleri ile “rad›yallahü teâlâ anhüm” berâber sevesin. La’net ve gadab o mübtedi’ ve râfizî üzerine olsun ki, bu din büyüklerine ve
bu yer ve gök ehlinin güzîdelerine çirkin söz söylerler.
Nükte: Hudâ-i azze ve celle kâfiri düflmân tutdu. [Kâfirler
Allahü teâlân›n düflmân›d›r.] Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin dostlu¤unu da’vâ etdiler. [Ya’nî biz Allahü teâlân›n dostuyuz dediler.] O kimse, Allahü teâlân›n dostunu düflmân tutdu.
Allahü teâlâ hazretlerinin dostlu¤u o kimsenin küfr içinde olmas›na fâide vermedi. Belki, içinde bulunduklar› durumu haber
verdi. Allahü teâlâ buyurdu, Ben Ebû Bekri severim. (O onlar›
sever, onlar da onu severler). Râfizî, Allahü tebâreke ve teâlân›n ve Resûlünün, dostlu¤unu da’vâ etdi ve Ebû Bekr-i S›ddîk›
düflmân tutdu. Hak sübhânehü ve teâlân›n dostunu düflmân tutdu. Allahü teâlâ hazretlerinin dostlu¤u fâide vermedi. Belki, râfizînin kötü hâlini haber verdi.
Altm›flüçüncü Menâk›b: Haberde gelmifldir ki, Kûfede bir
râfizî var idi. Ad› Abdülmecîd bin Abdülgaffâr idi. Ca’fer-i Sâd›k “kuddise sirruh” hazretlerinin huzûruna vard›. Dedi ki, Esselâmü aleyke yâ Resûlullah›n torunu. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden sonra en üstün olan kimdir. Ca’fer-i Sâd›k buyurdu ki: Ebû Bekr-i S›ddîkd›r “rad›yalla– 88 –

hü teâlâ anh”.
Râfizî: Böyle oldu¤unu nereden biliyorsun.
Ca’fer-i Sâd›k: Hak sübhânehü ve teâlâ hazretleri ona, Resûlullahdan sonra, ikinci buyurdu. Üçüncüleri Allahü teâlâ olan
iki kifliden, ikincisi olmak kadar fleref olamaz (Bundan üstün
fleref olmaz).
Râfizî: Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin döfle¤inde, kâfirlerden korkmadan yatmad› m›?
Ca’fer-i Sâd›k: Ebû Bekr-i S›ddîk, Resûlullah hazretleri ile
ma¤araya girmedi mi?
Râfizî: E¤er korkmasa idi, girmezdi. Allahü teâlâ Resûlullaha haber verdi ki, Ebû Bekre korkma, dedi.
Ca’fer-i Sâd›k: Onun korkusu, ondan idi ki, kâfirler onlar›n
nerede oldu¤u hakk›nda bir haber duyup, gelirler. Resûl-i ekremi üzerler. Görmezmisiniz Ebû Bekr-i S›ddîk, kendi aya¤›n›,
ma¤arada bir deli¤e koydu. Hattâ y›lan onu kaç def’a ›s›rd›. O
ac›ya katland›. Aya¤›n› kald›rmad›. Resûlullah› uyand›rmamak
için, hiç ses de ç›karmad›. Kendinden korksayd›, zehrlenerek,
cân›n› Resûle fedâ etmezdi.
Râfizî: Mâide sûresinde, (Rükû’da iken sadaka verirler)
meâlindeki ellisekizinci âyet-i kerîme ile medh olunan Alîdir.
Ca’fer-i Sâd›k: Bu âyetden önce, bir âyet-i kerîme vard›r ki
tahsîs rakam› ondan ziyâdedir. O S›ddîk flân›ndad›r. (Allahü
teâlâ, mürtedler ile cihâd eden bir kavm getirir. Allahü teâlâ
bunlar› sever) meâlindeki âyet-i kerîme, Ebû Bekr-i S›ddîk
içindir ve dahâ çok yükseltmekdedir. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin, öbür âleme göçmelerinden sonra, arablar, dedi ki, biz nemâz k›lar›z. Ammâ zekât vermeyiz. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” buyurdu ki, Resûlullah hazretlerine edâ etdikleri zekât mal›ndan bir deve dizinin ba¤›n›
vermeseler ve ondan eksik verseler, ben onlar ile toprak ve
kum say›s›nca olsalar da muhârebe ederim.
Râfizî: Yâ Ca’fer. Hazret-i Alînin flân› için, meâl-i flerîfi,
(Mallar›n›, gece-gündüz, gizli ve gözönünde verenler) olan Bekara sûresinin ikiyüzyetmifldördüncü âyeti gelmemifl mi?
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Ca’fer-i Sâd›k: (Sûre-i Velleyl), Ebû Bekr-i S›ddîk›n flân›nda
nâzil olmufldur. fiân›n› çok yükseltmekdedir. Zîrâ Ebû Bekr-i
S›ddîk k›rkbin alt›n verdi. Kendisine b›rakmad›. Bir kilime sar›nd›. Cebrâîl aleyhisselâm geldi ve dedi ki, Allahü teâlâ buyurdu ki, ben Ebû Bekrden râz›y›m. O benden râz› m›d›r? Ebû
Bekr-i S›ddîk, ben Allahü teâlâdan râz›y›m, râz›y›m, râz›y›m,
dedi.
Râfizî: Meâli flerîfi (Hâc›lara su verme¤i ve Mescid-i Harâm› binâ etme¤i, îmân etmekle ve Allah yolunda cihâd etmekle
bir mi tutuyorsunuz. Hây›r, böyle de¤ildir) olan Tevbe sûresinin yirminci âyet-i kerîmesi hazret-i Alînin flân›n› bildirmek için
nâzil olmad› m›?
Ca’fer-i Sâd›k: Meâl-i flerîfi (Mekkenin fethinden önce, sadaka verip, cihâd eden ile, fethden sonra veren ve cihâd eden
bir de¤ildir. Önce olan›n derecesi dahâ yüksekdir) olan Hadîd
sûresinin onuncu âyet-i kerîmesi ile Ebû Bekr-i S›ddîk medh
olunuyor. Ebû Bekrin muhârebe etmesi önce idi ki, Ebû Cehl,
Resûlullah hazretlerine vurmak istedi. Ebû Bekr-i S›ddîk, Ebû
Cehle mâni’ oldu.
Râfizî: Alî, hiç kâfir olmad›.
Ca’fer-i Sâd›k: Öyledir, lâkin, Allahü tebâreke ve teâlâ hiç
kimsenin, îmân›n›, Ebû Bekrin îmân› gibi medh etmedi. Meâl-i
flerîfi (Muhâcir ve Ensâr›n önce gelenlerinden Allahü teâlâ râz›d›r. Onlara Cennetde sonsuz ni’metler vard›r) olan Tevbe
sûresi yüzbirinci âyetinde ve meâl-i flerîfi (Do¤ru haber ile gelen ve Ona inanan için Cennetde istedikleri herfley vard›r)
olan Zümer sûresi otuzüçüncü âyetinde, Allahü teâlâ, Ebû
Bekr-i S›ddîk›n “rad›yallahü teâlâ anh” îmân›n› medh etmekdedir. Her ne vakt ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” vahy ile bir haber verse idi, kureyfl, yalan söylüyorsun
derdi. Ebû Bekr-i S›ddîk hemen yetiflip, do¤ru söylüyorsun yâ
Resûlallah, derdi.
Râfizî: Meâl-i flerîfi (Uhud gazâs›nda, fleytâna uyup, da¤›lanlar) olan Âl-i ‹mrân sûresi yüzellibeflinci âyetinde, Allahü teâlâ
flikâyet etmiyor mu?
Ca’fer-i Sâd›k: Âyet-i kerîmenin sonunu oku. Meâlen (Onlar›n bu kusûrlar›n› afv etdim) buyuruyor.
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Râfizî: Hazret-i Alînin dostlu¤u farzd›r. [Hazret-i Alîyi sevmek farzd›r.] Kur’ân-› azîmüflflânda, fiûrâ sûresinde, yirmiüçüncü âyetinde meâlen (Size islâmiyyeti bildirdi¤im ve Cenneti
müjdeledi¤im için, bir karfl›l›k beklemiyorum. Yaln›z yak›n›m
olanlar› seviniz) buyuruldu ki, bunlar, Alî, Fât›ma, Hasen ve
Hüseyndir.
Ca’fer-i Sâd›k: Ebû Bekre “rad›yallahü teâlâ anh” düâ etmek ve Onun dostlu¤u [Onu sevmek] farzd›r. Allahü teâlâ,
Haflr sûresinde onuncu âyetinde 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) buyuruyor. 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).
Râfizî: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” (Hasen
ve Hüseyn, Cennet gençlerinin üstünüdür. Babalar› dahâ üstündür) buyurmad› m›?
Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü teâlâ anh”: Ebû Bekr-i S›ddîk
hakk›nda bundan iyisini buyurdu. Babam Muhammed Bâk›rdan iflitdim. Ceddim ‹mâm-› Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûrunda idim. Baflka kimse yok idi. Ebû Bekr ile Ömer “rad›yallahü
teâlâ anhüm ecma’în” geldi. Server-i âlem ve Seyyid-i veledi
âdem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”: (Yâ Alî! Bu ikisi, Peygamberlerden baflka, Cennet erkeklerinin en üstünüdür.)
Râfizî dedi: Yâ Ca’fer! Âifle mi üstündür. Fât›ma m› üstündür?
Ca’fer-i Sâd›k: Âifle “rad›yallahü anhâ” Resûlullah hazretlerinin zevcesi idi. Onunla berâber olur. Fât›ma “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazret-i Alînin zevcesi idi. Onunla berâber olur. Allahü teâlâ hazretlerinin gadab› ve la’neti o râfizî ve mübtedi’ üzerine olsun ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin, mü’minlerin annesi olan ezvâc-› tâhirât›na “r›dvânullahi teâlâ aleyhinnâ ecma’în” ta’n eyler.
Râfizî: Âifle Alî ile muhârebe etdi. Cennete girer mi?
Ca’fer-i Sâd›k: Allahü teâlâ Ahzâb sûresi, elliüçüncü âyetin– 91 –

de meâlen; (Resûlullah› incitmeyiniz. Ondan sonra, zevcelerini
nikâh ile hiç almay›n›z. Bunlar›n ikisi de büyük günâhd›r.) buyuruyor. Beydâvî ve Hüseynî tefsîrlerinde diyor ki, bu âyet-i
kerîme gösteriyor ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” vefât etdikden sonra da, ona sayg› göstermek için, zevcelerine sayg› lâz›md›r.
Râfizî: Ebû Bekrin hilâfetini, Kur’ân-› azîmüflflânda bana
gösterme¤e kâdir misin?
Ca’fer-i Sâd›k: Gösteririm. Hem Kur’ân-› kerîmde, hem
Tevrâtda ve hem de ‹ncîlde gösterebilirim. Kur’ân-› kerîmde
olan fludur: En’âm sûresi yüzaltm›flbeflinci âyetinde meâlen;
(Allahü teâlâ sizi yeryüzünde halîfe yapd›) buyuruldu. Nûr sûresi ellibeflinci âyetinde meâlen; (Îmân eden ve emrlerimi yapanlar›n›z›, yeryüzüne hâkim k›laca¤›m› söz veriyorum. ‹srâîlo¤ullar›n› halîfe yapd›¤›m gibi, sizi de birbiriniz ard›-s›ra halîfe
yapaca¤›m) buyuruldu. 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 sûresinin son âyetinde meâlen, (Resûlullah ve
onunla birlikde olanlar, birbirlerini her zemân ve çok severler
ve her zemân kâfirlere düflmân olurlar!) bütün Eshâb bildirilmekde ve Ebû Bekrin flerefine iflâret edilmekdedir. Bu âyetin
sonunda meâlen, (Eshâb›n›n misâlleri Tevrâtda ve ‹ncîlde bildirildi) buyuruyor. Babam, ceddim Alî bin Ebî Tâlibden “rad›yallahü anh” ve onun da Resûlullah hazretlerinden bildirdi¤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, herkesden önce Ebû
Bekr mezârdan ç›kar. Sonra Ömer, sonra Osmân, sonra Alî kalkar) buyuruldu. Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu: Ben yer flak olup, d›flar› gelenlerin evveli olurum.
Allahü teâlâ bana kerâmetlerden verir. O nesne ki benden önce Nebîlerin bir ferdine vermemifldir. Sonra Allahü teâlâ buyurur. Yâ Muhammed, yak›n getir o halîfeleri ki, senden sonra
geldiler. Ben dedim, onlar kimlerdir. Buyurur, Ebû Bekr-i S›ddîk. Benden sonra yer flak olup, Ebû Bekr kabrden d›flar› gelen– 92 –

lerin evveli olur. ‹ki hulle giydirirler. Tâ gelip, Arfl önünde durur. Ve hesâb›n az görürler. Ve arfl önünde ayak üzerine dururlar. Ondan bir münâdî seslenir; Ömer bin Hattâb ”rad›yallahü
teâlâ anh” nerededir. Onu getirirler. Cerâhetden kan revân oldu¤u hâlde gelir. Diye ki, yâ Ömer, bunu sana kim etmifldir. Mugîre bin fiûbenin kölesi yapm›fld›r, der. Ona da buyururlar. Arfl
önünde durur. Hesâb›n› görürler. ‹ki yeflil hulle giydirirler. Sonra Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini getirirler. Damarlar›ndan kan revân oldu¤u hâlde gelir. Derler ki, bunu sana kim
yapd›. Der ki, filân yapd›. Arfl önünde durmas›n› buyururlar.
Hesâb› da kolay olur. ‹ki yeflil hulle giydirirler.
Râfizî bunlar› iflitince, yâ Ca’fer, bunlar Kur’ân-› azîmde var
m›d›r. Ca’fer-i Sâd›k, buyurur, evet, okumad›n m›, Allahü teâlâ
onlardan haber verdi. (Peygamberler ve bunlar›n flâhidleri, hesâb için getirilir!) buyuruldu. [Zümer sûresi 69.cu âyet-i kerîmesi meâli]. Yâhud flehîdleri getirilir, denildi. Ya’nî Ebû Bekr ve
Ömer ve Osmân ve Alîyi “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
getirirler.
Râfizî dedi ki, yâ Ca’fer! Bu zemâna kadar ben onlar› sevmiyor idim. fiimdi piflmân oldum. E¤er tevbe edersem, Allahü
teâlâ kabûl eder mi?
Ca’fer-i Sâd›k “kuddise sirrehül’azîz” buyurdu ki, çabuk tevbe et ki, se’âdetin alâmeti olsun. E¤er, Allahü teâlâ korusun, o
i’tikâd üzere dünyâdan gitmifl olsayd›n, senin dînin bofla giderdi.
Altm›fldördüncü Menâk›b: (Tenbîh-ül gâfilin) kitâb›nda
Ebülleys “rahimehullahü teâlâ”, Zeyd bin Erkamdan “rad›yallahü anh” haber vermifldir. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” hazretlerinin bir kölesi vard›. Ömrünün sonlar›nda her akflam iftâr vaktinde yemek getirirdi. Âdet-i flerîfleri öyle idi ki, nereden ve nas›l ald›¤›n›, kimden sat›n ald›¤›n›, onun
san’at› ve mesle¤i ne oldu¤unu o köleden sormay›nca o yemekden bir lokma a¤z›na koymazd›. Bu köle bir gece yine yemek
getirdi. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” süâl etmeden, mubârek elini uzat›p, bir lokma yemekden ald›lar. Köle
dedi ki: Ey Efendi. Ne oldu ki, bu akflam sormadan yeme¤e el
uzatd›n›z. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” hazretlerinin
mubârek gözleri yafl ile dolup, buyurdu: Yâ Gulâm. Açl›k bana
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s›k›nt› verip, sab›rs›zland›rd›. Böylece bu hâl bafl›ma geldi. fiimdi bana haber ver ki, bu akflam yeme¤i nereden getirdin. Köle
dedi ki: Câhiliyye vaktinde, raks ve oyun oynard›m. Bir gruba
raks etdim. Onlara hofl geldi. Bana dediler ki, flimdi bir nesnemiz yokdur. Va’d etmifllerdi ki, elimize birfley geçdikde sana iyilik ederiz. Ben bugün gördüm ki, onlar›n elleri doludur. Ben
va’dlerini hât›rlatd›m. Yiyece¤i bana verdiler. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” bunu iflitdi. Çok üzüldü. A¤lad›.
Yeme¤i önünden atd›. Parma¤›n› bo¤az›na o kadar sokdu ki,
kay’ etdi. O lokma karn›ndan d›flar› geldi. Kendine eziyyet verdi. Mubârek yüzü gö¤erdi ve karard›. Mubârek yüzünün fleklinin de¤iflikli¤ini görenler, bir mikdâr su içmesini ve bu üzüntüden halâs olaca¤›n› söylediler. S›cak su getirdiler. ‹çdi, bir kerre dahâ kay’ etdi. Rahâts›z oldu. ‹nceledi ki, karn›nda bir fley
kalmad›. Dediler ki, yâ S›ddîk, bu kadar kendinize s›k›nt› ve
zahmet, bir lokmadan dolay› m›d›r. Buyurdu ki, evet. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden iflitdim.
Buyurdular ki, (Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri, yidi¤i harâm olan kimselere Cenneti harâm etmifldir.) Sonra bafl›n› yukar› kald›r›p, Yâ ilâhel âlemîn! Yidi¤im lokma için elimden geleni yapd›m. O lokmalar› kay’ etdim. O lokmadan damarlar›mda birfley kald› ise afv et. Bu za’îf kulun, Cehennem azâb›na dayanamam diye, düâ buyurdu. Bu o Ebû Bekrdir ki, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, (Ebû Bekr benim
gözüm ve kula¤›m gibidir) buyurdu.
Süâl: Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” hazretleri, niçin
fîsebîlillah mal›n›n temâm›n› verdi. Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü teâlâ anh” niçin mal›n›n yar›s›n› verdi.
Cevâb: Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü teâlâ anh” adâleti temsîl
ediyordu. Adâlet eflitli¤i muhâfaza etmekdir. Ebû Bekr-i S›ddîk
“rad›yallahü teâlâ anh” s›dk› temsîl ediyordu. S›dk odur ki, elinde ne var ise hepsini vermelisin. E¤er, hazret-i Ömer, mal›n›n temâm›n› verip, çoluk-çocu¤una b›rakmasa idi, âdil olamazd›. Hazret-i Ebû Bekr mal›n›n yar›s›n› verip, yar›s›n› b›raksa idi, sâd›k
olamazd›. Hazret-i Ebû Bekr için adl, hazret-i Ömer için de s›dk
var idi. Lâkin birisinde s›dk cibillidir. Ve birisinde adl hâldir.
Adl, hazret-i Ömerin hâlidir. Bir s›fat kiflinin cibillisinde var ise,
hâlinde de vard›r. Ebû Bekr-i S›ddîk dedi ki: Cümle mal›n› ver.
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Hiç bir fleyi koyma. E¤er halâl ise onun hesâb›ndan kurtulursun.
E¤er harâm ise azâb›ndan kurtulursun. Hazret-i Ömerin adli dedi ki, mal›n›n yar›s›n› da¤›t. Yar›s›n› ehl-i ›yâline b›rak. Hazret-i
Ebû Bekr bütün mal›n› verdi¤i için, hazret-i Ömer ne kadar mal
verirse de, hazret-i Ebû Bekre uymufl olur.
Altm›flbeflinci Menâk›b: Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü
teâlâ anh” anlat›r: Bir bedevî a’râbî, bir k›rm›z› deve üzerinde,
hazret-i Alînin “kerremallahü vecheh ve rad›yallahü teâlâ anh”
huzûruna gelip, deveden inip, dedi ki: Esselâmü aleyke, yâ emîrel mü’minîn! Çabuk bana haber ver, Ebû Bekrden ki, o Cennetde midir. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” bundan dolay›
üzülüp, buyurdu ki, yâ a’râbî, keflki, anan seni do¤urmam›fl olsa
idi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin
hayât›nda ve vefâtlar›ndan sonra, bu sözü hiç kimse söylemedi.
Sen söyledin. Muhâcirîn ve Ensâr “r›dvânullahi teâlâ aleyhim
ecma’în” aras›nda, flübhe yokdur ki, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk,
Resûl-i ekrem ve nebiyyi muhterem “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinin hayât›nda vezîri idi. Vefât›ndan sonra halîfesi idi. Ondan sonra her kimin i’tikâd› bunun üzerine olmaz
ise, o dalâletdedir. Ey a’râbî! Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri Ebû Bekr-i S›ddîk› babas› yerinde tutard›.
Hazret-i Ebû Bekr Cennet ehlini, t›pk›, gökyüzündeki bir y›ld›z›n, yeryüzünün ehlini ayd›nlatd›¤› gibi ayd›nlat›r. Ebû Bekr
Cennetde, bir köflkden bir köflke, bir kasrdan bir kasra gider.
Cennetde hiçbir kasr ve bir serây, bir oda, bir ba¤çe, bostân olmaz ki, illâ hazret-i Ebû Bekrin nûrundan ayd›nlanmas›n. Cennet ehli köflklerden bafllar›n› ç›kar›p, derler ki, yâ R›dvân! Bu
nûr nedir? R›dvân der ki; Bu Ebû Bekrin yüzünün nûrudur ki,
kasrdan kasra ve odadan odaya gider.
Alî “rad›yallahü anh” sözüne devâmla dedi ki: Yâ a’râbî!
Ebû Bekr-i S›ddîk hazretleri, vefât› ân›nda bana dedi ki, benim
cân›m, benim gözümün nûru ve benim dostum ve benim azîzim.
Benim vefât›m yak›nlafld›. Ömrüm sonuna yaklafld›. Beni o,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini y›kad›¤›n mubârek ellerin ile y›ka. Kefene sar ve tabut üzerine koy.
Cenâzemi Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin Ravda-i mukaddeselerinin kap›s›na koy. Ve de ki, yâ
Resûlallah! Ebû Bekr kap›dad›r. ‹çeri girmek için izn ister.
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E¤er kilit anahtars›z aç›l›rsa, beni Seyyid-i âlemin mubârek arkas› yan›na defn edin. E¤er kilit aç›lmaz ise, beni Bakî’ kabristan›na götürüp, garîbler kabristan›na defn edin. Hazret-i Alî
“rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, yâ a’râbî, o halîfe-i Resûlullah olan Ebû Bekr-i S›ddîk dünyâdan göçdü. Vasiyyetini yerine getirip, techîz eyledim. Ravda-i mukaddese kap›s›na götürdüm. ‹zn istedim. O sâat kilit kendili¤inden aç›l›p, bir ses
iflitdim ki, (Habîbi habîbe kavufldurun. Habîbini çok özlemifldir) diyordu.
Altm›flalt›nc› Menâk›b: Emîr-ül-mü’minîn Alî bin Ebî Tâlibin “rad›yallahü teâlâ anh”, Ebû Bekr-i S›ddîk›n “rad›yallahü
teâlâ anh” vefât› s›ras›nda söyledi¤i sözler flöyle rivâyet olunmufldur.
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” bu fânî âlemden,
bâki âleme göç etdiler. Mubârek yüzünü ve bedenini bir çarflaf
ile örtdüler. Medîne-i Münevvere; Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerinin, öbür âleme göç etdikleri gibi,
inleme ve a¤lama sesleri ile dolmufl idi. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” iflitip, a¤l›yarak, (‹nnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn)
diyerek geldi. Söyledi¤i sözlerin ma’nâs› budur: Nübüvvet hilâfeti bugün bitdi. Geldi, o evin kap›s›nda durdu. Ebû Bekr-i S›ddîk hazretleri odada idi. Buyurdu: Yâ Ebâ Bekr. Sen Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” dostu ve musâhibi ve mûnisi ve s›rdafl› ve müflâviri idin. En evvel islâm› sen kabûl etdin.
Senin îmân›n cümle kavmin îmân›ndan kuvvetli ve güzel oldu.
Senin yakînin dahâ kuvvetli, Allahü azîmüflflân hazretlerinden
korkun büyük oldu. Herkesden zengin, herkesden dahâ cömerd, sen idin. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
üzerine en flefkatli, en yard›mc› sen idin. Senin Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ile sohbetin, hepimizin sohbetinden dahâ iyi idi. Hayr sâhiblerinin birincisi sensin. Senin iyiliklerin, hepimizinkinden çokdur. Her iyilikde ileridesin. Hazret-i
Muhammed Mustafân›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûr-› flerîflerinde, 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
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idin. Allahü teâlâ seni, Kur’ân-› kerîmde (s›dk) ile flereflendirdi. Resûlullaha en s›k›nt›l› zemânlar›nda yard›mc› oldun. Herkes Ondan kaçarken, sen Onun ile sohbet etdin. Seferlerde ve
s›k›nt›l› yerlerde halîfesi idin. Onun ümmetinin halîfesi ve dîninin koruyucusu oldun. 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 temiz idi. 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 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 mertçe do¤ruyu bildirmek idi. Gerici düflüncelerin ve bozuk inançlar›n kökünü kaz›d›n. Hak dînin a¤ac›n› dikdin. Müflkilleri, 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. Senin ölüm
musîbetin ve yeryüzünde, muhâcirîn ve ensâr aras›nda, senden
ayr›l›k yaras› çok derindir, dedi. “‹nnâ lillah...” okuyarak çok
a¤lad›. Mubârek gözlerinden kanl› yafl akd›. Hak Sübhânehü ve
teâlâ hazretlerinin her kazâs›na râz› olduk. Verdi¤i elemleri kabûl etdik. Yâ Ebâ Bekr! Müslimânlara, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ayr›l›k ac›s›ndan sonra, hiç senin ayr›l›k ac›n gibi bir ac› vâki’ olmad›. Sen mü’minlere s›¤›nak ve
dayanak ve gölge idin. Münâf›klar üzerine çok sert ve ateflli
idin. Allahü teâlâ hazretleri, seni Muhammed Mustafân›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûruna kavufldursun. Bizi senin ecrinden ve bereketinden mahrûm eylemesin. Senden sonra bizi azg›n hâle koymas›n. Sahâbe-i güzînin “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hepsi sessizce dinlemifller idi. Hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” kelâm› bitdi. Cümle yer ehli ve gök
ehli a¤lama¤a bafllad›lar. Do¤ru söyledin yâ Resûlallah›n damâd›, dediler.
Muhammed bin Cerîr-i Taberî, Tefsîrinin, Ankebût sûresini
tefsîrinde buyurmufldur ki, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâ– 97 –
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lâ anh” hazretlerine zehr verdiler. O zehr sebebi ile vefât etmifldir. Aç›klamas› budur ki, hazret-i S›ddîk-› ekberin hilâfeti günlerinde, Hayber yehûdîlerinden bir yehûdî, Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini, kendi evine da’vet etmifldi. Hâris
bin Kelde adl› arab tabîb de hazret-i S›ddîk ile berâber idi. Bir
tabak piflmifl pirinci sofra üzerine koydular. Ebû Bekr-i S›ddîk
“rad›yallahü teâlâ anh” Hârise buyurdu ki, ileri gel. Kendileri el
uzat›p, bir lokma al›p, mubârek a¤›zlar›na koyup, yidiler. Sonra Hâris de el uzat›p, bir lokma al›p, a¤z›na koydu¤u gibi lokmay› d›flar› atd› ve dedi ki, bu yiyecek zehrlidir. Bu zehr bir y›ldan sonra insan› öldürür. Te’sîrini bir y›lda gösteren zehr kat›lm›fld›r. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” iflitip, üzüldü. Kendi kendi ile, bundan böyle âh›ret az›¤›n› gördü.
Hilâfetde ay›k ve uyan›k olup, nefsini ölmüfl bilip, göz aç›p kapay›ncaya kadar Allahü teâlâ hazretlerinin tâ’at›ndan ve zikrinden hâli olmad› [ihmâl etmedi]. Dâimâ a¤lar idi. Ve der idi: Allahümme ente veli fiddünyâ vel âh›reti teveffenî müslimen ve
elh›knî bissâlihîn. [Yâ Rabbî! Sen benim, dünyâda ve âh›retde
velîmsin, sâhibimsin. Bana müslimân olarak ölme¤i nasîb et ve
sâlih kullar›n›n aras›nda bulundur.] Bir sene temâm oldu. Ebû
Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” o bir lokma zehrli yemekden hasta olup, onbeflgün yatd›. Dünyâdan âh›rete göç etdi. Cemâziyilâhirin yedinci pazartesi günü idi. O gün Abbab bin
Es’ed de Mekke-i Mükerremede vefât etdi. Mekke-i mükerremenin emîri idi. Hazret-i Resûl-i ekrem onu emîr dikmifl idi.
Ona da zehr vermifllerdi.
Ülemâdan ba’z›lar› derler ki, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” vas›yyet etdi ki, beni, benim ehlim Esmâ binti
Amr y›kas›n. O¤lum su döksün. Bana eski bir pefltemâl ve eski
(köhne) bir kefen sar›n. Zinhâr (sak›n) bana yeni kefen sarmay›n. Yeni elbise diriye lây›kd›r ki, onun ile ibâdet etsin. Âifle-i
S›ddîka “rad›yallahü teâlâ anhâ” buyurdular ki: E¤er ben bilseydim ki, hâtunlar erlerini y›kamas› revâd›r [câizdir], Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini bir gayri kimseye vermeyip, gasl ederdim. [65.ci menâk›bda; Alî “rad›yallahü anh” hazretlerinin y›kad›¤› yaz›l›d›r. Burada han›m›na vas›yyeti yaz›l›d›r. Bu vas›yyetini de¤ifldirmifl veyâ ictihâd› de¤iflmifl
oldu¤u anlafl›lmakdad›r.]
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‹K‹NC‹ BÂB
‹kinci Halîfe Emîr-ül mü’minîn Ömer-ül-Fârûkun “rad›yallahü teâlâ anh” menâk›b› hakk›ndad›r.
Künyesi Ebül Hafs, neseb-i flerîfleri Ömer bin Hattâb bin
Nüfeyl bin Abdül’uzza bin Rabah bin Abdüllah bin Revâh bin
Adî bin Ka’bd›r. Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine dokuzuncu dedesinde birleflir ki, o da
Ka’bd›r. Hazret-i Ömer, hazret-i Ebû Bekrden “rad›yallahü anhümâ” Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bir derece yak›nd›r. Zîrâ hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk Mürrede birleflir.
Mürre Ka’b›n o¤ludur. Hazret-i Resûl-i ekrem hazret-i Ömerden onüç yafl büyükdür. Vâlideleri Halîmedir. Ebû Cehlin k›z
kardeflidir ve Hîflam›n k›z›d›r. Otuziki yafl›nda islâma geldi.
Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” îmâna geldi¤inde, meflhûr rivâyet üzere mü’minler, ricâlden [erkeklerden] otuzdokuz
idi. Bunun ile k›rk temâm oldu. O gün bu âyet-i kerîme nâzil oldu: (Ey Peygamberim “aleyhisselâm”! Sana yard›mc› olarak
Allahü teâlâ ve mü’minlerden sana tâbi’ olanlar yetiflir.) [Enfâl
sûresi altm›fldördüncü âyet-i kerîme meâli.]
Birinci Menâk›b: Hazret-i Resûl-i ekrem ve nebiyyi muhterem “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Ömere, Fârûk lakab›n› takm›fllar idi. Sebebi o idi ki, hakk› bât›ldan fark etdi [ay›rd›].
Dîn-i islâm› kabûl etdi. Din onlar ile kuvvet buldu. Fârûk lakab›
almas›na bir baflka sebeb de budur: Bir münâf›k ile bir yehûdî,
bir husûsda anlaflamad›. Yehûdî da’vây› hâlletmek için, Sultân-›
Enbiyâ hazretlerinin meclis-i flerîflerine gelmek istedi. Münâf›k
da yehûdîlerin re’îsi Ka’b bin Eflrefe gitmek istedi. Sonunda, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” kat›na geldiler.
Da’vây› yehûdîye hükm buyurdular. Münâf›k o hükme râz› olmay›p, hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” huzûruna da’vây› halletmesi için geldiler. Yehûdî, mâcerâ ve da’vây› hazret-i
Resûlullah›n huzûruna var›p, Resûlullah hazretlerinin kendisine
hükm eyledi¤ini, münâf›k›n ise buna râz› olmad›¤›n› anlatd›.
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Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” o münâf›kdan, anlaflmazl›¤› süâl buyurdular ki, bu yehûdînin anlatd›¤› gibi midir. Münâf›k, evet, öyledir. Ammâ ben Peygamberin hükmüne râz› olmay›p, geldim ki, sen hükm edesin, dedi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu: Siz yerinizde durunuz. Gelip, sizin için
hükm edece¤im. Var›p, evlerinden k›l›nc›n› ald›. Geldi ve münâf›k›n boynunu vurdu. Buyurdu ki: Allahü teâlân›n ve Resûlünün
hükmüne râz› olm›yan kimseye ben böyle hükm eylerim. O
vakt, Cebrâîl aleyhissalâtü vesselâm âyet ile gelip, hazret-i Ömere “rad›yallahü teâlâ anh” hak ile bât›l aras›n› ay›rt etdi demek
olan Fârûk tesmiye olundu. [Bu lakab verildi.] Âyet-i kerîme
budur: (fiu kimseleri görmezmisin, sana ve senden öncekilere
indirilen kitâblara inand›klar›n› zan ederler. Muhâkeme olunmak için tâgûta [Ka’b bin Eflrefe] gitmek isterler..) [Nisâ sûresi
59.cu âyet-i kerîme meâli.] Tâgûtdan murâd Ka’b bin Eflrefdir.
Kezâ, Tefsîr-i Kâdî Beydâvîde flu fli’r yaz›l›d›r.
‹kinci sevgili Ömer-i âdil,
Bât›l› mahv edici, do¤runun koruyucusu.
Hakk› bât›ldan ay›rm›fl idi Fârûk,
Sanca¤›n›n ucu ermifldi ayyûka.
‹kinci Menâk›b: Hazret-i Ömerin islâma gelifl sebebini anlat›r: Rivâyet edilir ki, bir perflembe gecesi, Habîb-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem”, Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hakk›nda düâ etdi. Düâs› kabûl oldu. Buyurdular ki, (Yâ Rabbî!
fiu iki kifliden hangisi sana sevgili ise dîn-i islâm› onun ile azîz
eyle. Ömer bin Hattâb veyâ Amr bin Hiflâm.) Ertesi gün, Kureyflin büyükleri Haremde topland›lar. ‹flbu Ebû Tâlibin yetîmi
Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” zuhûr
edip, âbâ ve ecdâd›m›z›n dînini ibtâl etdi. Putlar›m›z için, fâide
ve zarar vermez diye kötüledi. Gayretine dokunmuyor mu ki,
yâ Ömer, bu denli kudret ve heybetin, izzet ve satvetin var
iken, putlara yard›m etmeyi, onu öldürme¤i düflünmüyor musun, diye tahrîk etdiler. Hazret-i Ömerin câhiliyye damar›
kalkd›. Sonu kötü olan bir gayretle, k›l›nc›n› tak›nd›. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini öldürme¤e
giderken, Benî Zühreden Nu’aym “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine rastlad›. Yâ Ömer, nereye gidersin dedikde, cevâb ve– 100 –

rip, flu Kureyflin büyüklerine ahmak diyen ve putlar›m›za bât›l
diyen, Muhammedi katl etme¤e gidiyorum, dedi. Nu’aym “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, yâ Ömer! Hayret edilecek bir ifle
yeltenirsin. Bafla ç›kam›yaca¤›n sevdâya düflmüflsün. E¤er bu ifli
baflar›rsan, Benî Hâflim ve Benî Zühre seni sa¤ koyacaklar›n›
m› san›yorsun. Yürü var, ifline git, deyince, Ömer “rad›yallahü
teâlâ anh” dedi ki, yâ Nu’aym! Yoksa sende mi, Muhammedin
dînine girdin. E¤er öyle ise, evvelâ seni katl edeyim. Nu’aym
hazretleri dedi: Muhammedin dînine sâdece ben mi girdim, san›rs›n. K›z kardeflin ve eniflten de girmifllerdir. Ömer, bu haberi iflitince, gadab› dahâ fazla olup, nereden ma’lûm onlar›n müslimân olduklar›, dedi. Nu’aym dedi: E¤er inanmaz isen, k›z kardeflinin evine var. Bir koyunu kendi elin ile bo¤azla, piflirsinler.
Onlar senin bo¤azlad›¤›n koyunu yimezler ise, o zemân bilmifl
olas›n ki, onlar islâm dînine girmifllerdir.
Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” o tehevvür ile gidip,
kap›lar›na vard›. ‹çeriden kula¤›na bir ses geldi. Dikkat ile dinledi. Anlad› ki, okuduklar› kelâm, hiç insan sözüne benzemez.
Me¤er o vakt Tâhâ sûresi nâzil olup; hazret-i Fahr-i kâinât aleyhi efdalütteh›yyât, muhâcirînden Habbâb› “rad›yallahü anh”
onlara göndermifldi. Onlara, o sûrenin âyetlerini ta’lîm ediyordu. O vakt, bunlar hazret-i Ömerin korkusundan, kap›y› ba¤lam›fllard›. Ta’lîm ile meflgûl iken, hazret-i Ömer kap› ard›ndan
dinledi. Dinledikçe, istidâdl› kalblerine, ezelî olan kelâm›n rahmânî nûrlar› gelme¤e bafllay›p, fleytânî küfr zulmeti mahv olma¤a bafllad›. Sabr etme¤e mecâli kalmay›p, kap›ya eli ile vurdu.
Kap› ba¤lanm›fl idi. Dikkat kesildikleri gibi, içeride olanlar,
korkular›ndan susdular. Habbâb› “rad›yallahü anh” gizlediler.
Sûre-i kerîmeyi saklay›p, kap›ya bakd›lar ki, gelen hazret-i
Ömerdir “rad›yallahü teâlâ anh”. K›l›nc› yan›nda, heybetle ve
satvetle gelmifl ki, yüzlerine bakmaz. K›z kardefli, hofl geldiniz
deyip, içeri al›p, oturdular. Gelmelerinden dolay›, yiyecek tedârik edip, koyun getirdiler. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” kalk›p, kendi bo¤azlad›. Piflirdiler. Hazret-i Ömer, ezelî
kelâm›n te’sîrinden mest olmufl, ne konuflma¤a mecâli ve ne
oturma¤a sabr› ve karâr› var idi. Ne hâl ise, taâm› piflirip, ortaya getirdiler. Hazret-i Ömer dedi, gelin berâber yiyelim. Her bi– 101 –

ri bir özr behâne edip, yimediler. Kendileri de birkaç lokma ald›lar. Dîn-i islâma girdiklerini tahkîk edip, hayreti de ço¤ald›.
Taâm› [yiyece¤i] kald›rd›kdan sonra, süâl buyurdular ki; okudu¤unuz ne idi. Onlar okuduklar›n› inkâr eylediler. Korkular›ndan konuflma¤a bafllad›lar. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” buyurdular ki, bilmifl olunuz ki, ben Kureyfl aras›nda k›l›nç ba¤lay›p, o da’vâ ile geldim ki, var›p, Muhammedi katl edeyim. Yolda gelirken, sizin de Muhammedül-emînin dînine girdi¤inizi iflitdim. Geldim ki, evvelâ sizi katl edeyim. Sonra Muhammedi katl edeyim. Lâkin, kap›ya geldim. Kula¤›ma bir ses
geldi. Dinledikce o kelâm›n lezzeti bir hâl verdi ki, o kötü fikr
benden gidip, kalbime flevk ve muhabbet dolup, beni tedirgin
eyledi. Elbette inkâra mecâl vermeyip, getirin okudu¤unuzu,
dinleyelim, dedi. K›z kardefli ve enifltesi, bu sözü iflitdiklerinde,
sevindiler. Kalbi islâm taraf›na meyl etmifldir diyerek, dediler
ki, okudu¤umuz, Allahü teâlân›n ezelî olan kelâm›d›r. Hak
Sübhânehü ve teâlâ, hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm vâs›tas› ile,
Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine
inzâl eylemifldir [indirmifldir]. ‹flitmek murâd›n ise [dinlemek istersen], evvelâ gusl eyle. Ondan sonra okuyal›m, göresin. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” kalk›p, huzûr-› kalb ile, gusl
edip, gelip, k›bleye dönüp oturdu. K›z kardefli kalk›p, ta’zîm ve
tekrîm ile, sûre-i flerîfi eline al›p, (Bismillahirrahmânirrahîm).
(Tâhâ ...) diye okuma¤a bafllad›. Nazm-› flerîfin fesâhat ve belâgatinden, kalbi çok yumuflad›. (Ben o Allah›m ki, benden baflka ibâdete müstehak ilâh yokdur. O hâlde yaln›z bana ibâdet et
ve beni hât›rlaman için nemâz k›l) meâlindeki Tâhâ sûresinin
14.cü âyetine gelince, Kur’ân-› kerîmin nûru kalbine nûrâniyyet
verip, Kur’ân›n eseri aç›¤a ç›k›p, küfr ve flekâvet zulmeti gitme¤e bafllad›. Dedi ki, beni, iki cihân›n fahri, Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûruna
ulafld›r›n. O s›rada Habbâb bin Erat, perde aras›ndan d›flar› ç›k›p, dedi ki, yâ Ömer, müjdeler olsun sana ki, Allahü teâlâya,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin etdi¤i düâs›, senin hakk›nda, kabûl oldu. Allahü teâlâya hamd olsun. Sevinerek, önüne düflüp, hazret-i Sultân-› Enbiyân›n oldu¤u eve götürdü. Bütün Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, hazret-i Ömerin geldi¤ini görünce, hazret-i
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Fahr-i kâinâta haber verdiler. B›rak›n gelsin. Bafl›nda devlet
var ise îmâna gelir, buyurdu. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” hazret-i Peygamberin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
mubârek nûr cemâlini müflâhede ile müflerref oldu.
Resûl-i ekrem hazretleri buyurdular ki, yâ Ömer, dahâ küfr
ve flekâvetden vazgeçmek yok mu? Hazret-i Ömer, Peygamberin mubârek cemâline nazar edip, kelâm›n› duyup, nazarlar›na
kavuflunca, hemen karârs›z kalmay›p, yüksek dergâhlar›na yüz
sürüp, sonra, yâ Resûlallah, hiç flek ve flübhe kalmad›. Hak Peygambersin. Bana îmân› arz eyle, dedi. (Eflhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eflhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh) deyip,
flecere-i îmân› [îmân a¤ac›n›] temîz kalbine dikdi. Cümle Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” tekbîr getirip,
sürûr-› kalb ile, hazret-i Ömer ile müsâfeha ve muânaka [birbiri ile kucaklaflma, boynuna sar›lma] eylediler. Allahü teâlâ hazretlerine hamd ve senâ eylediler. Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” buyurdu; su getirdiler. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” temizlenip, gusl eyledi. Ona Kur’ân ta’lîm
buyurdular. Kalbini îmân nûru ile doldurdular. Nemâz› ve di¤er
dîni erkân› ta’lîm eyledi. Hazret-i Ömer onlar› gördü ki, ma¤ara gibi gizli bir yerde dururlar. Dedi ki, yâ Resûlallah! Bu ne
keyfiyetdir ki, bu ma¤arada ihtifâ buyurdunuz. Se’âdet ile buyurdular ki, müflriklerin mü’minlere ezâ ve cefâs›ndan dolay›
burada dururuz. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki,
onlar puta gündüz taparlar. Önünde âflikâre yer öperler. Niçin
biz, Hâl›ka gizli tapar›z, yâ Resûlallah. Buyurun billahi varal›m,
biz de Harem-i beyt-i flerîfde nemâz› âflikâre k›lal›m. Görelim,
bize kim mâni’ olur. Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” kalk›p, Sahâbe-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ile berâber, hazret-i Ömer önlerinde, elinde yal›n k›l›nç,
Beyt-i flerîfe do¤ru yürüme¤e bafllad›lar. Kureyfl müflrikleri önlerinde, hazret-i Ömeri böyle gördüklerinde, sevinip, dediler ki,
me¤er Ömer bunlar›n hepsini esîr etmifldir, ki getirip karfl›m›zda k›rmak ister. Yanlar›na geldiklerinde, gördüler ki, hazret-i
Ömer bunlar›n herbirine güzel muâmele edip, bunlar ile kar›flm›fl güle-güle söyleflip gelirler. Ebû Cehl la’în bu hâli gördü.
Müslimân oldu¤unu anlad›. Âh! Gördünüz mü? Muhammed
Ömeri de, kendi dînine döndürmüfl. Ben size demedim mi ki,
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sihrle Muhammed onu aldat›r, kendine uydurur. Siz dediniz ki,
böyle olmaz. Eyvâh, gelin görelim, flimdi ne yapal›m. Ve ona ne
söyliyelim. Yak›n›na geldiler. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” k›l›nc› kald›r›p dedi; (Nazm)
Durun ben geliyorum, bize k›yâma durun,
Genç, ihtiyâr, yafll› hepsi, efendi köle olsun.
Dîn-i islâm› teblîg için, Allah gönderdi,
Bize Peygamber olan Muhammedi “aleyhisselâm”.
Aç›¤a ç›kard›, güzel islâm dînini,
Putlar y›k›ld›, kalmad› hükmleri.
Döndüm Hakka, bunun dînine girdim,
Ey Kureyfl! Hepiniz avam ve has böyle bilin!
Kâfirler, bu hâli görüp, içlerinde telâfllan›p, it gibi ça¤r›fld›lar. Ebû Cehl la’în, yüksek sesle dedi ki, görün Muhammedi ki,
bafllad› ululardan azd›rma¤a. [Kureyflin büyüklerini müslimân
yapma¤a bafllad›.] Bu ifller bize azd›r. Dedim, gelin onlar ço¤almadan, öldürelim, ald›rmad›n›z. fiimdi ejderhâ oldu. Kâfirler,
hazret-i Ömerden korkup, hiçbir mü’mine el uzatma¤a kâdir
olmad›lar. Her birinin duda¤› kuruyup, kald›. Server-i âlem
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ileri yürüyüp, Hacer-ül esved
ile bâb-› Kâ’be-i flerîf aras›nda durup, nemâz› o gün âflikâre k›ld›lar. Gerçi kâfirler çok idi. Mü’minler az idi. Nemâz bitdikden
sonra kalk›p, Kâ’beyi ta’vâf etdiler. ‹bni Mes’ûd “rad›yallahü
teâlâ anh” buyurdular ki, hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ
anh” müslimân olmas›, mü’minlere feth ve nusret ve rahmet oldu. O müslimân oluncaya kadar dîn-i islâm âflikâre olmad›.
Kâ’be-i mu’azzamada, müslimânlardan hiç kimse nemâz k›lmam›fl idi. Nakl edilmifldir ki, hazret-i Ömer “rad›yallahü anh”
îmâna geldikde, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”
hazretleri, mubârek elini Ömerin “rad›yallahü anh” gö¤süne
koyup, üç kerre buyurdular ki, (Yâ Rab! Bunun sadr›nda olan
gereksiz s›fat› [gö¤sünde bulunan kötü s›fat›] ve illeti [hastal›¤›]
ç›kar›p, onun yerine îmân ve hikmeti ver.)
Üçüncü Menâk›b: Ebû Hüreyreden “rad›yallahü teâlâ anh”
rivâyet olundu. Server-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
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buyurdular ki: Sizden evvel olan ümmetler içinde muhaddisler
vard›. E¤er içinizde de var ise, muhakkak o Ömerdir. fiârihlerden [hadîs-i flerîfi flerh edenlerden] Tayyibî “rahimehullah” flerh
etmifldir ki, muhaddisden murâd mübâlaga ile kalbine ilhâm
olunan kimsedir ki, Hak sübhânehü ve teâlâ taraf›ndan ilhâm
olunursa, Enbiyâ derecesinde olur. Ya’nî sizden evvel olan ümmetler içinde Enbiyâ var idi. Mele-i âlâ taraf›ndan ilhâm olunurlar idi. Benim ümmetimde e¤er böyle kimse olur ise, ki vard›r,
bu mertebe sâhibinin evveli Ömerdir. Ümmet-i Muhammed sâir ümmetlerden efdal oldu¤u sâbitdir. Di¤er ümmetlerde bu s›fat ile muttas›f olan kimseler oldu¤una göre, bu ümmetde bulunmas› muhakkakd›r. Benim ümmetimde var ise buyurduklar›
terdîd için olmaz [sözü geri çevirmek için olmaz], belki te’kid
için ve kat’î olarak bildirmek içindir. Meselâ, bir kimse, çok sevdi¤i dostu için der ki, e¤er benim, bir dostum var ise o da falan
kimsedir. Murâd› o kimsenin ziyâde sadâkatini beyând›r [aç›klamakd›r]. Murâd› sadâkat› yok etmek de¤ildir. Bu hadîs-i flerîf
(Mesâbîh-i flerîf)in sahîhinden rivâyet edilmifldir.
Dördüncü Menâk›b: Yine (Mesâbîh)de o hadîs-i flerîfin akabinde anlat›lm›fld›r. Sa’d bin Ebû Vakkas “rad›yallahü teâlâ
anh” dedi ki: Hazret-i Resûl-i ekremin “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” huzûr-› flerîflerinde oturan, Kureyfl hâtunlar›ndan
birisi, yüksek ses ile konuflurken, hazret-i Ömer “rad›yallahü
teâlâ anh” gelip, içeri girme¤e izin taleb etdi. Hâtunlar kalk›p,
sür’atle perde arkas›na çekildiler. Hazret-i Ömere “rad›yallahü
teâlâ anh” izin verilip, içeri girdi. Bakd› ki, hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” gülüyordu. Ömer “rad›yallahü anh” dedi ki, Allahü teâlâ hazretleri mubârek difllerini
güldürsün, yâ Resûlallah! Neden dolay› gülersiniz. Server-i kâinât hazretleri buyurdular ki, bu hâtunlara hayret etdim ki, benim yan›mda idiler. Ne vakt ki senin sesini iflitdiler, kaç›p, perde arkas›na girdiler. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki: Yâ kad›nlar! Beni görünce, Resûlullah›n huzûrunda oldu¤unuz hâlde, niçin korkup, kaçd›n›z. Onun huzûrunda râhat
oturup, korkmuyorsunuz! Hâtunlar, perde arkas›ndan dediler
ki, yâ Ömer! Sen yarat›l›flda fliddetli ve gadabl›s›n. Server-i kâinât buyurdular ki; (Ey Hattâb o¤lu! Sen sözünden ferâgat et!
Varl›¤›m yed-i kudretinde olan Allahü teâlâya yemîn ederim ki,
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fleytân yolda sana rastlasa, o yolu b›rak›p, baflka yola sapar, yolunu de¤ifldirir.) [Peygamberimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” kad›nlar ile oturmas› hicâb âyeti gelmeden evvel idi.
Hicâb âyeti gelince, kad›nlar ile bir arada oturmad›.]
Beflinci Menâk›b: Hazret-i Fahrül kevneyn [iki cihân›n efendisi] ve Resûlüssekaleyn [insanlar›n ve cinnin Peygamberi] Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bir gün, sabâh nemâz›n› k›ld›kdan sonra, mubârek arkas›n› mihrâba verip,
Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerine teveccüh edip, buyurdular ki: (Hiç sizden bir kimse rü’yâ
gördü mü.) Eshâb›n cümlesi bafllar›n› afla¤› sal›p, cevâb vermediler. Sonra kendileri buyurdular ki, (bu gece bir garîb rü’yâ
gördüm.) Eshâb-› güzîn, rü’yây› anlat›n, dinleyelim diye ricâ etdiler. Buyurdular ki, kendimi Cennetde gördüm. Cennetin etrâf›n› seyr ederken, bir büyük kasr gördüm. Yüksekli¤i yüz fersâh
yol idi. [Bir fersâh 5760 metredir.] Buna göre her taraf› büyük
idi. Hât›r›ma bu düflünce geldi ki, bu âlî [yüksek] makâm, hangi Peygamberindir veyâ hangi Velînindir. Böyle düflünürken,
bir kaç kimse gördüm. Yanlar›na vard›m, süâl eyledim ki, bu
âlî [yüksek] makâm, acabâ Enbiyâdan, hangi Nebînindir. Onlar, dediler ki, hiçbir Peygamberin de¤ildir. Belki arab evlâd›ndan bir kimsenindir. Dedim, ben, arab evlâd›ndan›m, benim
olmas›n. Dediler, Kureyfldendir. Ben de Kureyfldenim, dedim.
Dediler, ümmet-i Muhammeddendir. Dedim, ben Muhammedim. Bana söyleyin ki, ümmetimin hangisinindir. Dediler, Çihâr yâr-i güzînden Ömer bin Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretlerinindir. O kasrda olan hûrî ve g›lmân›n nihâyeti yokdu. Husûsî olarak içlerinde, yâ Ömer, sana mahsûs bir hûrî var
idi, diller flerh edemez ve vasf da edemez. Lâkin senin gayretinden, asla yüzüne bakmad›m, deyince, hazret-i Ömerin gözünden yafllar ak›p, yâ Resûlallah! Baksayd›n›z ve bana da vasflar›n› söyleseydiniz. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”; dergâh-› izzetde ve Resûlullah›n huzûrunda ne büyük sultând›r.
Mertebesi ne yüksekdir.
Alt›nc› Menâk›b: Birgün Server-i kâinât ve mefhar-i mevcûdât [mevcûdât›n övündü¤ü] “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
buyurdular ki, rü’yâmda ümmetim bana arz olundu. Cümlesi
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önümden geçip, birbir seyr eyledim. Kiminin gömle¤i dizinde
idi. Kiminin dizinden afla¤› idi. Kiminin dizinden yukar› idi. Lâkin Ömeri bir gömlek ile gördüm ki, yerde sürünürdü. Sahâbe-i
güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” dediler ki, yâ Resûlallah! Nas›l ta’bîr buyurdunuz. Buyurdular: Dîn-i mübîn ile
ta’bîr etdim. Zîrâ hilâfetleri zemân› uzundur. Dîn-i islâm dünyâya yay›l›r.
Yedinci Menâk›b: (Mesâbîh-i flerîf)de sahîh olarak, Abdüllah ibni Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerinden rivâyet ile flöyle yaz›l›d›r. Abdüllah ibni Ömer der ki: Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden iflitdim. Buyurdular ki, uyudu¤um hâlde, bir kadeh süt ile bana geldiler. ‹çdim. O kadar kand›m ki, tokluk alâmeti t›rnaklar›mda görüldü.
Sonra art›¤›m› Ömer bin Hattâba “rad›yallahü teâlâ anh” verdim. Sahâbe-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” dediler ki, yâ Resûlallah! Ne ile ta’bîr etdiniz. Buyurdular ki, ilm ile
ta’bîr etdim.
Sekizinci Menâk›b: (Mesâbîh-i flerîf)in sahîh hadîslerinde,
Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet
edilir. Dedi ki, Resûlullahdan iflitdim: Hazret-i Peygamber “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular. Rü’yâda, kendimi,
etrâf› örülü kuyu yan›nda gördüm. Bir küçük kova var idi. O kuyudan o kova ile Allahü teâlân›n diledi¤i kadar su çekdim. Sonra ‹bni Kuhâfe [Ebû Bekr] ald›. O da o kova ile kuyudan su çekdi. Bir kova, ya iki kova çekmekde za’îflik var idi. Allahü teâlâ
za’îfli¤ini afv eder. Sonra o küçük kova, büyük kova oldu. Ona
g›rba derler. Sonra o kovay› bir kimse ald›. Gördüm ki, bu kuvvetli ve kudretli kimse, o kova ile su çekiyor. Bu su çeken Ömer
“rad›yallahü anh” idi. Ömer “rad›yallahü anh” o kadar su çekdi
ki, kimse o kadar su çekmedi. ‹nsanlar o kuyu yan›nda bir yer
yapd›lar. Develer su içdikden sonra, orada çöküp, istirahât eder,
sonra bir kerre dahâ su içerler idi. (Mesâbîh)i flerh eden “rahimehullahü teâlâ” beyân etmifldir ki, hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretlerine za’îf nisbet etmekden, hilâfetlerinde bir naks ve
taksîr oldu¤undan dolay› de¤il idi. Zîrâ hilâfetlerinde o kadar
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den âcizdirler. O sebebden ki, hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ”
buyurdular ki; Resûlullah hazretleri, öbür âleme göç etdikden
sonra, arablar mürted olup, nifâk› izhâr etdiler [fitne ç›kard›lar]. Babam üzerine meflakkatden ve musîbetden öyle fleyler indi ki, e¤er büyük da¤lar üzerine inse idi, da¤› küçültüp, da¤›t›rd›. Belki, za’îf nisbet etmeleri, buna iflâretdir ki, hazret-i Ömer
zemân-› flerîfinde, memleket fethi fazla oldu. ‹slâm askeri kuvvetlendi. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh”
zemân-› flerîfinde olan fethden fazla idi. Çünki, S›ddîk›n hilâfetleri zemân› az idi. Zîrâ iki seneden ziyâde halîfelik yapm›fld›r.
Hazret-i Ömerin hilâfeti on sene oldu. Ba’z› flârihler [flerh
edenler] dediler ki, hazret-i Peygamber “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” (iki büyük kova) buyurduklar› iki sene ve birkaç gün
hilâfet müddetine iflâretdir. (Allahü teâlâ za’îfli¤ini afv etsin)
zâhiren iflâretdir. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” taraf›ndan kusûr meydâna gelmesin. Ammâ Elhamdülillah; vilâyetlerinde kusûr etmediler. Allahü teâlâ za’îfi afv eder; buyurduklar›n›n vechî bu ola ki, kuyudan su çekmelerinde olan za’îflik, zemân› flerîflerinde olan irtidâda (arablar›n mürted olmas›na) ve münâf›klar›n çoklu¤una ve zekât inkâr edenlerin olmas›ndan dolay›d›r. Magfiret ile düâ eylediler, tâ iflitenler yan›nda
muhakkak ola ki, za’îflik, kendi kusûru ile olmay›p, zemân›n
de¤iflikli¤i dolay›siyledir.
Dokuzuncu Menâk›b: Yine (Mesâbîh-i flerîf)in hasen hadîslerinde ‹bni Ömer “rad›yallahü anhümâ” hazretlerinden rivâyet
edilmifldir. Dediler ki, hazret-i Habîbullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (Hak teâlâ, do¤ruyu, Ömerin dili ve
kalbi üzerine koymufldur). Ya’nî hakk›n aç›¤a ç›kmas› ve yay›lmas›, onun mubârek lisânlar› ve kalbleri üzerinde sâbit ve orada
yerleflmifl ve ondan zuhûr eder. Yine o hadîs-i flerîfin akabinde
vârid olmufl ki, hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” buyurdular
ki, Biz Ömerin söyledi¤inin hak oldu¤unu, kalblerin onun sözü
ile sükûn buldu¤unu uzak görmezdik. Ya’nî biz uzak sanmazd›k
ki, hazret-i Ömer konuflur, o fleyle ki, müstehakd›r. Nefsler onun
üzerine sükûn eder. Kalbler onun üzerine mutmain olur. Hak
olan, do¤ru olan söz, onun lisân› üzerine yerlefldirilmifldir.
Onuncu Menâk›b: Yine (Mesâbîh-i flerîf)in hasen hadîs-i fle– 108 –

rîflerinde, Câbir “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet
edilmifldir. Câbir “rad›yallahü anh” dedi ki, hazret-i Ömer Ebû
Bekr hazretlerine “rad›yallahü teâlâ anhümâ” dedi ki, (Ey, Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sonra, insanlar›n
en hayrl›s›.) Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdular ki, âgâh ol yâ Ömer. Sen bana böyle söyledin ise, vallâhi
gerçekdir ki, Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
iflitdim. Buyurdular ki, (Ömerden hayrl› bir kimse üzerine gün
do¤mam›fld›r.) Yine onun devâm›nda Ukbe bin Âmirden nakl
edilir ki, hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
buyurdular; (E¤er benden sonra Peygamber gelmek ihtimâli
olsa idi, Ömer bin Hattâb Peygamber olurdu.)
Onbirinci Menâk›b: Yine (Mesâbîh)in hasen hadîslerinde,
Büreydeden “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet edilmifldir: Büreyde “rad›yallahü teâlâ anh” haber verdi ki, hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” gazâya ç›kd›lar. Gazâdan sâlim ve ganîmetler ile döndükleri vaktde, siyâh renkli bir
câriye gelip dedi ki, yâ Resûlallah! Ben nezr etmifldim ki, Allahü teâlâ hazretleri, e¤er seni sâlim ve ganîmetler ile geri döndürürse, senin huzûrunda def’ çalay›m ve tegannî edeyim. Habîbullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, e¤er
nezr etmifl isen def’ çal, e¤er nezr etmemifl isen çalma. O câriye
bafllad› def’ çalma¤a. O s›rada Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretleri geldiler. O câriye def’ çalmay› kesmedi. Sonra
hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” geldi. Yine câriye susmad›.
Sonra Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” geldiler. Câriye yine def’i
kesmedi. Ondan sonra hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”
geldiler. Hemen câriye sükût edip, def’i yere koyup, üzerine
oturdu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdular:
(Muhakkak fleytân senden korkar, yâ Ömer. Ben otururken bu
câriye def’ çald›. Ebû Bekr geldi. Yine çald›. O vakt ki sen geldin, def’i yere at›p, üzerine oturdu.)
Onikinci Menâk›b: Yine (Mesâbîh-i flerîf)in hasen hadîslerinde, Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretlerinden
rivâyet edilmifldir. Buyurdu ki: Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri oturmufldu. Bir gürültü ve çocuklar›n seslerini iflitdik. Hazret-i Resûl-i ekrem kalkd›. Bakd› ki, ha– 109 –

beflîler raks ederler. Uflaklar etrâf›nda seyr ederler. Bana dedi
ki, yâ Âifle! Gel seyr eyle. Ben de vard›m. Çenemi hazret-i Peygamberin omuzu üzerine koyup, mubârek omuzu ile, mubârek
bafl›n›n aras›ndan seyr etme¤e bafllad›m. Bir müddet sonra, bana buyurdular ki, doymad›n m›. Hây›r, doymad›m, dedim. Murâd›m bu idi ki, dahâ göreyim. Resûlün yan›nda ne mikdâr k›ymetim vard›r, bileyim. O s›rada hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” ç›ka geldi. Hemen halk habeflîlerin etrâf›ndan da¤›ld›lar. Hazret-i Peygamber “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (Muhakkak görürüm ki, cinnin ve insan›n fleytânlar› Ömerden kaçarlar.) Âifle-i S›ddîka buyurdular ki, ben de geri döndüm.
Onüçüncü Menâk›b: (Me’âlimüttenzîl) kitâb›n›n sâhibi,
imâm-› Begavî “rahmetullahi teâlâ aleyh” sûre-i Enfâlde, meâl-i flerîfi (Hiçbir Peygamberini yer yüzünde .....) olan altm›flyedinci âyet-i kerîmesinin tefsîrinde, A’meflden, o da Amr bin
Mürreden, o Ebû Ubeydeden, o Abdüllah bin Mes’ûddan bildirmifllerdir. Abdüllah ibni Mes’ûd “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdular ki, o vakt ki, Bedr günü oldu. Esîrler de berâberlerinde olarak geri dönüldü. Hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Bu esîrler hakk›nda ne dersiniz!). Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, yâ
Resûlallah, bunlar kavmindir ve ehlindir. Bunlar› koruma alt›na al›p, temkinli davranal›m. Ümîd ederim ki, Allahü teâlâ hazretleri, onlara tevbe nasîb eyler. Onlardan fidye al. Bize de,
küffâr üzerine kuvvet olur. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” buyurdu ki, yâ Resûlallah! Bunlar seni tekzîb etdiler, yalanlad›lar. Seni ihrâc etdiler. Getir, bunlar›n boyunlar›n› vural›m. Alîye buyur, kardefli Ukayl›n boynunu vursun. Hazret-i
Hamzaya buyur, kardefli Abbâs›n boynunu vursun. Bana buyur, falan kimsenin boynunu vuray›m, diye kendi soyundan bir
kimseyi söyledi. Çünki, bunlar kâfirlerin reîsleridir, dedi. Abdüllah bin Ebî Revâha “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, yâ Resûlallah! Odunu çok bir dere bulal›m. Bunlar›n temâm›n› o dereye koyup, sonra bir atefl yakal›m. Ateflde yans›nlar. Abbâs
ona dedi ki, rahmetini iyice kesdin. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri sükût etdi. Onlara cevâb vermeyip, Hâne-i flerîfe gitdiler. Sahâbe-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ
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aleyhim ecma’în” ayr› ayr› olup, bir f›rka dediler ki, Ebû Bekr
kavline uyar›z. Sonra Server-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” Beyt-i flerîfinden ç›k›p, buyurdu ki, Hak Sübhânehü ve
teâlâ ba’z› kiflilerin kalbini yumuflak k›lar. Hattâ ya¤dan dahî
yumuflak olur. Ba’z› kiflilerin kalbini kat› eyler. Hattâ tafldan da
kat› olur. Muhakkak yâ Ebâ Bekr, senin mislin ‹brâhîm aleyhisselâm mislidir ki [benzeridir ki], onun hakk›nda Allahü teâlâ,
‹brâhîm sûresi 36.c› âyet-i kerîmesinde meâlen, (Bana tâbi’
olan, benim dînimdendir, karfl› gelen için, yâ Rabbî sen gafûrürrahîmsin!) buyurdu. Ve yâ Ebâ Bekr! Senin mislin hazret-i Îsâ
aleyhisselâma benzer ki, [ya’nî sen ona benzersin ki], Allahü
teâlâ, Mâide sûresi 120.ci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Onlara
azâb edersen, senin kullar›nd›r. E¤er afv edersen, azîz ve hakîm
olan sensin) buyurdu. Ömere “rad›yallahü anh” buyurdu, yâ
Ömer! Senin benzerin Mûsâ aleyhisselâmd›r. [Ya’nî Ona benzersin]. (Yâ Rabbî! Kâfirlerin mallar›n›n fleklini de¤ifldir. fiiddetli azâb› göremeden, îmâna gelmiyecek fleklde, kalblerini
ba¤la, kat› et!) [Yünûs sûresi 88.ci âyet-i kerîme meâli.] ve hazret-i Nûh aleyhisselâma benzersin ki; (Yâ Rabbî! Yeryüzünde,
kâfirlerden dolaflan hiç kimseyi b›rakma.) [Nûh sûresi yirmialt›nc› âyet-i kerîme meâli.] buyuruldu. Sonra, hazret-i Fahr-i
âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (Bugün
bu esîrlerden yâ fidye al›nacak, yâ öldürülecekler).
Abdüllah bin Mes’ûd “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdular ki,
Süheyl bin Beydâ’ hâriç olsun. Zîrâ ben onu iflitdim ki, islâm›
zikr ederdi. Hazret-i Resûl-i ekrem susdular. Ben öyle korkdum
ki, öyle hiç korkdu¤umu hât›rlam›yorum. Gökden bafl›ma tafl
düfldü zan etdim. O gün Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” Süheyl bin Beydâ’ hâriç buyurdular, ferâhlad›m. ‹bni
Mes’ûd, ‹bni Abbâsdan rivâyet eder. Ömer bin Hattâb dedi ki,
Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Ebû
Bekrin söyledi¤ine meyl etdi, benim söyledi¤ime meyl etmedi.
O gün geçdi. Ertesi gün oldu. Geldim, gördüm ki, Resûlullah ve
Ebû Bekr, oturmufllar, a¤lafl›rlar. Dedim yâ Resûlallah, bana
haber verin, Ebû Bekr ile berâber, niçin a¤lars›n›z. A¤lamak
îcâb eden bir hâl var ise, ben de a¤l›yay›m. E¤er a¤lanacak bir
durum yok ise, sizin a¤laman›z için a¤l›yay›m. Resûlullah hazretleri buyurdular ki, (Eshâb›m için a¤l›yorum. Mal karfl›l›¤›nda
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esîrleri b›rakd›klar› için, onlara gelen azâb bana gösterildi. fiu
a¤açdan dahâ yak›n oldu) buyurarak, kendilerine yak›n bir a¤aca iflâret etdiler. Allahü teâlâ hazretleri; meâl-i flerîfi (Esîrleri
öldürmekde acele etmek lâz›m iken, siz dünyâ mal› için fidye alma¤› tercîh etdiniz. Hâlbuki, Allahü teâlâ sizin, kâfirleri kahr
etmenizi, islâm dînine yard›m etmenizi istemekdedir. Allahü
teâlâ azîz ve hakîmdir.) olan Enfâl sûresi 67. âyet-i kerîmesini
gönderdi. Her bir esîre fidye olarak k›rk vekiyye ald›lar. Her bir
vekiyye k›rk dirhemdir. ‹bni Abbâs “rad›yallahü anh” buyurdu:
Müflrikleri katl etmekle ilgili emr Bedr gününde oldu. Müslimânlar o günde az idi. Vaktâ ki, müslimânlar çok oldu ve saltanatlar› fliddetlendi [güçlendi]. Hak teâlâ meâl-i flerîfi (.... muhârebe sona erince, yâ karfl›l›ks›z veyâ fidye ile sal›verin....) olan,
Muhammed sûresi 4.cü âyet-i kerîmesini inzâl buyurup, Allahü
teâlâ Peygamberini ve mü’minleri esîr emrinde muhayyer b›rakd›. ‹sterlerse katl ederler, isterlerse köle ve câriye ederler. ‹sterler ise azâd ederler. ‹sterler ise fidye al›rlar.
Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” buyurdular ki, önceki Peygamberlere ve ümmetleri üzerine ganîmet harâm idi. Ne zemân ki, ganîmetden birfley ellerine geçerse, kurban için toplarlard›. Semâdan bir atefl inip, onu yutard›. Bedr
günü oldukda, mü’minler, ganîmeti hemen ald›klar› gibi fidyeyi de ald›lar. Hak sübhânehü ve teâlâ bu âyeti kerîmeyi inzâl
buyurdu. (Ya’nî e¤er Allahü teâlâ hazretlerinden ganîmet mâl›n›n halâl olaca¤› levh-i mahfûzda yaz›lmasa idi, emr olunmadan ald›¤›n›z fidyeler için elbette büyük azâb size eriflirdi.) [Enfâl sûresi 68.ci âyet-i kerîmesi meâli.]
Hasen ve Mücâhid ve Sa’d bin Câbir demifllerdir ki, Allahü
tebâreke ve teâlâdan hükm gelmeden kimseye azâb olmaz.
Bedr muhârebesinde hâz›r olanlar ve Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” onlardand›r. Hüdâdan emr olunmazdan
evvel, fidye ald›¤›n›z için, size büyük azâb eriflirdi, denilmifldir.
‹bni ‹shâk dedi ki, Bedr gazâs›na hâz›r olan mü’minlerin hepsi
esîrlerden fidye alma¤› hofl gördü. Sâdece Ömer bin Hattâb
“rad›yallahü teâlâ anh” Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerine esîrleri katl etme¤i teklîf etdiler. Sa’d bin
Mu’âz “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, yâ Resûlallah, esîrleri
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katl etmek bana katl etmemekden dahâ iyi geliyor. Onun için,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki, (E¤er semâdan azâb nâzil olsayd›, Ömer bin Hattâb ve
Sa’d bin Mu’âzdan baflka kimse o belâdan necât bulmazd› “rad›yallahü teâlâ anhümâ”).
Ondördüncü Menâk›b: Yine (Me’âlimüttenzîl)de sûre-i Bekarada; meâl-i flerîfi (Oruc gecesi, han›mlar›n›za yaklaflman›z size halâl k›l›nd›) olan 185.ci âyet-i kerîmenin tefsîrinde nakl edilmifldir. Tefsîr âlimleri dediler ki, islâm›n ilk devrinde, iftâr etdikden sonra, yimek ve içmek akflam ile yats› aras› veyâ uyuyana
kadar halâl olurdu. Yats› nemâz›n› k›ld›kdan veyâ uyudukdan
sonra yimek, içmek ve cimâ’, ertesi günü akflama kadar harâm
olurdu. Bir gece hazret-i Ömer, yats›y› k›ld›kdan sonra, tahammül edemeyip, ehline muvakaa etdi [onun ile cimâ’ yapd›]. Gusl
etdikden sonra, piflmân olup a¤lad›. Nefsini levm eyledi [paylad›]. Ertesi sabâh, Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûruna gelip, dedi ki; Yâ Resûlallah! Ben
bir hatâ için, nefsimden Hak Sübhânehü ve teâlâya i’tirâz etdim.
Ben bu gece yats›y› k›ld›kdan sonra, han›m›m›n yan›na geldi¤imde bir güzel koku hissetdim. Nefsim bunu güzel ve sevimli
gösterdi. Ehlimle yak›n oldum. Hazret-i Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (Yâ Ömer! Sen bu flekl
amele lây›k de¤il idin.) Hemen sahâbe-i güzîn içinden birkaç kifli de kalk›p, Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” i’tirâf etdi¤i gibi
i’tirâf etdiler. Sonra, hazret-i Ömerin ve Sahâbe-i güzînin hakk›nda yukar›da zikr olunan âyet-i kerîme nâzil oldu.
Onbeflinci Menâk›b: Yine (Me’âlimüttenzîl)de, Tahrîm sûresinde, meâl-i flerîfleri (E¤er ikiniz de Allaha tevbe ederseniz
[Âifle ve Hafsa], ne güzel...). (Olur ki, onun Rabbi, yerinize sizden dahâ hayrl› zevceler verir....) olan 4 ve 5.ci âyet-i kerîmelerinin inme sebebi beyân›nda haber verilmifldir. ‹smâ’îl bin Abdülkâhir râvîler vâs›tas› ile Abdüllah bin Abbâsdan “rad›yallahü teâlâ anh”, o da Ömer bin Hattâb hazretlerinden rivâyet etdiler. Bir vakt, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri, ezvâc-› tâhirâtdan ayr›lmak istediler. Bu hadîs-i flerîf
te’vîlli zikr olundu. Sonunda hazret-i Ömer buyurdu ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûr-›
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flerîflerine vard›m. Dedim, yâ Resûlallah! E¤er han›mlar›n›z›
boflar iseniz, sizin için s›k›nt› olmaz. E¤er sen onlara talâk vermifl isen, muhakkak Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri seninledir. Hak sübhânehü ve teâlâ hazretlerine hamd ederim ki, onlarla öyle bir kelâm ile konuflurum ki, Allahü teâlâ benim söyledi¤im kavli tasdîk eder. Bu âyet-i kerîme nâzil oldu. [Tahrîm
sûresi 4 ve 5. âyet-i kerîmeler.]
Onalt›nc› Menâk›b: Birgün hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” biryerde oturup, mubârek h›rka-i flerîfini yamarken, arkas› aç›k kald›. Arkas›na, Allahü teâlân›n emri ile bir mikdâr
günefl te’sîr etdi. Bir mikdâr kalb-i flerîfleri incindi. Günefle dikkat ile bakd›. Allahü teâlân›n emri ile günefl kapkara oldu.
Âlem karanl›k oldu. Derhâl Cebrâîl aleyhisselâm, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine gelip, dedi ki:
Yâ Resûlallah! Hak sübhânehü ve teâlâ sana selâm eder. Ve
buyurur ki, Ömere emr edesin ki, günefle flefkat nazar› ile baks›n. Yoksa günefl, k›yâmete dek, bu hâl üzere kal›r, dedi. Hazret-i Muhammed-il Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”,
hazret-i Ömeri huzûr-› flerîflerine ça¤›rd›. Buyurdu ki, yâ
Ömer! Allahü teâlâ emr buyurdu ki, Ömer, günefle flefkat nazar› ile nazar etsin. Yoksa, k›yâmete kadar günefl böyle kal›r.
Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” flerefli emrlerine uyarak, günefle flefkat nazar› ile bakd›. Allahü teâlân›n izni ile günefl evvelki gibi münevver oldu. Var bundan k›yâs et ki, hazret-i Ömer
“rad›yallahü teâlâ anh” ne büyük sultân imifl.
Onyedinci Menâk›b: Ebûl Mu’în Nesefî “rahmetullahi
aleyh” (Temhîd) ad›ndaki risâlesinde beyân etmifldir. Ebû
Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin vefât› yaklafld›. Osmân bin Affân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine buyurdu ki; Söylediklerimi yaz. Osmân “rad›yallahü anh” ne yazay›m, dedi. Buyurdular ki; (Yaz›n, Bismillâhirrahmânirrahîm.
Bu Allahü teâlân›n Resûlünün halîfesi Ebû Bekrin, dünyâdaki
son günü, âh›retdeki ilk gününün vas›yyetidir. Ben Ömer bin
Hattâb› halîfe seçdim. Ona itâ’at edin. Öyle zan ediyorum ki,
adâlet eder. Yan›lm›flsam gayb› ancak Allahü teâlâ bilir.) Sahâbe-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerinin
hepsi hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” hilâfetine râz› ol– 114 –

dular. Husûsî olarak hazret-i Alî “rad›yallahü anh” râz› oldu.
Seve seve önce bi’ât etdi. Zîrâ Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerinden iflitmifl idi. Buyurdular ki:
(Benden sonra iktida’ edin [tâbi’ olun] o kimselere ki, onlar
Ebû Bekr ile Ömerdir “rad›yallahü anhüm”).
Onsekizinci Menâk›b: Âlimler ittifâk etmifllerdir. Hazret-i
Ömerden “rad›yallahü anh” evvel ve sonra, dünyâda kimseye
hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” dirli¤i gibi [idâresi gibi]
dirlik verilmedi. Kimse onun yoluna varamad›. Hilâfetde hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” flöyle idi. Dicle nehri kenâr›nda koyun güden çoban›n, bir koyunu zâyi’ olsa, korkar›m ki,
onu Allahü teâlâ hazretleri niçin çoban›n koyunlar›n› gözetmedin diye benden sorar, der idi. Rivâyet olunur ki, bir gün hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” ö¤le s›ca¤›nda kendi soyunup, sadaka develerini ba¤l›yordu. Dediler, yâ Emîr-el-mü’minîn! Niçin sen kendin zahmet çekersin. Bir kifliye buyurun, o
ba¤lasa, olmaz m›. Buyurdu ki, bunlar fakîrlerin hakk›d›r. Çünki, Allahü teâlâ beni bunlara çoban etdi. Fakîrlerin ifllerini kendim görmem lâz›md›r. Zîrâ âh›retde benden sorarlar. Bir kifli
dedi, yâ Emîr-el-mü’minîn! Sana yak›n olanlar›n ifllerini sen
kendin görürsün. Uzak olanlar›n iflini nas›l görürsün. Buyurdu
ki, inflâallahü teâlâ bir sene gezece¤im. Nice gücü yetmez, fakîr
ve hastalar vard›r. Kendim onlar›n kap›lar›na var›p, ihtiyâclar›n› görece¤im. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” her yere
bir emîr veyâ âmir gönderirdi. Ona bir vasiyyetnâme verirdi.
Ne yapmalar› îcâb etdi¤ini bildirirdi. Der idi ki, e¤er dedi¤imden d›flar› ç›karsan›z, ben senden bîzâr›m. Bir kâ¤›d da o taraf›n reâyâs›na [ehâlisine] gönderirdi. E¤er bu kifli benim dedi¤im
yerde emrlerime uyar ise, emrine mutî’ olunuz. E¤er uymaz ise
mutî’ olmay›n›z.
Abdürrahmân bin Avf der ki, hazret-i Ömer “rad›yallahü
teâlâ anh” geceleri flehri gezer, kontrol ederdi. Bir gece benim
evime geldi. Yâ Abdürrahmân, bu gece flehrin kenâr›na bir kervân geldi. Korkar›m ki, eflyâlar› kaybolur. Gel, gidip, bu gece
onlar› bekleyelim, dedi. Vard›k, sabâh oluncaya kadar onlar›
bekledik. Ramezân-› flerîfde terâvîh nemâz›n› cemâ’at ile k›lmak, hazret-i Ömerden kald›. Eslemîyi beytül-mâla emîn ta’yîn
etmifldi. Birgün Eslemîden sordular ki, hiç hazret-i Ömerin bey– 115 –

tül-mâldan herhangi birfley ald›¤› oldu mu. Dedi ki, e¤er, ehl ve
›yâlinin nafakaya ihtiyâc› olursa, beytül-mâldan ödünc al›rd›.
Eline mal geçince, yine yerine koyard›. Hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh”, kuru arpa ekme¤i yimek âdeti idi. Kal›n kumafldan gömlek giyerdi. Birçok gazâlar yapd›. O kadar vilâyetler
feth eyledi ki, o kadar mâl ve menâl onun kat›na geldi ki, kimseye o kadar gelmedi. Arab ve acem ve rûm be¤leri ikrâmlar
edip, hükmüne bafl e¤diler. O kadar flehr imâret eyledi ki, had
ve hesâb› yokdu. Meflr›k ve magrib aras›, tâ Ceyhûna ve Âzerbaycân, Horasan derbendine ve Umman, Kirmân, M›sr, fiâm ve
Rûma var›ncaya kadar; bütün beldeler onun hükmüne bafl e¤di.
Hattâ, rivâyet olundu ki, hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” zemân-› flerîflerinde, sekizbin câmi’i flerîfde cum’a k›lmak müyesser olmufldur. Büyük gazâlar yapm›fld›r. Bu kadar memleketleri feth eylemek, ezelde ona takdîr olmufldur. Her nereye asker
gönderse, mensûr ve muzaffer olup, sâlimen, ganîmetler ile geriye dönmüfllerdir. Ordusu hiç ma¤lûb olmam›fld›r. Tedbîrli ve
tedârikli ve adâletli idi. Hilâfeti zemân›nda yimesi ve içmesi hiç
de¤iflmedi, fazlalaflmad›. Hiçbir zemân hât›rlar›na kibr gelmedi,
büyüklenmedi. Sonu piflmânl›k, üzüntü olacak ifl yapmad›. Bunlar (Taberî târîhi)nden al›nm›fld›r.
Ondokuzuncu Menâk›b: Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh”
hilâfet makâm›na geçdikden sonra, k›z› hazret-i Hafsa “rad›yallahü anhâ” ki Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ezvâc-› mutahheralar›ndand›r, muhterem babalar›n› görme¤e
vard›lar. Mubârek yüzlerini gördükde, üzerinde olan h›rkan›n
oniki yerde yamas› var. Hattâ yaman›n ikisi deriden idi. Hafsa,
babas›n› bu h›rka ile görüp, hât›r-› flerîfleri mahzûn olup, dedi
ki, ey devletlim ve gözüm nûru babam. Bu h›rkay› bir fakîre
verseniz. Kendi arkan›za bir yeni h›rka yapsan›z, câiz olmaz
m›? Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdular ki, k›z›m, sen Fahr-i âlem hazretlerinin halâli idin. Sen ona bizden
yak›n idin. Bilmez misin ki, Server-i âlem bu dünyây› denîden
[alçak dünyâdan] neler çekmifldir. Ne mertebe sak›nm›fld›r.
Dünyây› hor ve zelîl edip, emri alt›na alm›fld›r. Âh›rete teflrîf
etdikde, bana vas›yyet edip, (Yâ Ömer, k›yâmet gününde, benim ile ve Ebû Bekr ile buluflmak istersen, yolumuzdan ayr›lma) diye buyurmad› m›?
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Yirminci Menâk›b: Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”
halîfe iken, hazret-i Nu’mân› “rad›yallahü teâlâ anh” serdâr yap›p, acem diyâr›na gönderdi. Nihâvend ile Hemedân› feth etdiler. Bir mecûsî acem, Mugîrenin elinde esîr iken, koynundan bir
kutu ç›kar›p, dedi ki, babam bana bu kutuyu verdi¤i zemânda,
vas›yyet etmifldir ki, pâdiflâh oldu¤un vakt bunu aças›n. Ben
flimdiden sonra pâdiflâh olacak de¤ilim, deyip, kutuyu Mugîre
hazretlerine teslîm eyledi. Mugîre “rad›yallahü teâlâ anh”da,
kutuyu eline al›p, bütün islâm askeri içinde aç›p, gördüler ki, içi
çok k›ymetli mücevher ile doludur. Hepsi dediler ki, bu kutu
ceng ile al›nmam›fld›r. Yine bunu ayn› fleklde, Emîr-ül mü’minîn Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine gönderelim. O
kutuyu bir kutu içine koyup ve mühürleyip, hazret-i Ömere
gönderdiler. Hazret-i Ömer de kutuyu Eshâb-› güzîn aras›nda
aç›p, gördükden sonra, götüren kimseye, bu da gâzîlerin hakk›d›r. Sats›nlar, akçesini, gâzîlere taksîm etsinler diye emr etdi.
Sonra o kutuyu yine islâm askeri içine gönderip, etrâfdan gelen
zenginler toplan›p, sat›n ald›lar. Otuzbin kiflinin her birine
onarbin akçe düfldü. Husûsan, önce ma¤lûb etdikleri askerin
mal›ndan beytülmâl için beflde bir ayr›ld›kdan sonra, adam bafl›na altm›fl bin akçe hisse düflmüfl idi. Alt›ndan ve gümüflden
gayri çok mal ve ganîmet elegeçmifl idi. Bu gazâlarda tahsîl olunan mal ve ganîmetlerden, hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” bir habbesini kabûl etmezdi. Cümlesini fakîrlere ve gâzîlere sarf ederdi. (Taberî târîhi)nden al›nm›fld›r.
Yirmibirinci Menâk›b: Yine Taberî târihînden al›nm›fld›r.
Hicretin yirmiüçüncü senesi idi. Birgün Ömer bin Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine bir aflîretin zulmünden flikâyet etdiler. Îrân taraf›nda bir aflîret vard›r. San’atlar› harâmîlikdir. Müslimânlar›n yollar›n› basarlar. Mallar›n› al›rlar. Îmâna
gelmezler. Müslimânlara kar›flmazlar. Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” Mesleme bin Kays› onlar›n üzerine gönderdi. Mesleme asker ile var›p, onlar› dîne da’vet etdi. Kabûl etmediler.
Cizye verin dedi, kabûl etmediler. Ceng eylediler. Mesleme onlar›n erkeklerini k›rd›. Kad›nlar›n› esîr ald›. Mesleme ganîmet
mal›n›n beflde birini beyt-ül-mâl için ay›rd›. Bir kutu ile k›ymetli tafllar eline geçmifldi. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine, beflde bir mal ile o kutuyu, müslimânlar›n r›zâs› ile arma– 117 –

¤an gönderdi. O gönderdi¤i kifli rivâyet eder ki, Medîne-i münevvereye geldim. Gördüm, hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” yemekler piflirip, mescidde fukarâya yidirirdi. Zîrâ âdet-i
flerîfesi bu idi ki, beyt-ül-mâldan fakîrler için günde bir deve
kesip, piflirip, yidirirdi. Yemek yinirken, kendisi mubârek eline
bir asâ al›p, aya¤› üzerine durup, yiyenleri gözetirdi. Ekmek ve
afl lâz›m oldukça, götürüp verirdi. O kifli der ki, hazret-i Ömeri
bu hizmeti yaparken gördüm. Sabr edip, bekledim. Hazret-i
Ömer iflini bitirip, evlerine geldiler. Ben de arkas›ndan vard›m.
Bana, içeri girin dedi. ‹çeri girdim. Hazret-i Ömerin hâtunu ki,
Ümmü Gülsümdür. Hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” k›z›d›r. Hazret-i Fât›madan olmufldur. Gördüm ki, üzerinde bir
eskimifl fistan giymifl, oturur. Evinin içinde, bakd›m, bir eskimifl
kilim, iki yasd›kdan gayri nesne görmedim. O yasd›klar da hurma lifinden idi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” kilim
üzerine oturup, yasd›¤› benim alt›ma verdi. Oturdum. Sonra,
Ümmü Gülsüme, hiç bizim için yemek piflirdin mi, dedi. Dedi
ki, yâ Emîr-el mü’minîn, yaln›zl›k sebebi ile bugün yemek pifliremedim. Kalk›p, bir çana¤a bir mikdâr zeytinya¤› koyup, içine
biraz tuz koydu. Bir parça arpa ekme¤ini hazret-i Ömerin önüne getirdi. Ben de hazret-i Ömerin hât›r› için berâber yidim.
Ondan sonra, o hediyye kutusunu ç›kar›p, hazret-i Ömerin
önüne koydum. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” bu nedir, dedi. Mesleme bin Kays bunu size gönderdi. Müslimânlar
da hisselerinden geçdiler. Hepsinin r›zâs› ile bunu sana arma¤an gönderdiler, dedim.. Hazret-i Ömer onu gördükde, mubârek iki ellerini dizi üzerine koyup, a¤lad› ve dedi ki: Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretleri Ömere bu kadar nesneler verdi.
Ömerin gözü ve karn› doymad›. Bununla doyar m›, dersin. Yürü bu kutuyu Meslemeye götür ve de ki, bir dahâ bunun gibi ifl
yapmas›n. Müslimânlar›n nasîbini kimseye göndermesin. Bu
cevâhirleri sats›n, müslimânlara da¤›ts›n. Çabuk git. E¤er da¤›lm›fl iseler, Meslemeye bir ifl ederim ki, müslimânlara ibret olur.
O kimse dedi, yâ Ömer te’cîl eyle. Emîr buyurursan, benim binece¤im yok. Ben gidinceye kadar geç olur. Buyurdu, sadaka
develerden iki deve getirdiler. Bana verdi. Buyurdu, bu develere nöbetle binip, oraya var›nca, senden dahâ müstehak ve da– 118 –

hâ fakîr bir kifli bulup, bu develeri ona ver. O kifli dedi: Gecikmifl olarak Medîneden ç›k›p, o makâma erifldim. Kutuyu Meslemeye verdim. Durumu söyledim. Mesleme de o cevherleri
otuz bin alt›na sat›p, orada bulunan gâzîlere bölüfldürdü.
Yirmiikinci Menâk›b: Hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” zemân-› flerîflerinde, fiâm flehri civâr›nda, bir kal’ay› muhâsara etdiler. Allahü teâlân›n hikmeti ö¤le vakti yaklafld›. Feth müyesser
olmad›. Hazret-i Ömer gadaba gelip, islâm askerinin hepsini huzûruna ça¤›r›p, bu âna kadar kal’an›n feth olunamamas›n›n sebebi nedir. Kâfirler kimlerdir ki, islâm askerine karfl› koyarlar.
Aran›zda zâhiren bir hatâ sâd›r olmufl kimse olmasa, bu kadar
dayanamazd›, diye fliddetli azarlad›. Eshâb-› tâhire var›p, herbirisi tevbe ve istigfâr ile meflgûl oldular. O esnâda Eshâb-› güzînden birisi a¤l›yarak, hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” huzûrlar›na gelip, dedi ki, yâ Emîr-el-mü’minîn, bu gece teheccüde
kalkd›¤›m vakt, karanl›k oldu¤undan, misvâk›m› aray›p, bulamad›m. Misvâks›z nemâz k›ld›m. Var ise benim hatâmdand›r. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, tevbe ve istigfâra
devâm eyle. Bir sâat geçmeden kal’a feth oldu.
fiimdi, ey mü’min kardefllerim. ‹slâm askerine lâz›m olan budur ki, do¤ru yoldan d›flar› bir ad›m atmazlar. Böylece, vard›klar› yerlerde yüz akl›klar edip, fethler müyesser olur. Yoksa
cevr ve zulm ne dünyâya ve ne âh›rete yarar. Zâlimler dünyâda
ve âh›retde perîflânl›kdan kurtulamazlar. Hattâ nice mu’teber
kitâblarda meflây›h-› ›zâm rivâyet buyurmufllard›r: Bir asker
zulm üzerine olsa, Allahü tebâreke ve teâlâ, muhârebe saf›nda,
düflmanla karfl›lafl›nca, o zâlim askerin kalbine vehm ve korku
verip, düflmân üzerine galebe etmeden firâr eder. Ceng etme¤e
aslâ iktidâr› olmaz. Ba’z› meflây›h rivâyet etmifldir ki, zulm muhârebe mahallinde, bir kerîh flekle girip, hemen muhârebeye
bafllan›nca, zâlimlerin gözlerine korkulu görünüp, savaflma¤a
mecâlleri kalmay›p, firâra bafllarlar. Allahü teâlâ âlimdir. Böyle hâller çok olmufl, tecrîbe olunmufldur. Allahü teâlâ nefslerimizin flerrinden, çirkin iflleri yapmakdan hepimizi muhâfaza buyursun.
Yirmiüçüncü Menâk›b: Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh”, hilâfeti zemân›nda, rûm pâdiflâh›na adam gönderip, dîne
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da’vet eyledi. Rûm pâdiflâh› da k›ymetli hediyyeler ile elçi gönderdi. Elçi Medîne-i münevvereye geldi. Hediyyesini al›p, hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” ile bulufluldu¤u mahalde,
hazret-i Ömer, bir kad›nca¤›z›n d›vâr›n› yap›yor idi. O hâlde
iken, haber verdiler ki, rûm pâdiflâh›n›n elçisi geldi. Emriniz
nedir. Buyurdular ki, söyleyin, gelsin. Ellerinizi y›kay›p, bir
yerde otursan›z, olmaz m›, dediler. Râz› olmad›. Ne yaps›nlar.
Elçiyi ça¤›r›p, hazret-i Ömer ile bulufldurdular. Elçi, hazret-i
Ömeri bu hâlde görüp, dedi ki, arab pâdiflâh› bu mudur. E¤er
böyle oldu¤unu bilseydim, gelmezdim. Rûm pâdiflâh› da beni
buraya göndermezdi. Hazret-i Ömer iki mubârek parmaklar›yla iflâret edip, buyurdular ki, e¤er göndermeseydi, onun iki gözünü ç›kar›rd›m. Târîh yazd›lar ki, me¤er hazret-i Ömer böyle
iflâret etdi¤i gibi, rûm pâdiflâh› oturdu¤u yerde iki balç›kl› parmak gelip, iki gözünü ç›kard›. Hattâ parmaklar›n›n balç›¤› iki
gözünün üzerinde yap›fl›p kald›. Her ne kadar u¤rafld›lar ise de,
gidermek mümkin olmad›. Bir zemândan sonra elçi, izin al›p,
rûm pâdiflâh›na geldi¤inde, gördü ki, iki gözü de a’mâ olmufl.
Sebebini süâl eyledi. Ahvâli anlatd›lar. Ta’accüb edip, o da hazret-i Ömer ile geçen ahvâli bunlara bildirdi. Ba’z› rivâyetlerde,
rûm pâdiflâh›n›n elçisi geldi¤i vakt, Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi
teâlâ aleyhim ecma’în” hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” yan›nda otururlar idi. Hazret-i Ömer, hurma lifinden bir gömlek
giymifl, dokuz yerinden yamanm›fl idi. Acabâ, sultân›m, mubârek arkan›za bir kaftan alsan›z câiz olmaz m›, dediklerinde, hemen hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” gadaba gelip, dedi ki:
Dahâ bu i’tibâr görmek arzûsundan kurtulmad›n›z m›. Dîn-i islâmda kudreti böyle mi fehm etdiniz. Bize dîn-i islâm›n flerefi
yetmez mi. Dîn-i islâmdan efdal ve eflref bir nesne varm›d›r ki,
ona i’tibâr edersiniz. Bu se’âdet ve bu devlet ki, Hak sübhânehü ve teâlâ hazretleri bize ihsân eylemifldir. Kime müyesser olmufldur ki, dîn-i islâm tâc›n› bafl›m›za koydu. fier’› flerîfi Muhammedî elbisesini arkam›za giydirdi. Kalbimizi kelime-i flehâdet ile münevver eyledi. Allah, Allah! Dîn-i islâm kadrini bilmemiflsiniz. Ancak kendinizi halka libâs ile mi göstermek istersiniz. O fleklde gadaba geldi ki, belki kimse öyle gadaba gelmemifldir. Söyliyenler piflmân olup, art›k, cevâba kâdir olmay›p,
bafllar›n› afla¤›ya e¤ip, sükût eylediler. fiimdi, bizim sultânlar›– 120 –

m›z bu hâl ile dünyâda geçinip, asla i’tibâr etmeyince, bize de lây›k olan budur ki, onlar›n yolunu gözetip, k›yâmet gününde, Allahü teâlân›n huzûruna ve Habîbullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” huzûruna vard›kda mahcûb olmayal›m.
Yirmidördüncü Menâk›b: Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” halîfe iken, bir gün mescidde oturuyordu. Rûm kayserinin
elçisi geldi. Ba’z› hediyye ve bir do¤an, bir taz›, bir flifle zehr de
getirdi. Dedi ki, yâ halîfe. Bu taz› öyle bir taz›d›r ki, her nereye
salar isen, av›n› yakalar, kaç›rmaz. Av› ondan kurtulmaz. Bu
do¤an da bir do¤and›r ki, hangi kufla salarsan›z, hiç aman vermeyip, al›r. Aslâ bir kufl pençesinden halâs olmaz (kurtulamaz).
Bu flifle içinde olan zehr, öyle bir zehrdir ki, bir katresini insana
içirseler, o ânda ölür, bunun ilâc› olmaz. [Ya’nî o kifli kurtulamaz]. Tuhâf nesne olup, pâdiflâhlar hazînesinde bulunmas› lâz›md›r ve lây›kd›r diye, rûm sultân› kayser göndermifldir. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, kufl nedir ki, insan onunla meflgûl olup, ondan ne fâide hâs›l eder. Ehl-i hâl
olan onu eline al›p, amellerini bofla ç›karmaz, deyip, ba¤lar›n›
ç›kar›p, sahrâya sal›verdi. Kelb [köpek] nedir ki, insan ona tâlib
ve râg›b olup, o mekrûhu evine koysun ve ard›nca gezip, yürüsün. Onun da zincirlerini al›p, azâd eyleyip, serbest b›rakd›. Ondan sonra o içinde zehr olan flifleyi mubârek eline al›p, dedi ki,
benim dünyâda nefsimden büyük düflmân›m yokdur. O zehri
(Bismillahirrahmânirrahîm) deyip, temâm›n› içdi. Elçi bu hâli
görünce, flafl›r›p, mescid kap›s›nda durdu. Bir zemândan sonra
gelip, hazret-i Ömere bakd›. Gördü ki, hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” evvelki gibi devlet ve se’âdetle, s›hhat ve selâmetde oturur. Hemen yerinden kalk›p, hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” ayaklar›na yüzünü ve gözünü sürüp dedi ki,
yâ halîfe, bana îmân› anlat. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” elçiye kelime-i flehâdet telkîn etdi ve elçi, müslimân oldu.
Ondan sonra elçi, rûm kayserine gitmeyip, geri kalan ömrünü
Ömerin “rad›yallahü anh” hizmetinde geçirdi.
Yirmibeflinci Menâk›b: Hazret-i Mevlânâ Abdürrahmân Câmînin ”kuddise sirruh” (fievâhid-ün Nübüvve) adl› kitâb›ndan
acemîlere kolayl›k olmak için terceme olunmufldur. Hazret-i
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” halîfe iken, Eshâb-› Güzîn “r›dvâ– 121 –

nullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerinden birisini serdâr
(komutan) ta’yîn edip, islâm askeri ile gazâya göndermifldi. Askerler gitdikden sonra, bir gün hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” oturdu¤u yerde, üç kerre sesli olarak lebbeyk dedi. Hiçbir
kimse bunun s›rr›na vâk›f olmay›p, sorma¤a da kimse cesâret
edemedi. Zîrâ Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” çok fazla flanl› idi.
Kimse teklîfsiz huzûrlar›nda söz söyleyemezdi. Bu hâlin oldu¤u
günün târîhini yazd›lar. Görelim bunun asl› nedir, dediler. Bir
zemân sonra o serdâr ve askerleri, nice fethler yap›p, sâlimen ve
ganîmetler ile geri geldiler. Serdâr, hazret-i Ömere “rad›yallahü
teâlâ anh” sefer ahvâlini bir bir anlatd›. Hazret-i Ömer buyurdu
ki; yâ o yi¤idin hâli ne oldu, dedi. O da, dedi ki, Allahü teâlâ hazretlerine ma’lûmdur, yâ Ömer! Kasd ile olmad›. Soyunup, suya
girdi. Me¤er o su gâyet so¤uk olup, tâkat getiremeyip, üç kerre;
yâ Ömer diye ba¤›rd› ve rûhunu teslîm etdi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”, benden sonra âdet olmayaca¤›n› bilsem, seni katl ederdim. Ammâ var, o yi¤idin evlâd›na akça borcunu ver,
ya’nî diyetini öde, diye tenbîh eyledi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” bu mertebe âdil idi. Askerin ahvâline çok fazla
alâka gösterirdi. Hattâ o yi¤idin vefât etdi¤i yer bir ayl›k yol idi.
Bu uzakl›kdaki yoldan ça¤›rd›¤› gibi, Medîne-i münevverede, izzet ve se’âdet ile oturdu¤u yerde, o yi¤idin ba¤›rmas›n› iflitip, üç
kerre “lebbeyk” demesinin sebebi bu idi.
Yirmialt›nc› Menâk›b: Vettîn sûresinin tefsîrinde yaz›lm›fld›r
ki, Meflr›k taraf›nda bir yer var idi. Ad›na Bahreyn derlerdi.
Orada y›lda bir kerre ejderhâ ç›kard›. Câbilkâ flehrine gelip, ona
her sene bir o¤lan verirlerdi. Onu yiyip, ondan sonra geri döner
giderdi. Bir sene bir fakîr kimseye nöbet geldi. O biçârenin de
bir o¤lu var idi. Ejderhân›n gelme vakti de yaklaflm›fld›. O fakîrin o¤lunu verecekler, ejderhâ yiyecekdi. O fakîr müthîfl ›zd›râbda iken, hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” mubârek hânelerine vard›. Ci¤erini da¤lay›p, gözyafllar› dökerek dedi ki, yâ
emîr-el-mü’minîn, yâ halîfe-i rûy-i zemîn! Revâ m›d›r [uygun
mudur], senin se’âdetli zemân›nda, benim gibi bir miskin ›zd›râbda olsun. Senin yan›nda iken, ben zahmet çekeyim, uygun
mudur? Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” buyurdular ki, sebebi
nedir, bize haber ver. O derdli adam dedi: Yâ Emîr-el-mü’minîn. Ben Câbilkâ flehrinden gelirim. Senede bir kerre Câbilkâ
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flehrimize bir ejderhâ gelir. Bir evden bir o¤lan verirler. Ejderhâ
o o¤lan› yutar. Ondan sonra geri dönüp, gider. Ertesi sene bir
dahâ gelir. Bu sene nöbet ben fakîre geldi. Benim bir tek o¤lum
var. Baflka yokdur. Benim derdim budur deyip, feryâd, figân etdi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” mubârek eline kalem
al›p, bir kâ¤›da yazd›. Dedi ki, ey ejderhâ! fiimdiden sonra sen o
flehre art›k gelip, o¤lan alm›yacaks›n. E¤er gelecek olur isen, Allahü teâlân›n Habîbi ve Resûlü Muhammed Mustafâ “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hakk› için, oraya gelip, seni atefle at›p ve
vücûdunu dünyâdan yok ederim. O yazd›¤›n›, o fakîrin eline
verdi. Fakîr, Câbilkâ flehrine gidip, flehrin ehâlisine haber verdi.
Hepsi sevindiler. O kâ¤›d› al›p, ejderhân›n yolu üzerine koyup,
gözetdiler. O ejderhâ da gelip, o yol üzerinde o kâ¤›d› gördü¤ü
gibi, yüzüne ve gözüne sürüp, öpüp, bafl› üzerine koyup, o ân geri döndü. Art›k o flehre gelip, o¤lan istemedi. Hak Sübhânehü ve
teâlân›n kudreti ile ve Fahr-i kevneyn ve Resûl-i sakaleyn hazretlerinin mu’cizesi ve hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh”
kerâmeti ile, bu flehr halk›, bunun gibi ejderhân›n flerrinden halâs oldular [kurtuldular].
Yirmiyedinci Menâk›b: (fievâhid-ün nübüvve)de beyân
olunmufldur. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” zemân-›
flerîflerinde, Amr ibni Âs “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini,
M›sr üzerine gönderdi. M›sr› feth etdi. Amr ibni Âs› M›sra hâkim (vâlî) ta’yîn eyledi. Bir kaç aydan sonra, M›sr ehâlisi Amr
ibni Âs hazretlerinin huzûruna vard›lar. Dediler, bu Nil ›rma¤›n›n bir âdeti vard›r ki, onsuz taflmaz ve suyu kesilir. Amr ibni
Âs dedi ki, o âdet nedir. Dediler ki, âdeti odur ki, üzerimizde
olan aydan on iki gün geçince, bir k›z çocu¤u buluruz. Anas›n›
ve babas›n› mâl ile râz› ederiz. O k›z› nefîs elbiseler ile süsleyip,
Nil ›rma¤›na b›rak›r›z. Amr ibni Âs “rad›yallahü teâlâ anh” bunu iflitip, bu bir yaramaz ifldir. ‹slâmda böyle bir ifl olmamas› lâz›md›r. Muhakkak islâm, bütün kötü âdetleri ortadan kald›rm›fld›r. O târîhden üç ay geçdi. Nil nehrinin suyu artmad›. Ehâlîsi baflka yerlere göç etme¤e bafllad›lar. Hazret-i Amr, bu hâli
gördü. Emîr-ül-mü’minîn Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine mektûb yaz›p, bildirdi. Hazret-i Ömer mektûbu okudu. Cevâb›nda yazd› ki, iyi etmiflsin. Savâb olmufldur. Mektû– 123 –

bumun içine bir parça kâ¤›d koydum. Onu Nil ›rma¤›na b›rak.
Mektûb Amr’a geldi. O kâ¤›dda flu sat›rlar yaz›l› idi. (Ömer-ibnül Hattâbdan M›sr›n Nil nehrine. Önceden ak›yor idin. fiimdi
akm›yorsun. Vâhid ve Kahhâr olan Allahü teâlâ seni ak›t›r. Senin akman için Vâhid ve Kahhâr olan Allahü teâlâya düâ ediyorum.) Amr bin Âs o kâ¤›d parças›n›, Nil nehrine b›rakd›. Ertesi gün, Nil nehri onalt› arfl›n yukar› kalk›p, su seviyesi yükseldi. O vaktden sonra, o yaramaz âdetden M›sr ehâlisi kurtuldular. ‹mâm-› Müstagfirî “rahimehullahü teâlâ” haber verdi ki,
hazret-i Mûsâ “salevâtullahi alâ nebiyyinâ ve aleyh” Âl-i Fir’avn›n üzerine beddüâ eyledi. Hak Sübhânehü ve teâlâ Nil ›rma¤›n›n suyunu kesdi. Halk etrâfa da¤›lma¤a bafllad›lar. Sonra toplan›p, hazret-i Mûsâ aleyhisselâma gelip, tedarrû’ k›ld›lar. Bizim için düâ eyle, ki Nil geri revân olsun [geri aks›n]. Hazret-i
Mûsâ aleyhissalâtü vesselâm belki îmâna gelirler diye düâ eyledi. Sabâh oldu. Gördüler ki Nil onalt› zrâ’ yukar› kalk›p, akar.
Hak Sübhânehü ve teâlâ o ihsân›, ümmet-i Muhammedden
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine kerâmet olarak verdi. Var k›yâs eyle ki, ne mertebe sultân imifl.
Yirmisekizinci Menâk›b: Hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” kuvvet-i kudsiyeleri ve rûhâniyyetleri bu mertebe idi
ki, her kim karfl›s›na gelse, yalan söylemek kasd eylese, dili varmaz idi. Do¤ru söylerdi. Bir mü’min ile bir münâf›k karfl›s›na
vard›kda da, söylemeden onlar› fark ederdi. Zîrâ sûretlerine
bakmay›p, sîretlerine nazar ederdi. Onun için yüksek flânlar›na
uygun olarak Ömer-ül Fârûk denilmifldir. Dostlu¤u ve adâveti
Allahü teâlâ için ederdi. Gayretli idi. ‹leriyi görücü, tedbîr sâhibi idi. Nice kerre, görüfllerine uygun âyet-i kerîme nâzil olmufldur.
Yirmidokuzuncu Menâk›b: Hazret-i Ömer “rad›yallahü
teâlâ anh” hilâfeti zemân›nda, fiâm flehrine gitmek îcâb etmifldi. Se’âdet ve izzetle, Eshâb-› güzînden “r›dvânullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” bir cemâ’ati de yanlar›na al›p, Medîne-i Münevvereden ç›k›p, yola revân oldular. Hazret-i Ömerin bir deveden baflka binece¤i yokdu. Mugîre adl› bir köle var idi. Bir
sâat hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” o deveye binerdi. Mugîre
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piyâde olunca [yaya kal›nca], deveyi yederdi. Bir sâat Mugîre
binerdi. Hazret-i Ömer önünde piyâde olurdu. Allahü teâlân›n
hikmeti, fiâm flehrine girecekleri vakt, deveye binmek nöbeti
Mugîreye gelmifldi. Eshâb-› güzîn, hazret-i Ömere geldiler, dediler ki, efendim, ihsân eyleyin. Bu sâatde deveye se’âdetle sizin binmenizi ricâ ederiz. Hazret-i Ömer buyurdu ki, önce nöbet benim idi, bu sâat nöbet Mugîrenindir. Deveye niçin ben bineyim. Eshâb-› güzîn dediler ki, bugün fiâm flehrine girilecekdir. fiâm flehrinin bütün ileri gelenleri, cenâb›n›za karfl› ç›karlar
[sizi karfl›lama¤a gelirler]. Onlar atl›, siz halîfe iken yaya yürümek münâsib de¤ildir. Lutfunuzdan ümmîd ederiz ki, ricâm›z›
makbûl tutup, red etmeyiniz. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” huzûrsuz olup, dedi ki, siz bu evhâmdan kurtulmad›n›z
m›? ‹slâm dîninin kadrini böyle mi anlad›n›z. Bize islâm flerefi
yetmez mi. ‹slâm dîninden ekrem ve eflref bir nesne var m›d›r.
Bu se’âdet ve bu devlet ve bu izzeti Allahü teâlâ hazretleri bize
ihsân eylemifldir. Dîn-i islâm tâc›n› bafl›na koymak, kime müyesser olmufldur. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” getirdi¤i islâm elbisesini arkam›za giydirdi. Kelime-i flehâdeti dilimize ç›ra¤ eyledi. Kur’ân-› azîm ile kalbimizi münevver
eyledi. ‹slâmiyyetin kadrini acaba niçin anlamam›fls›n›z ki, kendinizi halka, at ile, don ile göstermek istersiniz. Yaln›z Habîb-i
ekremin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ümmeti olmak flerefi size yetmez mi, diye cevâb verince, kimse söze kâdir olamay›p, bir fley diyemediler.
Mugîre, bu güç zemânda deve hâz›rlay›p, hazret-i Ömerin
“rad›yallahü teâlâ anh” huzûr-› flerîflerine getirip, çökdürdü ve
dedi ki, yâ halîfe! O Allahü teâlâ hakk› için ki, ondan gayri Allah yokdur. Bu ahvâl gönlümden geçmifldir. Eshâb›n rey’i ile
de¤ildir [ya’nî ben düflündüm]. Kalbimden halâl eyledim. ‹hsân
eyle ve benim iste¤imi kabûl eyle. Bugün deveye se’âdetle sizin
binmenizi ricâ ederim, dedi. Emîr-ül mü’minîn önünde e¤ilip,
yâ halîfe arkama bas›p, devenin üzerine devletle bin diye iltimâs eyledi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” Mugîrenin
cân-› gönülden ricâs›n› görünce, hât›r› için o gün se’âdetle deveye bindiler. Ondan sonra, bütün islâm askeri içinde nidâ etdirdi ki, iflte bugün fiâm flehrine girmek müyesser oldu. Buradan
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sa¤ ve selâmetle ç›kaca¤›m›z› Allahü teâlâ bilir. Her kimin bizde hakk› var ise, gelip bizden taleb eylesin. Bütün islâm askeri
hazret-i Ömere hayr düâ eylediler. Dediler ki, yâ Allahü teâlân›n halîfesi. Senden herkes râz›d›r. Senden kimse huzûrsuz de¤ildir. Bir ferdin sizde hakk› yokdur. Münâdîler yüksek sesle
ça¤›rd›lar. Hiçbir kimse gelip, bir hak taleb etmedi. Hepsi flükrân üzere olduklar›n› hazret-i Ömere haber verdiler. Halk aras›ndan kimse gelmeyince, hazret-i Ömerin Mugîre adl› kölesi
ileri gelip, dedi ki, yâ Emîr-el mü’minîn! Birgün, hiç suçum yok
iken, kula¤›m› çekip, a¤r›td›n. Diyorsunuz ki, kimin hakk› var
ise dünyâda iken taleb etsin. Hâlâ bu hakk›m sizin üzerinizdedir, bilmifl olunuz. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, yâ Mugîre gel, sen de benim kula¤›m› çek, berâber
olal›m. Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hep
birden tekbîr getirdiler. Arablarda âdetdir ki, bunun gibi bir
acâib ahvâl zuhûr etdikde, tekbîr getirirler. Dediler ki, yâ halîfe, senin gibi âdil pâdiflâh gelmemifldir. ‹’tikâd›m›z budur ki,
flimdiden sonra da gelmiyecekdir. Kölenin, bu fleklde küstâhl›¤a cür’et etmesi uygun mudur. Husûsen [özellikle] kifli, kendi
kölesini azârlamas›na bir fley lâz›m gelmez. Nerede kald› ki, bir
mikdâr kula¤›n› çekmifl olsun. Kölenin üzerine gidip, niçin
edebsizlik eyledin diye azarlad›lar. Hazret-i Ömer “rad›yallahü
teâlâ anh” buyurdular ki, ey Eshâb-› güzîn! Lutf edip, incitmeyin ki, âh›retde cezâs›n› çekmekden ise, dünyâda çekip, kurtulmak evlâd›r. Sonra, yâ Mugîre, gel sen de benim kula¤›m› çek.
Dünyâda senin ile halâllaflal›m, âh›rete kalmas›n, dedi. Mugîre
de hazret-i Ömerin kula¤›na yap›fl›p, bir mikdâr çekdi. Hazret-i
Ömer, buyurdu, yâ Mugîre, niçin ziyâde çekmedin. Mugîre dedi ki, âh›retde k›sâsdan korkar›m. Çok çekersem, senin hakk›n
benim üzerimde kal›r. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”
böyle sultân idi ki, kölesi hakk›nda bunun gibi durumu kabûlden çekinmeyip, dünyâda cezâs›n› çekdi. Kölesi de, acâib de¤ilmidir ki, efendisi hakk›nda bu fleklde cezâ verdi. Efendisi Hak
ehli oldu¤unu muhakkak bilip, de¤il huzûrsuz olmak, kalb-i flerîflerine zerre kadar bir flübhe gelmedi¤ine i’tikâd› temâm oldu¤undan, bu fi’le cesâret etmifldir. Belki hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” Mugîrenin böyle yapmas› ile muhabbeti
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flerîfleri ona, evvelki durumundan dahâ çok artm›fld›r. Hazret-i
Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” menâk›b-› flerîflerine nihâyet
yokdur. Yaln›z bu yetmez mi ki, rey’lerine uygun olarak onyedi yerde, Cebrâîl aleyhisselâm Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” hazretlerine âyet-i kerîme getirmifldir. Tefsîr ve târîh
kitâblar›nda da vard›r.
Otuzuncu Menâk›b: Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”
hilâfeti zemân›nda, bir kaç bin askeri gazâya gönderdi. Âdet-i
flerîfleri flöyle idi ki, gazâya giden askerlerin evlerine adam gönderip, durumlar›n› sorard›. Her gece kendileri flehri gezerdi. Allahü teâlân›n hikmeti, bir gece flehri dolafl›yordu. Bir kap›n›n
yan›ndan geçerken, içeriden bir hâtun ba¤›rmas›n› iflitdi. Kulak
verdi. Gördü ki, o hâtun a¤l›yor ve devâml› söyliyordu ki, benim
kocam› halîfe gazâya gönderdi. Ben burada aç ve susuz kald›m.
Yar›n varay›m, halîfenin kap›s›na çocuklar›m› b›rakay›m. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” bunu iflitir iflitmez, a¤laya
a¤laya se’âdethânelerine gelip, bir dank un omuzuna ald›. O hâtunun evine geldi. Mubârek elleri ile odun parçalay›p ve atefl
yakd›. Sonra eline bir testi al›p, su getirdi. Ondan sonra bir tencereyi oca¤a koyup, derhâl o afl› piflirdi. Bir sahan içine koyup,
o hâtunun çocuklar›n› kald›r›p, önüne götürdü ve yidirdi. Ondan sonra özrler dileyip, dedi ki, yâ hâtun! Suçumuzu afv eyle.
Zîrâ habersizdik. fiimdiden sonra ahvâlini her zemân bize bildir,
deyip, yoluna gitdi. Hâtun da, hazret-i Ömerin tevâdu’ ve tenezzülünü görünce hayret edip, hazret-i Ömere hayr düâlar eyledi.
fiimdi ey mü’min. ‹nsâf eyle ki, bir se’âdet sâhibi halîfe-i rûy-i
zemîn iken, bu fleklde tenezzül ve tevâdu’ göstermesini k›yâs eyle ki, ne büyük sultând›r ve ona cân ve dilden muhabbet eylemeyenin hâli ne olacakd›r. (Târîh-i taberî)den nakl olunmufldur.
Otuzbirinci Menâk›b: Emîr-ül mü’minîn Ömer-ül Fârûk
“rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri halîfe iken, ‹rân memleketini feth etmek arzûsunda idi. O iklimde [o memleketde] islâmiyyet yay›ls›n istiyordu. Sahâbe-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ile müflâvere edip, asker toplad›. Bafllar›na Sa’d
bin Ebî Vakkâs› “rad›yallahü anh” serdâr ta’yîn edip, fâris ikli– 127 –

mine [Îrân memleketine] gazâya gönderdi. Fâris vilâyetine vard›lar. Haber verdiler ki, arab askeri geldi. ‹rânl›lar asker tedârik edip, bunlara karfl› durmak istediler. Kisrân›n askeri flehrden d›flar› ç›k›p, islâm askerinin karfl›s›na kondular. ‹slâm askeri yirmibin kifli idi. Sa’d bin Ebî Vakkâs›n “rad›yallahü teâlâ
anh” huzûruna elçi gönderdiler. Ne ifl için geldiler ve maksadlar› nedir, sordular. Hazret-i Sa’d buyurdular ki, Allahü teâlâ
hazretlerinin askeri biziz. Sizi dîn-i islâma da’vet ederiz, onun
için geldik. E¤er sözümüzü kabûl etmezseniz, ceng ederiz. Kisrâya bu haber geldi. Kisra askerine dedi ki, yar›n cenge hâz›r
olunuz. Acem pâdiflâhlar›na kisrâ derler idi. Bu pâdiflâh›n ad›
Yezdecerd idi. Dedi ki, bu gelen asker yirmibin kiflidir. Siz yüzbinden çoksunuz. Onlardan niçin korkars›n›z. Sabâh oldu. ‹ki
taraf›n askeri atlara binip, saflar ba¤lay›p, davullar çal›p, alemler [bayraklar] dikdiler. Ceng yapmak için, bahâd›rlar hâz›rland›lar. Sonra iki asker birbirine girdi. ‹kisinin aras›nda mücâdele ayyûka ç›kd›. O gün geceye kadar bu fleklde ceng etdiler.
Gece olunca âsâyifl davulu çald›lar. Herbirisi çad›rlar›na döndüler. Bir rivâyet de fludur ki, o gece sabâha kadar muhârebe
etdiler. Hiç dinlenmediler. Yezdecerdin pehlivânlar›ndan Rüstem bin Mihribân ki ermenîdendir. Uzun zemân, muhârebe
meydân›nda bahâd›rl›k yap›p, arab yi¤itlerinin birinin elinde
helâk oldu. Bunu helâk eden arab, flerâb içdi¤i için, kumandan›n çad›r›nda mahbûs idi. Bu mahbûs, Rüstemin bir k›l›nç vurmas› ile müslimânlar›n flehîd oldu¤unu gördükçe, o dinsize difl
bilerdi. Hazret-i Sa’d›n mak’ad›nda bir a¤r› oldu¤undan o gün,
muhârebedeki yerine tahteravân ile gitdi. Harb âletleri çad›rda, câriyesinin yan›nda kalm›fld›. O merd gâzî cârîyeye yalvar›p, mahbûs olmakdan kurtuldu. Hazret-i Sa’d›n at›n› ve harb
âletlerini de câriyeden ricâ ile al›p, hemen meydândaki Rüstemin yan›na gitdi. ‹lk hücûmunda nârâ atarak Rüstemi titretdi
ve göz açd›rmay›p, ilk hamlede Rüstemi at›ndan düflürüp, bafl›n› gövdesinden ay›rd›kdan sonra, sözünde durup, do¤ruca
hazret-i Sa’d›n çad›r›nda mahbûs oldu¤u yere geldi. Câriyeye,
zinciri boynuna takd›rd›. Sa’d bin Ebî Vakkâs, o merd gâzîyi
tan›d›. Harb âletlerini ve at›n› da tan›d›. Çad›r›na gelerek
vak’ay› câriyeden tafsîlât› ile ö¤rendikden sonra, bu hâdiseyi
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Fârûku Ekreme [hazret-i Ömere] arz etdi. O da gâzî merdin
cezâs›n› ba¤›fllad›. Ve sonra yapaca¤› hatâlar› da göz yumula,
fleklinde, Sa’d bin Ebî Vakkâsa mektûb yazd›lar. O merd gâzî
Ömer-ül Fârûkun “rad›yallahü anh” bu afv mu’âmelesini ö¤renince, hemen flerâb içmekden vazgeçdi. Rüstem helâk oldu¤u zemân, kâfirler da¤›l›p, islâm askeri bunlar›n ard›na düfldü.
Kâfirleri k›ra k›ra flehrlerine götürdüler. Kal’a kap›s›n› y›k›p,
içeri girdiler. Rivâyet ederler ki, yüzbin kâfirin ellibinini k›rd›lar. Do¤ru Kisrân›n serây›na geldiler. Hazînesinin temâm›n›
ele geçirdiler. O pâdiflâh›n bir o¤lu ve bir k›z› var idi. Esîr ald›lar. Çok mâl ve hazîne al›p, feth ve nusret ve flâd olarak dönüp, Emîr-ül mü’minîn Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” huzûr-› flerîflerine geldiler. Bütün Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi
teâlâ aleyhim ecma’în”, emîr-ül mü’minîn Ömer hazretlerinin
bu gazâs›n› kutlad›lar, hayr düâlar etdiler. Rivâyet eylediler ki,
hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” o k›z›, ezvâc-› tâh›rât
ümmihâtül mü’minînden [Peygamberimizin han›mlar›ndan]
“r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” Ümm-i Seleme hazretlerinin huzûruna gönderdiler. Zîrâ, Ümm-i Seleme hazretleri
tatl› dilli ve flefkatli ve mihribân idi. O k›z, islâma gelir diye,
Onun yan›na gönderdiler. Çeyizini de Sa’d bin Ebû Vakkâs
“rad›yallahü teâlâ anh” getirip, hazret-i Ömere teslîm etdi.
Hazret-i Ömer de o çehizi ayn› ile Beyt-ül-mâl emînine emânet verip, böylece h›fz eyle, buyurdu. Üç ay sonra o k›z, müslimân oldu. Hazret-i Ömere müjdelediler. Sonra emr etdi. Çehizlerini geri verdiler. Hazîne kap›s›n› açd›lar. Onun dürlü çehizlerini ve alt›nlar›n›, inci ve cevâhîr ve atlas ve nice dürlü
donlar›n›n [elbiselerinin] hepsini ç›kar›p, cümlesini ona teslîm
edin diye emr eyledi. fiöyle ki, Medîne ehâlisi bu mâl› görüp,
hayret etdiler. Bu k›z bu çehizini görünce sevinip, hazret-i
Ömere düâ eyledi. O k›z›n ad› flehr-i Bânû idi. Hikmet-i Rabbânî hazret-i Hüseyne “rad›yallahü teâlâ anh” müyesser oldu,
ya’nî ona nikâh etdiler.
Otuzikinci Menâk›b: Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”
halîfe iken, bir bayram günü, bütün Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” evlâdlar›na hâllerine uygun olarak,
bayraml›k elbiseler ald›lar. O bayramda, hazret-i Ömerin “ra– 129 –
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d›yallahü teâlâ anh” çocu¤unun elbisesi eski idi. Di¤er çocuklar›n elbiseleri yeni idi. Çocukluk sebebi ile olacak ki, onunla
bir mikdâr istihzâ etdiler. Hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ
anh” o¤lu kendisi ile istihzâ etdiklerini anlay›nca, a¤l›ya a¤l›ya
babas›n›n huzûruna geldi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” o¤lunu a¤lar fleklde görünce, sebebini sordular. O da çocuklar ile aras›nda geçen hâdiseyi babas›na anlatd›. Hazret-i
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” da o¤lunu böyle mahzûn ve gaml› görünce, kalbden ac›y›p, flefkat ve merhametinden, beytülmâl emînini huzûruna ça¤›rd›. Dedi ki, iyd-i flerîf [bayram] gelmekde olup, herkes çocuklar›na yeni elbise ald›lar. Bizim o¤lumuzun elbisesi eski olmakla, di¤er çocuklar istihzâ etmifller.
A¤l›ya a¤l›ya bana geldi. Ben de hâlini görünce, zarûrî olarak
flefkat ve merhametimden dolay›, sizi da’vet eyledim ki, beytül-mâldan bana ta’yin olunan gelecek aya âid olmak üzere bir
kaç akça veresin ki, buna bir elbise alay›m. Beytül-mâl emîni
dedi ki, yâ Emîr-el-mü’minîn, gelecek aya kadar yaflayaca¤›n›z› tahkîk etdiniz mi [arafld›rd›n›z m›] ki, hak etmeden önce,
benden hak etmedi¤iniz paran›z› istersiniz. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretlerinden gayri kim bilir. Beyt-ül-mâl emîni dedi ki, yâ halîfe,
siz bilmedikden sonra, ülûfe almak size lây›k de¤il; bize de vermek ma’kûl de¤ildir. Hazret-i Ömer söyledi¤ine piflmân olup,
istigfâr eyledi. O emîni be¤enip, hayr düâ eyledi. Allahü teâlâ
hazretleri kemâl-i lütfundan hazret-i Ömerin o¤luna da bir yol
ile teselli verip, her biri gönülleri hofl olarak gitdiler. Ey
mü’min kardefllerim. fiimdi gelin, insâf edin. Hazret-i Ömerin
“rad›yallahü teâlâ anh” adline ve hilmine ki, halîfe-i rûyi zemîn
iken, o¤luna elbise alamay›p, beytül-mâldan birkaç akça istedikde, beyt-ül-mâl emîni de bu yol ile mâni’ oldu¤una huzûrsuz
olmay›p, ayr›ca düâ eylemifldir. Var k›yâs eyle ki, nas›l bir zât
imifl.
Otuzüçüncü Menâk›b: Medîne ehâlisi anlaflarak bir yere
topland›lar. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin adâletini tecrübe etmek için anlafld›lar. Aralar›ndan bir yehûdî ç›kd›.
Ben sizin müflkilinizi hâl etme¤e muktedirim, dedi. Onlar da
buna ba’z› va’dlerde bulundular. Hazret-i Ömerin bir o¤lu var
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idi. Bedenen çok za’îf kalm›fld›. O yehûdî, kendisini hekîm tan›t›p, hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” o¤lunun yan›na
vard›. Hâlini ve hât›r›n› sordu. O da, za’îfli¤inden bir mikdâr hikâye yolu ile flikâyet etdi. Mel’ûn yehûdî tebessüm ederek, bunun ilâc› kolayd›r, dedi. Bu da ilâc›n› istedi. Zîrâ kalblerinde kin
ve hîle yokdu. Yehûdî, önüne düflüp, odas›na götürdü. Sonra
bir sürâhî flerâb doldurup, flerbetdir diye önüne koydu. Bu senin derdine devâd›r. Bunu içdi¤in gibi s›hhat bulursun, dedi. O
da sözünü hakîkat zan edip, flerâb ne oldu¤unu görmedi¤i için,
o sürâhîdeki flerâb› içip, serhofl oldu. O yehûdînin güzel bir k›z›
vard›. O k›z› arz eyledi. fierâb›n te’sîri ile serhofl oldu¤undan,
k›za sâhib oldu. Bir zemândan sonra ay›l›p, akl› bafl›na geldikde, yapd›¤› ifllere piflmân oldu. Nedâmet ile tevbe ve istigfâr
edip, evlerine geldi. Hikmet-i rabbânî, o k›z hâmile olup, çocuk
do¤du. Sonra, mel’ûn yehûdî, bir çok yehûdîyi ve o çocu¤u yan›na al›p, Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin yan›na
getirdiler. Dediler ki, yâ halîfe, senin o¤lun, bizim k›z›m›za zorl›yarak sâhib olup, bu çocuk hâs›l oldu. Biz bunu besleme¤e
mecbûr de¤iliz. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” bunu
görünce, mubârek gönülleri perîflân olup, o¤lunu ça¤›rd› ve bu
durumu sordu. O¤lu da meydâna gelen hâdiseyi anlatd›. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” o ma’sûma beyt-ül-mâldan
nafaka ta’yîn eyledi. Sonra o¤lunu afla¤› al›p, dînin emri olan
sopay› vurdurma¤a bafllad›. Sopa say›s› k›rk oldu¤u zemân, Eshâb-› güzîn, Ömer “rad›yallahü anh” hazretlerinin yan›na gelip,
ricâ etdiler. Yâ halîfe, o¤lunuz hastad›r, bu flekldeki sopaya tehammül edemez. ‹hsân eyle, bunun suçunu bize ba¤›flla. Zîrâ
sesi, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin
sesine benzerdi. Eshâb-› güzîn bunu, Ravda-i Mutahharaya götürüp, yüksek ses ile Kur’ân-› azîmüflflân› okutup, kendileri d›flar›dan dinlerler idi. Hazret-i Habîbullah›n hasretinden ci¤erlerini da¤larlar idi. Lutf eyle, sesi hurmeti için suçunu afv eyle diye, ne fleklde söylediler ise, iltifât eylemedi. Allahü teâlân›n
hakk›nda hât›r olmaz. Âh›retde çekmekden, dünyâda cezâs›n›
bulmak iyidir, buyurdular. Altm›fl de¤nek oldukda, babas›na
ça¤›rd› ki, yâ baba, bir ân mehil ver ki, azîz annemin yüzünü göreyim, halâllik dileyeyim. ‹ltifât eylemeyip, yetmifl sopa olduk– 131 –

da, ça¤›r›p, yâ baba, iflte ben ölüyorum. Mubârek yüzünü bana
göster, görün ki, hasret gitmiyeyim, dedi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” mubârek yüzünü çevirip, gösterdi. Sopa say›s› seksen oldukda rûhunu teslîm etdi. Hazret-i Ömere öldü¤ünü bildirdiler. Buyurdu ki, ölüsüne yirmi de¤nek vurun ki,
Hak emri yerini bulsun. Ondan sonra da yirmi de¤nek vurdular. Yüz temâm oldu. Sonra techîz ve tekfîni yap›p, götürüp
defn eylediler. Sonra hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”,
acabâ babal›k hakk›n› yerine getirip, seni kurtard›m m›. Allahü teâlân›n huzûrunda hâlin nas›l oldu diye a¤lad›. O gece Eshâbdan birisi onu rü’yâda gördü. Sultân-› kâinât “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûr-u flerîfinde oturup,
zevk ve sefâ ederdi. Bu sahâbîyi gördü¤ü gibi, kalk›p, güle-güle yan›na geldi. Dedi ki, Allahü teâlâ babamdan râz› olsun ki,
atal›k hakk›n› yerine getirdi. Allahü teâlâya hamd olsun ki, devâml› Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin hizmet-i flerîflerinde olup, bir ân ayr›lm›yorum. Dünyâ
kahr›ndan kurtulup, zevk ve safâ içine düfldüm. Ertesi günü o
sahâbî gelip, rü’yâda gördü¤ü hâli, hazret-i Ömere anlatd›.
Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” a¤lama¤› b›rak›p, Allahü teâlân›n inâyetine flükr secdesi eyledi “r›dvânullahi teâlâ
aleyhim ecma’în”.
Otuzdördüncü Menâk›b: Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretlerinin hilâfeti zemân›nda, bir gâzâdan çok mal getirmifllerdi. Bu mal›n beflde birini hakk› olanlara taksîm ederken, hazret-i Hasen bin Alî bin Ebû Tâlib “rad›yallahü teâlâ anhümâ” gelip, dedi ki: Yâ halîfe! Gazâ mal›ndan bana da bir
mikdâr ver. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” ona bin dirhem gümüfl verdi. Sonra hazret-i Hüseyn “rad›yallahü teâlâ
anh” geldi. O da istedi. Ona da bin dirhem gümüfl verdi. Sonra,
hazret-i Ömerin kendi o¤lu, hazret-i Abdüllah “rad›yallahü teâlâ anhümâ” gazâ mal›ndan istedi. Ona beflyüz dirhem gümüfl
verdi. Abdüllah “rad›yallahü anh” dedi ki: Efendim, yetiflmifl
yi¤it olan ve nice def’a gazâya gidip ve hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin önünde k›l›nç çekip, nice bafllar düflürmüflken, bana beflyüz dirhem verirsin.
Hazret-i Hasen ile hazret-i Hüseyn ki, henüz tâze yi¤itlerdir.
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Onlara biner dirhem verirsin. Bu lây›k m›d›r? Hazret-i Ömer
“rad›yallahü teâlâ anh” buyurdular ki; yâ Abdüllah! Sen onlar
ile berâber mi olmak istersin? Onlar›n, hazret-i Alî gibi babalar› vard›r ve hazret-i Fât›mâ-tüz-zehrâ gibi, analar› vard›r. Hazret-i Fahr-i Âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” gibi dedeleri vard›r. Hazret-i ‹brâhîm gibi day›lar› vard›r ki, ‹brâhîm,
hazret-i Resûl-i ekremin o¤ludur. Hazret-i Ümm-i Gülsüm ve
hazret-i Rukayya “rad›yallahü teâlâ anhünne” gibi teyzeleri
vard›r. Hazret-i Ca’fer Tayyâr ve hazret-i Ukayl gibi amcalar›
vard›r. Hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” böyle söyledi¤ini, hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” hazretleri iflitdi. O büyük zât buyurdu ki, Resûl-i Ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri, (Ömer, Cennet ehlinin ›fl›¤› ve islâm›n nûrudur.) buyurmufl idi. Bunu bofl yere buyurmam›fld›r. Böyle söyleyince, hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseyn “rad›yallahü teâlâ
anhümâ”, hazret-i Ömerin yan›na var›p, Fahr-i âlem hazretlerinin böyle buyurdu¤unu müjdelediler. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” da divit ve kalem ve kâ¤›d getirip, bu hadîs-i flerîfi yazd›. Vasiyyet eyledi ki, vefât eyledi¤im vakt, bu kâ¤›d› benim ile berâber defn ediniz ki, bana bu huccet kâfîdir. Hazret-i
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” vefât etdikden sonra, o kâ¤›d› da
defn etdiler. Sabâh oldukda, hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” kabr-i flerîfleri üzerinde, kudret kalemi ile yaz›lm›fl bir
yaz› buldular. O kâ¤›dda flöyle yaz›l› idi. (Resûlullah do¤ru söyledi. Alî, Hasen ve Hüseyn do¤ru söyledi. Ömer, Cennet ehlinin ›fl›¤› ve islâm›n nûrudur). Bir rivâyetde, hazret-i Hasen ve
hazret-i Hüseyn gelip, müjdelediklerinde, hazret-i Ömer “rad›yallahü anh”, sahâbe-i güzînden bir cemâ’at ile yerinden kalk›p,
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin kap›s›na gelip, kap›y›
çald›. Hazret-i Alî d›flar› ç›kd›. Hazret-i Ömer, süâl buyurdular
ki, yâ Alî, sen Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretlerinden, (Ömer, ehl-i Cennetin sirâc›d›r ve islâm›n nûrudur) diye iflitdin mi? Hazret-i Alî de, evet dedi. Hazret-i Ömer,
dedi ki, flimdi bana bunu yaz. Hazret-i Alî de mubârek eline kalem al›p, yazd›: (Bu yaz› Alînin Resûlullahdan “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem”, Onun da Cebrâîl aleyhisselâmdan, Onun da
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Allahü teâlâdan haber verdi¤i, Ömer Cennet ehlinin ›fl›¤› ve islâm›n nûrudur, hadîs-i flerîfi hakk›ndad›r.) Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” o yaz›y› al›p, evlâd›ndan birine verdi ki,
ben vefât etdi¤imde, bunu kefenime saras›n. Bununla Allahü
teâlân›n huzûruna ç›kay›m; buyurdu. Bir rivâyetde de, vefâtlar›ndan sonra, kabr-i flerîfleri üzerinde bulunan, kudret kalemi
ile yaz›lan flöyle idi: (Alî, do¤ru söyledi. Resûlullah, Cebrâîl,
ben do¤ru söyledik. En do¤ru söyliyen benim. Ömer Cennet
ehlinin ›fl›¤› ve islâm›n nûrudur.)
Otuzbeflinci Menâk›b: Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” hilâfeti zemân›nda, Sâriye hazretlerini, islâm askeri ile, bir
gazâya gönderdiler. Gazâ yap›lacak yere var›p, bir da¤›n ete¤inde konaklad›lar. Müslimânlar›n mola verdikleri da¤›n arkas›nda bulunan kâfirler, onlar› gâfil avl›yarak hücûm etmek istediler. O s›rada, hazret-i Ömer Medîne-i münevverede Cum’a
günü minber üzerinde, hutbe okurken, Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretleri, kemâli lutfünden, islâm askerine re’fetinden, hazret-i Ömerin mubârek gözünden perdeyi kald›rd›. Aralar›nda
bir ayl›k mesâfe var iken, islâm askerinin düflmândan gafletini
müflâhede etdi. Yüksek sesle, üç kerre nidâ etdiler; (Yâ Sâriye
el-Cebel-el-Cebel). [Yâ Sâriye, da¤a, da¤a.] Allahü teâlân›n
kudreti ile hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” o sesini, o
hâl içinde bulunan Sâriye hazretlerinin, mubârek kulaklar›na
iflitdirdi. O ses sebebi ile arkalar›n› da¤a verdiler. Düflmâna gâlip olup, kâfirleri hezîmete u¤ratd›lar. Hazret-i Alî “kerremallahü teâlâ vecheh” o günün ve o sâatin târîhini koydu [Bir tarafa yazd›]. Hazret-i Sâriye, islâm askeri ile muzaffer olarak ve
ganîmetler ile döndü. O mâcerâdan sordular. Sâriye o durumu
aç›klay›p, buyurdular ki, kâfirler bize hîle yap›p, ans›z›n basmak istedi. Cum’a günü bir da¤›n ete¤inde oyalan›rken, bir ses
iflitdim ki, yâ Sâriye-el-Cebel, dedi. Biz de da¤a arka verdik. Allahü teâlân›n inâyeti ile, kâfirlere gâlip olup, kâfirler hezîmete
u¤rad›lar. Ba’z› rivâyetde, bu hâdise Nihâvend cenginde vâki’
olmufldur. Böyle beyân etmifller ki, Nihâvend vilâyetinde bir
karye [belde] vard›r. O karyenin ad› Kandsihand›r. Onun bat›s›nda bir da¤ vard›r. O da¤›n bafl›nda bir künbed [ocak] yap›lm›fld›r. O künbedin orta yerinde hârâdan bir baca koymufllar
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idi. Hazret-i Sâriyenin mubârek kulaklar›na gelen ses o bacadan geldi. Hâlâ o bacay› teberrüken güzel kokular ile kokularlar. Erbâb› ziyâret ederler.
Otuzalt›nc› Menâk›b: Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” zemân-› flerîflerinde bir gün Medîne-i münevverede zelzele oldu. ‹nsanlar korkular›ndan ›zd›râba düfldüler. Hazret-i
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” kamç›s› ile yere vurdu. (Allahü
teâlân›n izni ile sâkin ol) dedikde, o vakt arz [yer] sâkin oldu.
Otuzyedinci Menâk›b: Yine hazret-i Ömerin “rad›yallahü
teâlâ anh” hilâfetleri zemân›nda, Medîne-i münevverede bir
yang›n ç›kd›. Sahâbe-i güzîn “r›dvânullah› teâlâ aleyhim ecma’în” hazretleri korku ile durumu hazret-i Ömere iletdiler.
Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” bir saks› parças› al›p,
üzerine yazd› ki, (Yâ nâr [atefl], Allahü teâlân›n izni ile sâkin
ol). Var›p onu atefle b›rakd›lar. Allahü teâlân›n izni ile so¤udu.
Otuzsekizinci Menâk›b: Hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” hilâfetleri zemân›nde bir melik elçi gönderdi. Elçi gelip, hazret-i Ömerin serây›n› sordu. fiöyle zân etdi ki, sâir flâhlar gibi, onun da serây› vard›r. Dediler ki, onun asla nesnesi
yokdur. fiu ânda kendisi flehri muhâfaza için, gezmekdedir. Elçi onun gitdi¤i mahalle do¤ru gitdi. Hazret-i Ömeri “rad›yallahü teâlâ anh” gördü. Toprak üzerine yatm›fl. Kamç›s›n› bafl›n›n
alt›na koymufl, uyuyordu. Elçi bu hâli görüp, hayret etdi. Dedi
ki, flark ve garb [do¤u ve bat›] ehli bu kifliden korkarlar. Bu
korku, bu s›fat üzerinedir. Gönlünden dedi; ben bunu, yaln›z
buldum. Öldüreyim. ‹nsanlar›, bunun korkusundan halâs edeyim [kurtaray›m]. K›l›nc›n› kald›rd›¤› ânda, Allahü teâlâ, yerden bir arslan ç›kard›. Bunun üzerine hamle eyledi. Korkusundan k›l›nc› elinden b›rakd›. Hazret-i Ömer bu hâlde uyand›.
Hiçbirfleyden haberi yokdu. Elçiye, ne oldu¤unu sordu. Elçi de
hâdiseyi anlatd› ve müslimân olup, hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” hizmet-i flerîflerinde bulunup, ölünceye kadar
ayr›lmad›.
Otuzdokuzuncu Menâk›b: Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” bir k›tl›k zemân›nda, bir deve kurban edip, Medîne-i Münevverenin fakîrlerine bölüfldürün diye emr etdi. Bölüfldürme
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iflini yapan hizmetçi, o devenin k›ymetli yerlerinden bir mikdâr
al›koyup, halîfe için güzel bir fleklde piflirip, iftâr zemân›nda huzûr-u flerîflerine getirdi. Ömer “rad›yallahü anh” bu et neredendir diye süâl buyurdular. Hizmetçi dedi ki; yâ Emîr-el
mü’minîn! Emr-i flerîfiniz ile fakîrlere teslîm olunan deve etinden sizin hissenizdir. Rengi de¤iflip, buyurdu ki; Vay benim gibi vâlîye ki, fukarâya kötü yerini ay›r›p, kendisi için en güzel yerinden al›koyuyor. fiimdi, yâ hizmetçi! Bir dahâ böyle etme.
Kald›r bu yeme¤i, benim önümden. Fakîrlerden, çoluk-çocu¤u
olan bir kimsenin evine götür. Ver, yisinler. Bana yine evvelki
âdet üzere yemek getir ki, halîfe olan kimsenin haftada bir kerre et yimesi kâfîdir. Sonra, hizmetçi emr-i flerîfleri üzere yeme¤i uygun bir fakîre verdi. Hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ
anh” eski âdeti üzere, bir mikdâr zeytin ya¤› ile, kuru ekmek
parças› getirip, önlerine koydu. Hazret-i Emîr-ül mü’minîn, o
ekmek parças›n› ya¤a bat›r›p, gönül râhatl›¤› ile yiyip, yerlerin
ve göklerin sâhibi olan Allahü teâlâya flükr ve hamd eyledi.
K›rk›nc› Menâk›b: Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”
Medîne-i Münevvereden “Allahü teâlâ flerefini artd›rs›n” hac
yapmak üzere, Mekke-i mükerremeye gitdi. Var›p gelinceye
kadar hesâb etdiler. Seksen dirhem harcan›lm›fl. Çok harcad›m
diye çok üzüldü. Nakl edilir ki, Kâ’be-i Mu’azzamaya var›p-gelinceye kadar, yollarda bir gün çad›r kurmay›p, bir köhne perde gölgelik edip, onun alt›nda gölgelendi.
K›rkbirinci Menâk›b: Nakl olunmufldur ki, hazret-i Ömer
“rad›yallahü teâlâ anh” herhangi bir fleyden halk› men’ etse, ev
halk›n›n temâm›n› toplay›p, buyururdu ki, Allahü teâlâ hazretlerinin buyurdu¤u üzere, Onun yasak etdi¤i bir nesneyi halk›n
ifllemesinden men’ etdim. Ona uyma¤a siz herkesden dahâ çok
uyan›k olunuz. O fi’li ifllememek gayrilerden dahâ çok size lâz›md›r. fiöyle bilmifl olunuz ki, sizden biriniz o fi’li ifllese, gayrilere edece¤im cezân›n dahâ fazlas›n› ona yapar›m, buyurur idi.
Ondan halk› men’ ederdi. Yak›nlar›n›n kaç›nmas› ve korkusu
gayrilerden dahâ çok olurdu.
K›rkikinci Menâk›b: Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”
halîfeli¤i zemân›nda, Medîne-i Münevverenin etrâf›nda bir de– 136 –

ve palan› düflmüfl. Onu al›p, sür’atle giderken terlemifldi. Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” ile karfl›lafld›lar. Alî “rad›yallahü anh” sordular ki, yâ Emîr-el mü’minîn! Bu ne hâldir. Cevâb
verdiler ki, yâ kardeflim Alî. Bu deve müslimânlar›n beyt-ülmâl›ndand›r. Palan›n› düflürüp, kaçm›fl. Onu bulup, yine arkas›na vurmak (koymak) isterim. Böylece hilâfet zemân›m›zda,
beyt-ül-mâla ziyân vermifl olm›yal›m. Hazret-i Alî dedi ki, yâ
Emîr-el mü’minîn! Size ne hâcet. Bir baflka kimse gönderseniz,
olmazm›yd›. Cevâb verdiler ki, yâ Resûlullah›n amcas›n›n o¤lu!
Bu ifl benim ahdime lâz›md›r. K›yâmet günü olunca, bu iflin kusûrunu benden sorarlar. En iyisi budur ki, kimseye ›smarlamay›p, iflimi kendim görmeliyim. Böylece, dergâh-› izzetde mahcûbluk çekmiyeyim. Hazret-i Alî bu sözü iflitdi. Bir derinden âh
çekip, a¤lama¤a bafllad›. Dedi ki, yâ Ömer, senden sonra gelenlere râhat koymad›n. Zîrâ onlar bu yolda gidemezler, s›k›nt›ya
düflerler.
Nakl edilir ki, bir gün hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”
bir cem’iyyetde a¤lad›. Niçin a¤lad›¤› süâl olundukda, buyurdular, niçin a¤lamayay›m ki, e¤er F›rat kenâr›nda o¤lak zâyi’ olsa,
yâr›n k›yâmet gününde, o, Ömerden sorulur. Yine nakl olunur
ki, bir gün Ömer “rad›yallahü anh” eline bir saman çöpü al›p,
der idi ki, ne olayd›, bu saman çöpü ben olayd›m. Ne olayd›
mahlûk olmaya idim, vâlidem beni do¤urmayayd›. Ne olayd›,
hât›rlanan nesne de¤il de, unutulan nesne olayd›m. “Rad›yallahü anh”.
K›rküçüncü Menâk›b: Hazret-i Ömere “rad›yallahü teâlâ
anh” rûm kayserinden elçi geldi. Bu elçi geri dönerken, hazret-i
Ömerin hâtunlar›, bir dinâr ödünc al›p, onunla hofl kokulu nesneler sat›n ald›. Bir fliflenin içine koyup, kayserin hâtununa gönderdiler. Elçi vâs›l oldukda, kokular› alanlar çok hâz al›p ve
memnûn oldular. Gelen kaplar›n içine cevâhir [mücevher] doldurup karfl›l›¤›nda onlara gönderdiler. Gelen hediyye flifleleri
boflalt›p, bir tabak içine koyup, hâtunlar› seyr ediyorlard›. O s›rada hazret-i Emîr-ül mü’minîn “rad›yallahü anh” içeri girip,
onlarda bu cevherleri gördü. Nereden geldi, diyerek süâl buyurdular. Hâtunlar› da hâdisenin asl›n› anlat›nca, hazret-i
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Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdular ki, e¤er siz halîfe hâtunu olmasa idiniz, size bu cevherlerin birisini göndermezler
idi. Size gelen de, halîfeye gelen de müslimânlar›n beyt-ül-mâl›n›nd›r. Sizin hakk›n›z, karz [borç] ald›¤›n›z mikdârd›r. O cevâhirleri satd›r›p, içinden, (borç ald›¤› kadar›n›) [cevâhirlerin karfl›l›¤›nda gönderdi¤i mâl›n karfl›l›¤› kadar›n›] hâtunlar›na teslîm
edip, geri kalan›n› beyt-ül-mâla verdi. O hâtunlar› da, hazret-i
Ömere karfl›l›k vermeyip, Emîr-ül mü’minînin emrine tâbi’ olmalar› takdîr edilir “rad›yallahü teâlâ anhünne”.
K›rkdördüncü Menâk›b: Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” Irâk vilâyetine Eshâb-› güzînden “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” asker gönderdi. Az zemânda Allahü teâlân›n izni
ile vilâyetleri feth edip, kiliseleri câmi’, puthâneleri mescid yap›p, sâlimen ve ganîmetler ile geri Medîne-i Münevvereye geldiler. Halîfe ile bulufldular. Lâkin, hazret-i Ömer “rad›yallahü
teâlâ anh” bunlara aslâ iltifât etmeyip, ne yapd›n›z diye de sormad›. Onun bu mu’âmelesi, Eshâb-› güzîne “r›dvânullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” gâyet güc gelip, Emîr-ül mü’minînin “rad›yallahü anhüm” o¤lu Abdüllah ibni Ömer “rad›yallahü anhümâ”
ile mescidde buluflup, flikâyet etdiler. O da dedi ki, Emîr-ül
mü’minîn hazretleri ile bu elbiseler ile mi bulufldunuz. Me¤er
bunlar acem vilâyetinin güzel ipekli elbiselerinden giymifller idi.
Abdüllah ibni Ömerin iflâreti ile, arkalar›na evvelki elbiselerini
giyip, geri hazret-i Emîr-ül mü’minînin “rad›yallahü teâlâ anh”
huzûrlar›na geldiler. Ömer “rad›yallahü anh”, bunlara izzet ve
ikrâm edip, herbirinin hât›r-› flerîflerinden ayr› ayr› sorup, merhabâ yâ Eshâb-› Resûlullah, merhabâ yâ Muhâcirînin ve Ensâr›n meflhûrlar› diye, bunlar› haddin üstünde taltîf etdikde, Eshâbdan biri cür’et edip, sordu: Yâ Emîr-el mü’minîn! Hikmeti
ne idi ki, evvelki görüflmemizde iltifât buyurmay›p, nefret eder
fleklde karfl›land›k. fiimdi ise güzel sûretle karfl›lad›n›z. Cevâb
buyurdular ki, evvelki geliflinizde, de¤iflik elbiseler giydi¤inizi
gördüm. Herbirisi gözüme belâ dikeni gibi görünüp, dedim ki,
Sübhânallah! Hilâfet zemân›m›zda, Eshâb-› güzîn elbiselerini
de¤ifldirdiler. Birkaç günden sonra, kalbleri de de¤iflip, dünyâ
zînetlerine meyl ve muhabbetleri çok olur. Yâr›n k›yâmet gününde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretle– 138 –

rine kavuflunca; yâ Ömer, senin hilâfetin zemân›nda, benim Eshâb›m elbiselerini de¤ifldirip, sonra kalbleri de¤ifldi. Sen niçin
nehy etmedin, mâni’ olmad›n diye hitâb ederek azarlamalar›ndan korkdum. Onun için sizlere iltifâta mecâlim olmad›. Allahü
teâlân›n izni ile, evvelki elbiseleri görüp, o hâlden kurtulup,
flimdiki hâle geldim, buyurdu. Rivâyet edilmifldir ki, ifl bu hâdise esnâs›nda, getirdikleri ganîmet mallar›n› arz etdiklerinde,
Eshâb aras›nda eflit olarak taksîm etdikden sonra, kablar ile
acem tatl›lar›ndan ba’z› tatl›lar getirmifller idi. Huzûr-u flerîflerine koydular. Mubârek parmaklar› ile bir mikdâr tad›p, lezzet
ve kokusuna bak›p, bu, flu yiyeceklerdendir ki, bundan dolay›
mü’minlerden o¤lu babas›n›, kardefl kardeflini katl etseler gerekdir, deyip, kald›r›n bu yiyece¤i, flu gazâda flehîd olan
mü’minlerin çoluk-çocu¤una verin ki, ayr›l›k ac›s› ile ac›lanm›fl
a¤›zlar› tatlans›n, buyurdular.
K›rkbeflinci Menâk›b: Ülemâ-i ›zâm›n [büyük âlimlerin] ve
meflây›h-› kirâm›n [evliyâlar›n] îmân›n kâmil olmas› için
mü’minlere nasîhatlar›ndand›r. Her kiflinin zühd ve takvâs› ve
Allahü teâlâ hazretlerinden havf ve recâs› [korku ve ümmîdi],
flu fleklde ve i’tidâlde olmal› ki, ne bir ân ümmîdsizlik hâli olsun.
Ne de bir ân korkusuzluk hâli olsun. Nitekim hazret-i Ömer
“rad›yallahü teâlâ anh” buyururlar ki, e¤er Hak Sübhânehü ve
teâlâ hazretleri buyursa ki, ben cümle kullar›m›n hepsini Cennete koyup, içlerinden bir kuluma azâb ederim. Ben, kendi günâhlar›ma bak›p, korkar›m ki, Allahü teâlâ hazretlerinin o azâb
edece¤i kul, ben olurum. E¤er Hak Sübhânehü ve teâlâ buyursa ki, bütün kullar›m› Cehenneme koyar›m. Birisini Cennete
koyar›m. Ben o erhamerrâhimîn ve ekrem-ül ekremîn Allahü
teâlâ hazretlerinden ümmîd ederim ki, o Cennete giren kul ben
olurum. Nitekim büyükler buyurmufllard›r: Beyt:
Ey Allah›m, mâdem ki buyurdun,
benden ümmîd kesmeyin.
Günâh›m çok olsa da,
Ümmîdimi keser miyim.
fiimdi mü’mine lây›k olan ve flân›na muvâf›k olan budur ki,
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ne Allahü teâlâ hazretlerinin mekrinden [azâb›ndan] emîn ola
ve ne rahmetinden ümmîdini kese. Yine o büyükler nasîhat
ederler ki, muvahhid mü’mine lâz›m olan emrlerden biri de, her
hâlde ölümü zikr etmesidir. Hiçbir vakt, gâfil olmamas›d›r. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurmufllard›r ki, (Lezzetleri y›kan› [e¤lencelere son vereni] çok hât›rlay›n›z!) ma’nâ-i flerîfi, Allahü teâlâ bilir, budur ki, lezzetleri
y›kan›n zikrini çok edin ki, o ölümdür. Nitekim, hazret-i Ömer
“rad›yallahü teâlâ anh” bir kimseye hergün birkaç kerre gelip,
ölümü hât›rlats›n diye bir kaç akçe ta’yîn etmifldir. Her vakt o
kimse gelip, ölümü ona hât›rlatd›. Her gün o kimse gelip, hizmet edâ etdikçe, hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” ta’yîn
buyurduklar› akçeyi verirlerdi. O flahs›n vazîfesine son verilince, vazîfe taleb etdi. Buyurdular ki, sen bundan sonra gelip, ölümü hât›r›ma getirme ki, ihtiyâc›m›z kalmad›. Zîrâ sakal›m›za ak
düfldü. Sakal›n ak› ise ölümün habercisidir. Dâimâ göz önünde
olup, mevti (ölümü) hât›rlat›r. Nitekim büyükler buyurmufllard›r. Beyt:
Sakal ak› ölüme habercidir,
Yi¤itlik tâzeli¤i içinde feryâdd›r.
K›rkalt›nc› Menâk›b: Medîne-i Münevverenin taflras›na akflâm nemâz› vakti bir kâfile gelip, konmufldu. Hazret-i Emîr-ül
mü’minîn Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” giderken, Abdürrahmân bin Avf “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine rast geldi.
Dedi ki, gel seninle bu gece, bu kâfileyi bekliyelim. Böylece, bir
h›rs›z gelip, bir zarar görmesinler. Râhat olsunlar ki, yorgundurlar. Hilâfet zemân›m›zda e¤er bunlara bir zarar olacak olur
ise, k›yâmet gününde bizden sorarlar. O gece kâfileyi beklerken, bir o¤lanc›k, bir mahalde, bir evin içinde devâml› a¤l›yordu. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” o evin kap›s›na var›p, anas›na seslenip, flu a¤l›yan› a¤latma deyip, tenbîh eyleyip,
gelip, yine kendi ibâdetine meflgûl oldu. Çocuk gitdikçe a¤lamas›n› artd›rd›. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” def’alarca, flu ma’sûmu a¤latma diye gitdi geldi. Tâ ki, seher vakti oldu.
Kâfile de uykudan uyand›lar. Hazret-i Emîr-ül mü’minîn “rad›yallahü teâlâ anh” o hâtunun kap›s›na var›p, dedi ki, ne yara– 140 –

maz, merhameti olm›yan anas›n ki, bu gece bu t›f›l [çocuk] râhat olmad›. Sabâha kadar ba¤›rmas› dinmedi, dedi. O hâtun cevâb verdi ki, yâ Ebâ Abdüllah! Niçin beni kötülersin ve beni
azârlars›n. Benim hâlimden haberdâr de¤ilsin ki, onun için bana böyle huzûrsuz olursun. Ben bu çocu¤u sütden kesdim. Evde yiyecek cinsinden bir nesne yokdur ki, onun ile e¤leyeyim
[oyal›yay›m, susduray›m], râhat olsun, dedi. Emîr-ül mü’minin
hazretleri dedi ki, bu çocuk kaç yafl›ndad›r. Hâtun da dedi ki,
henüz bir yafl›n› bitirmemifltir. Emir-ül mü’minin buyurdu ki;
niçin vakti gelmeden sütden kesdin. Hâtun cevâb verdi ki, halîfemiz olan hazret-i Ömere Allahü teâlâ insâf versin. O¤lanc›klar sütden kesilmeyince nafaka takdîr eylemez. Ona binâen
vaktsiz kesdim. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” geri dönüp, a¤l›yarak mescide geldi. Sabâh nemâz›n› fliddetli a¤lamakdan güçlük ile k›l›p, selâm verdikden sonra, a¤l›ya a¤l›ya (Sizin
Ömerinize yaz›klar olsun, yaz›klar olsun!) dedi. Hemen o sâat
tellâllar ba¤›rd› ki, her müslimân›n, gerek o¤lu ve gerek k›z› do¤ar ise, gelsin halîfeyi uyand›rs›n [bildirsin] ki, beyt-ül-mâldan
ona nafaka takdîr etsin. fiimdiden sonra kimse nafaka tama’›yla evlâd›n› vaktinden evvel sütden kesmesin ve bu dürlü kimselerin evlâd› var ise, getirsinler, bugünden nafaka yazd›rs›nlar.
Herkes iflitdi ki, sürûr ve safâ içinde, sevinerek, hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” adâletine ve insâf›na hayrânl›k duydular. “Rad›yallahü teâlâ anh”.
K›rkyedinci Menâk›b: Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” halîfe iken, bir Cum’a günü, temiz [güzel] elbiseler giyip,
Cum’a nemâz›na gidiyordu. Hazret-i Abbâs›n “rad›yallahü teâlâ anh” se’âdethâneleri [evi] bu yol üzerinde idi. Hazret-i Abbâs, bir güvencin yavrusunu bo¤azl›y›p, dam üzerinde y›kay›p,
kanl› suyunu, olukdan yola dökmüfl idi. O s›rada hazret-i Ömer,
olu¤un alt›ndan geçerken, o kanl› su üzerine dökülüp, elbiseleri kirlendi. Bu oluk, burada müslimânlara zarar veriyor diye
emr etdi, olu¤u yerinden kopard›lar. Geriye evine dönüp, di¤er
elbisesini giyip, Cum’a nemâz›na gitdi. Cum’a nemâz›n› k›ld›kdan sonra, hazret-i Abbâs›n “rad›yallahü teâlâ anh” huzûrlar›na gelip, olu¤u kopard›¤›na özr diledi. Hazret-i Abbâs dedi ki,
yâ halîfe, o olu¤u, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
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hazretleri mubârek elleri ile, oraya koymufl idi. Hazret-i Ömerin, yüzünde bir de¤ifliklik olup, dedi ki, yâ Resûlullah›n amcas›! Ömer üzerine nezr [adak] olsun ki, sen omuzuma bas›p, o
olu¤u geri eski hâli üzere yerine koyas›n. O sâat yerinden kalk›p, o mahalle var›p, dedi¤i gibi yapd›lar.
K›rksekizinci Menâk›b: (Mesâbîh-i flerîf)in, yehûdîlerin
Arab yar›madas›ndan ç›kar›lmas› bâb›nda, sahîh olan hadîs-i
flerîfde bildirilmifldir. Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Hazret-i Ömer-ibnül
Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh”, Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerinden rivâyetle bana buyurdular ki,
Resûl-i ekremden iflitdim. E¤er ömrüm kifâyet eder ise, elbette yehûdîleri Arab yar›madas›ndan ç›kar›r›m. Hattâ müslimânlardan baflka kimseyi koymam. Bir rivâyetde de, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki,
e¤er Allahü teâlân›n izni ile fazla yaflar isem, elbette yehûdî
milletini Arabistan yar›madas›ndan ç›kar›r›m. ‹bni Ömerden
“rad›yallahü teâlâ anhümâ” rivâyet olunmufldur. Hazret-i
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hutbede, buyurdu ki, muhakkak,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Hayber yehûdîsi
ile mallar› üzerine ahd etmifller idi ve de buyurmufllard› ki, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin terk etdi¤i fley üzerine sizi
terk ederiz. Mâdem ki sizin ihrâc›n›z ile bize emr etmemifldir.
Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” buyurdular ki, ben Hayber yehûdîlerinin ç›kar›lmas›n› istiyordum. Hazret-i Ömerin
niyyeti de böyle idi. Hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh”
huzûruna Ebül Hakîk kabîlesinden birisi geldi. Dedi ki, yâ
Emîr-el mü’minîn. Sen bizi ihrâc eder misin [ya’nî ç›kar›r m›s›n]. Hâlbuki Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bizi terk etmifldir [ç›karmam›fld›r]. Bizi Hayber mahallindeki
mallar›m›z üzerine âmil k›lm›fld›r. Hazret-i Ömer “rad›yallahü
teâlâ anh” buyurdular ki, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” buyurduklar›n› benim unutdu¤umu mu zan ediyorsunuz. Size, Hayberden ç›kar›l›nca hâliniz ne olur. Deveniz sizin ile menzil menzil yar›fl eder, buyurmufl idi. Yehûdî dedi ki,
Ebûl Kâs›m böyle latîfe yapm›fld›. Hazret-i Ömer “rad›yallahü
teâlâ anh” buyurdu ki, ey Allahü teâlân›n düflman›, flimdi yalan
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söyledin. Onlar› [yehûdîleri] Hayberden ihrâc etdi [ç›kard›].
Onlara karfl›l›k ta’yîn olunan mal, deve, paralar›n›n bedelini
verdi.
K›rkdokuzuncu Menâk›b: Hazret-i Ömerin “rad›yallahü
teâlâ anh” flehâdeti beyân›ndad›r: Bir fârisî menâk›bdan nakl
olunmufldur. Kab’ül ahbâr “rad›yallahü anh” bir gün hazret-i
Ömere “rad›yallahü anh” gelip, dedi ki, yâ Ömer! ‹nceleyin ki,
ben Tevrâtda okumufldum. Senin ömründen üç gün kalm›fld›r.
Hazret-i Ömer, kendi vücûd-i flerîflerinde bir a¤r›, bir hastal›k
görmediler. Tasvîr etdikleri fecî bir hâdise olmas› lâz›m. Buyurdular ki, Hak sübhânehü ve teâlâ hazretlerinin kazâs›na ve
kaderine râz› olduk. Bir yehûdî olan Ebû Lü’lü, Mugîre tebnî
fiûbenin kölesi idi. Bir kavlde, Hâlid bin Velîdin kölesi idi.
Efendisini hazret-i Ömere gelip flikâyet eyledi. Efendim benden haddimden fazla harc ister, dedi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, ne mikdâr ister. Dedi ki; her gün
iki dirhem, ister. Hazret-i Ömer buyurdu ki, ne san’at bilirsin.
Bir kaç›n› sayd›. Hazret-i Ömer buyurdu ki, bu san’atlar ile bu
kadar harc çok de¤ildir. Sonra, iflitdim ki, sen yel de¤irmeni yaparm›fls›n. Benim için de bir yel de¤irmeni yapsan. Dedi ki, senin için bir yel de¤irmeni yapay›m ki, flarkda [do¤uda] ve garbda [bat›da] onu söyliyeler. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” meclisde olanlara buyurdular ki, bu kâfir beni katl etmek
istedi¤ini söylüyor. E¤er böyle demek istiyor ise, onu ortadan
kalkmas› için emr edin, dediler. Buyurdu ki, katlden evvel k›sâs olmaz.
Ebû Lü’lü yehûdî, Ömer “rad›yallahü anh” hazretlerini katl
için f›rsat› gözetdi. Zilhiccenin yirmiüçüncü günü sabâh nemâz›n› edâ ederken, f›rsat bulup, alt› yerinden yaralad›. Hazret-i
Ömerden baflka on kimseyi yaralad›. Dokuzu bu yaralanmadan
vefât etdiler. Benî Esed kabîlesinden bir er Ebû Lü’lü mel’ûnunun bafl›na bir ok at›p, y›kd›. Birisi de b›çak ile bo¤azlay›p, öldürdü. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” bu ahvâli gördü.
Kab’ül ahbâr hazretlerinin sözlerini hât›rlad›. Allahü teâlân›n
takdîri yerini buldu, buyurdular. Abdürrahmân bin Avf “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine emr etdi. O imâml›k yapd›.
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Sonra Sahâbe-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerini toplay›p, buyurdu ki, siz mi Ebû Lü’lüye benim katlimi emr etdiniz. Hepsi, hâflâ bizim haberimiz yokdur, diye yemîn etdiler. Hazret-i Ömer dedi ki, Elhamdülillah ki, ben bu
ümmetin, katl etdi¤i kimse olmad›m. Bir yehûdînin elinde flehîd olurum. Hilâfet emrini flûrâya havâle etdi. Diri iken ve ölü
iken hilâfetin benim üzerimde olmas›n› istemem. Âflere-i mübeflflereden alt› serveri, müflâvereye ta’yîn buyurdular ki, hilâfete lây›k bunlard›r. Lâkin, herbirinde bir husûs müflâhede ederim. O sebebden onlar›n birini di¤erine tercîh edemem. O alt›
serverin biri Osmân bin Affân ve biri Alîyül mürtedâ ve biri
Talha ve biri Zübeyr ve biri Sa’d bin Ebî Vakkâs ve biri Abdürrahmân bin Avf idi. Sa’îd bin Zeyd hazretleri hayâtda idiler.
Lâkin hazret-i Ömer onu müflâvereye dâhil k›lmad›lar. Zîrâ
amcas› o¤lu idi. Ammâ Ebû Ubeyde bin Cerrâh hazretleri âh›ret âlemine göçmüfller idi. Onlar›n hakk›nda buyurdular ki,
e¤er Ebû Ubeyde hayâtda olayd›, onu halîfe ta’yîn ederdim.
Zîrâ Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ona “Ümmetin emîni” buyurmufldu “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”. O sebebler bunlard›r: Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”
akrabâs›n› sevicidir. Onlar› ifl bafl›na getirir. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” gençdir. Tecrübesi ve halka mu’âmelesi azd›r. Hilâfet emri ise çok tecrübe ve havâdis görme¤e muhtâcd›r. Talha “rad›yallahü teâlâ anh” mültefitdir, hilâfete muhâfaza gerekdir. Zübeyr “rad›yallahü teâlâ anh” sert huyludur. Hilâfete r›fk lâz›md›r. Sa’d bin Ebî Vakkâs ve Abdürrahmân bin
Avf kendilerini tutuculard›r. Kimseyi incitmek istemezler. Hilâfetde darb ve fletm (azarlamak) zarûrî vâki’ olur. Alt› server
aralar›ndan birini hilâfete ta’yîn etsinler. Bütün Sahâbe-i güzîn
“r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” de o kimseyi halîfe bilip,
ona mutî’ olurlar.
Bir rivâyetde hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” seher
vaktinde mescid-i flerîfde nemâz k›lma¤a giderken, Ebû Lü’lü
mel’ûn, karanl›kda b›çakla, mubârek karn›n› yard›. Emîr-ül
mü’minîn ça¤›rd›. Adamlar› haber ald›, geldiler. Emîr-ül
mü’minîni bu hâl içinde görüp, a¤lafld›lar. O kâfiri katl etdiler.
Hazret-i Ömeri o mahalden al›p, devlethânelerine getirdiler.
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Cerrâh görüp, yaray› dikdi. ‹yileflinceye kadar hareket etmesin,
üç-dört gün yats›n, iyi olur, dedi. Sahâbe-i güzîn “r›dvânullahi
aleyhim ecma’în” gelip çevresinde oturdular. Hilâfet emrini ve
sâir dîni emrleri onlara vas›yyet ederken, nemâz vakti gelip,
müezzin ezân okudu. Sonra yüzünü cerrâha dönüp dedi ki, flimdi abdest al›p, nemâz k›lsam ne olur. Cerrâh dedi ki, e¤er yerinden hareket edersen, bu dikdi¤im yerden sökülür, vefât edersin. Emîr-ül mü’minîn “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki: Nemâz›
terk etmekden ise, karn›m yar›ls›n ve öleyim dahâ iyi, elbette
nemâz k›lsam gerekdir. Sahâbeden birini hazret-i Âiflenin “rad›yallahü anhâ” huzûruna gönderdi ki, destûr verir mi ki, [ya’nî
izn verir ise], biz de Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin ravda-i mutahheralar›na girelim ve O Servere ilticâ edelim. Hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ” bu haberi iflitince a¤lad›. Âh, k›ymetli Ömer, atam›n yâdigâr› da gidiyor. ‹flte o yeri ben kendim için saklard›m. Ammâ onlara hibe etdim.
Hazret-i Ömere söyleyin ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” ve babam›n kat›na [yan›na] var›nca, benim selâm›m›
onlara söylesin. Ve desin ki, bu ayr›l›¤›m ne zemâna kadar olacak. Hazret-i Ömer bu haberi iflitince, o¤lu Abdüllah hazretlerine dedi ki, benim cenâze nemâz›m› k›ld›kdan sonra, Âifle-i
S›ddîkan›n huzûruna geri var›p, destûr dileyesin [izn isteyesin].
Evvelce benden utan›p, izn vermifl olabilir ve piflmân olmufl olabilir. Onun r›zâs› ile defn olay›m. Nemâz vakti sonuna gelmifldi.
Müezzin ikâmet okudu. Emîr-ül mü’minîn, aya¤a kalk›p, abdest almak ve nemâz k›lmak istedi. O ânda dikilen yerler sökülüp, Emîr-ül mü’minîn yere düfldü. Dostlar›na, elvedâ elvedâ,
esen kal›n, hakk›n›z› halâl ediniz, tekrâr görüflmemiz k›yâmete
kald›, dedi. Sahâbeler aras›nda a¤lama-inleme bafllad›. Hemen
o sâat hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” flehâdet kelimesini getirip, cân›n› Allahü teâlâ hazretlerine teslîm etdi. Ondan
sonra y›kad›lar. Nemâz›n› k›ld›lar. O¤lu Abdüllah hazretleri,
Âifle-i S›ddîka hazretlerine gitdi. Destûr diledi [izn istedi]. Âifle
“rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretleri a¤lad›. Dedi ki, ey Ömer,
adâleti hayât›nda da, ölünce de elinden b›rakmad›n. O yeri sana fedâ eyledim. Ondan sonra mubârek cenâzesini, Ravda-i
mutahhera kap›s›na getirdiler. Birisi ileri var›p, Esselâmü aley– 145 –
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ke yâ Resûlallah! Ömeri getirdik. E¤er destûr var ise, ravda içine defn ederiz, dedi. Cümle Sahâbe-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ
aleyhim ecma’în”, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin, yârimi benim kat›ma getirin, diye sesini iflitdiler. Ravdan›n kap›s› aç›ld›. Hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü
teâlâ anh” sol yan›nda hâz›rlanm›fl bir yere koydular. Hattâ ravdadan yana bir el gördük ki, hazret-i Ömerin boynuna doland›,
diye bir rivâyet edilmifldir.
Ellinci Menâk›b: Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” halîfe oldukdan sonra, o kadar adâlet üzere hareket etdi ki, ne
kimse yapm›fld›r ve ne yapabilecekdir. fiu fleklde adl eyledi ki,
himmet-i kudsiyesi kuvvetiyle, kurdun koyuna zarar› olmazd›.
Rivâyet ederler ki, ne zemân ki hazret-i Ömer flehâdet flerbetini içdi. Bir çoban koyununun yan›nda dururken, bir kurt geldi.
Koyuna sald›rd›. Çoban hemen feryâd edip, a¤lad›. Ve âh
Ömer, “‹nnâ lillah ve ...” dedi. Çobanlar ona sordular ki, hazret-i Ömerin vefât etdi¤ini nereden bildin. Dedi ki, flundan bildim ki, hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hayâtda iken,
kurdun koyun sürüsüne bakd›¤› hâlde zarar› yok idi. fiimdi gördüm ki, kurt koyuna sald›rd›. Bildim ki, hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” bu dünyâdan göç eylemifllerdir. Bu menk›be
Târîh kitâb›ndan al›nm›fld›r.
Rivâyet olunmufldur ki, hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” âh›rete sefer etdi¤i ânda yeryüzü kapkara oldu. Hattâ çocuklar korkular›ndan ba¤›rarak analar›na var›p, dediler ki, yâ
ana, yeryüzü siyâh oldu. Dünyây› zulmet kaplad›, acâyibdir k›yâmet mi kopacak. Analar›, hây›r çocuklar, k›yâmet kopma zemân› gelmemifldir. Fekat, hazret-i Ömeri bir bedbaht flehîd etdi¤inden dünyây› zulmet kaplam›fld›r, dediler. (fievâhid-ün Nübüvve)den terceme olunmufldur.
Ellibirinci Menâk›b: Hazret-i Server-i kâinât ve mefhar-›
mevcûdât Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, bir gün
meclis-i flerîflerinde kabr azâb›n›, münker ve nekîrin ne yol ile
gelip, heybet ile süâl etdiklerini beyân buyurdular. Hazret-i
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” sordu ki, yâ Resûlallah! Biz kabre girdikden sonra, bu akl bize verilip, sonra m› süâl olunuruz,
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yoksa verilmeden mi süâl olunuruz. Hazret-i Resûl-i ekrem
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, flimdi ne aklda isen, kabrde de böyle olursun. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretleri dediler ki, böyle oldukdan sonra, üzülme¤e lüzûm
yokdur. Sonra, hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” vefât etdi. Kabre defn etdikden sonra, hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” falan zemânda, hazret-i Ömerin böyle söylemifl oldu¤u
hât›r›na geldi. Göreyim da’vâs›n›n erimidir, diyerek kabrine
geldi. Mubârek gözlerini yumup, kalb-i flerîflerini hazret-i
Ömerin ahvâline yöneltip, tam bir teveccüh ile murâkabeye
vard›klar›nda, Allahü teâlâ gözlerinden perdeyi kald›r›p, ahvâli [durumu] müflâhede etdiler. Gördüler ki, Münker ve Nekîr
heybetle gelip, hazret-i Ömere dediler ki, (Rabbin kim, dînin
nedir, Peygamberin kimdir). Hazret-i Ömer onlardan süâl buyurdular ki, yedinci gökden buraya kadar, ne mikdâr yol geldiniz. Dediler ki, yedibin y›ll›k yoldur. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdular ki, yâ siz yedibin y›ll›k yoldan gelinceye kadar Hâl›k› unutmad›n›z. Bugün evimden ç›k›p, kabre
gelince, Rabbimi ve dînimi ve Peygamberimi nas›l unuturum.
Melekler dediler ki, yâ Ömer biz de senin böyle cevâb verece¤ini bilirdik. Lâkin bu heybetle gelip, süâl etme¤e me’mûruz.
Sonra, hazret-i Alî “kerremallahü teâlâ vecheh” mubârek gözlerini aç›p, Allahü teâlâ mubârek etsin, Ömer da’vâs›n›n eri
imifl, dedi.
Ba’z› rivâyetde mübâlaga etmifller ki, hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” meleklere cevâb verdikden sonra, herbirisini bir eli ile sa¤lam tutdu ki, söz veriniz ki, bundan sonra böyle,
ümmet-i Muhammedden bir ferde bu heybetle gelmeyesiniz.
Yemîn teklîf etdi. O iki melek hazret-i Ömerin “rad›yallahü
teâlâ anh” iltimâs›na müsâde edip, ümmet-i Muhammede bu
sûretle gelmiyeceklerini iltizâm eylediler. ‹nflâallahü teâlâ, bu
heybet ile gelmezler. Allahü teâlâ herfleye kâdirdir.
Hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” hilâfet müddetleri on
sene, alt› ay, yedi gündür. Ömrü flerîfleri altm›flüç sene on gündür. Ömrleri müddetinde, on hac yapd›lar. Her fleyin do¤rusunu Allahü teâlâ bilir. Ma’lûm olsun ki, hazret-i Ömerin “rad›– 147 –

yallahü teâlâ anh” zikr olunan bu güzel menk›beleri, kemâl güneflinden zerre de¤ildir. Lâkin îmân› olanlara bu kadar yeter.
E¤er kalbinde ta’assub hastal›¤› yok ise, dahâ çok anlat›lmas›n› ister ise, sâb›kda zikr olunan (Bostânürriyâd) ve (Safvetüssafve) adl› kitâblara baks›n ve (Tefsîr-i kebîr)de, Kehf sûresinin onuncu âyetinin tefsîrine baks›nlar. [(Eshâb-› Kirâm) kitâb›n›n (Müslimânlar›n iki göz bebe¤i) k›sm›n› da lütfen okuyunuz!]
Elliikinci Menâk›b: ‹mâm-› Begavî “rahimehullahü teâlâ”
(Meâlim-üt-tenzîl)de, Sûre-i Bekarada, meâl-i flerîfi, (Ey
mü’minler, siz makâm-› ‹brâhîmi nemâzgâh [nemâz k›l›nacak
yer] ahz edin!) olan (126.c›) âyet-i kerîmesinin tefsîrinde, rivâyet etmifller ki; bize Abdülvâhid el Melîhî haber verdi. Ona Ahmed bin Abdüllah Nâimî, ona Muhammed bin Yûsüf ve ona
Muhammed bin ‹smâ’îl ve ona Müseddid ve o da Yücâdan ve o
da Hamîdden ve o da Enes “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden bildirmifldir. Ömer-ibnül Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretleri buyurdu ki, vallahi ben Allahü teâlâ hazretlerine üç
fleyde muvâfakât etdim ve Rabbim celle flânühü hazretleri de
bana üç fleyde muvâfakât etdi. 1– Yâ Resûlallah, ne olayd› makâm-› ‹brâhîmi musallâ ittihâz edeydiniz [nemâz k›l›nacak yer
yapsayd›n›z], dedim. Hemen Allahü tebâreke ve teâlâ meâl-i
flerîfi, (Ey mü’minler, siz makâm-› ‹brâhîmi nemâzgâh edinin!)
olan âyet-i kerîmeyi gönderdi. 2– Dedim ki, yâ Resûlallah! Sizin yan›n›za biz de geliyoruz. Fâs›klar da geliyor. Ne olayd› ümmehât-› mü’minîne hicâb ile emr buyursayd›n›z. Hemen Allahü
teâlâ azze flânühü hazretleri hicâb âyetini inzâl etdi. 3– Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ba’z› han›mlar› birbirleri aras›nda nizâ’ etmifller idi. Bu hâdiseyi iflitip, Onlara vard›m. Böyle yap›p, Resûlullah› üzerseniz, Allahü teâlâ, kendi
Resûlüne sizden hayrl› hâtunlar verir, dedim. Hemen Allahü
teâlâ; meâl-i flerîfi, (Resûlüm, e¤er sizi boflarsa, Onun Rabbi, sizi pek yak›nda, sizden hayrl› han›mlar ile de¤ifldirir...) olan Tahrîm sûresi beflinci âyetini gönderdi.
Elliüçüncü Menâk›b: Yine ‹mâm-› Begavî “rahimehullahü
teâlâ” (Meâlim-üttenzîl)de sûre-i Bekarada; meâl-i flerîfi
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(Senden içki ve kumar› sorarlar ise, onlara de ki, ikisi de büyük günâhd›r ve insanlara menfe’atleri vard›r. Günâh›, zarar›,
fâidesinden büyükdür, çokdur) olan ikiyüzondokuzuncu
âyet-i kerîmenin tefsîrinde, beyân buyurmufllard›r ki, bu âyet-i
azîme nâzil oldu. Ömer bin Hattâb ve Mu’âz bin Cebel ve ensârdan bir ferd “rad›yallahü teâlâ anhüm” Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine geldiler. Dediler ki,
yâ Resûlallah! Bize içki ve kumar hakk›nda fetvâ ver. Zîrâ içki, akl› gidericidir. Kumardan murâd kârd›r. Mal›n yok olmas›na sebeb oluyor. Hemen Allahü teâlâ azze flânühü bu âyet-i
kerîmeyi inzâl buyurdu. Cümlenin kavli ki içkinin kötülü¤ü
hakk›nda müfessirlerin beyân buyurduklar› üzere budur ki,
muhakkak ki, Allahü tebâreke ve teâlâ içki hakk›nda, Mekke-i
Mükerremede dört âyet-i kerîme gönderdi. Meâl-i flerîfi, (Size
hurma ve üzümden elde edilenleri içiririz. ‹flte bunda da akl›n› kullanacak bir kavm için bir alâmet vard›r) olan Nahl sûresi 67.ci âyet-i kerîmesi, bunlardan biridir. Müslimânlar o s›ralarda içki içerler idi. Müslimânlara halâl idi. Sonra, Ömer ve
Mu’âz “rad›yallahü anhümâ” içki ve kumar›n hükmünü sordu.
Bekara sûresi 219.cu âyet-i kerîmesi nâzil oldu. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, muhakkak
Allahü teâlâ önce büyük günâhd›r buyurmakla, içkinin harâml›¤›na iflâret etdi. Sonra, insanlara fâideleri vard›r buyurmakla, içkinin halâll›¤›na iflâret etdi. Bu âyet-i kerîmenin nüzûlünden sonra, Eshâb-› kirâm›n ba’z›s› büyük günâh buyuruldu¤u için, içkiyi terk etdi. Ba’z›s› insanlara fâidesi vard›r buyuruldu¤u için, terk etmedi. O s›rada Abdürrahmân bin Avf “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, birkaç sahâbeyi ziyâfete da’vet
etdi. Onlara içki getirdi. ‹çip, serhofl oldular. Akflam nemâz›
oldu. Cemâ’at ile nemâz k›ld›lar. ‹mâm olan, (Kâfirûn) sûresini okudu. ‹kinci âyet-i kerîmedeki (Lâ) lafz›n› okumad›, terk
etdi. Allahü teâlâ bundan sonra meâl-i flerîfi, (Ey îmân edenler! Ne söyledi¤inizi bilmeniz için serhofl oldu¤unuz zemân nemâza yaklaflmay›n›z) olan Nisâ sûresinin k›rkikinci âyet-i kerîmesini gönderdi. Serhofllu¤u, nemâz vaktinde harâm k›ld›. Bu
âyet-i kerîme nâzil olunca, bir k›sm› temâmen içkiyi yasak etdiler. Dediler ki, nemâza mâni’ olan fleyde hayr yokdur. Bir
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k›sm› da, nemâz vaktinin hâricinde içerler idi. Hattâ bir kifli
yats› nemâz›n› edâ etdikden sonra içki içer, sabâha kadar serhofllu¤u giderdi. Sabâh nemâz›n› k›ld›kdan sonra içenin ö¤le
nemâz›nda serhofllu¤u gider idi. Abbâd bin Sâmit bir ziyâfet
hâz›rlad›. Müslimânlardan birkaç kifliyi da’vet etdi. Sa’d bin
Ebî Vakkâs onlar›n içinde idi. Abbâd ise, bir deve bafl› k›zartm›fld›. Yidiler ve içki içdiler. Sonra bafllad›lar nesebleri ile iftihâr etme¤e ve fli’rler söylemeye. Sa’d bir kasîde okudu ki, o
kasîde, kendi kavmi Kureyfli medh ediyordu. Ensârdan ba’z›lar› ile sert nizâ etdiler. Sa’d kalk›p, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûr-u flerîflerine var›p, ensâr ile olan nizâlar›n› anlatd›. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” orada hâz›r idi. Dedi ki, (Yâ Rabbî, bize içki hakk›nda kesin emrini bildir.) Hemen Allahü teâlâ hazretleri meâl-i
flerîfi, (Ey îmân edenler! ‹çki, kumar, putlar, kumar oklar›, pisdir, fleytân iflidir. Bunlardan sak›n›n›z ki, felâh bulas›n›z. fieytân içki ve kumar ile aran›zda düflmanl›k, bu¤z meydâna getirmek ister. Böylece Allaha ibâdetden ve bilhâssa nemâzdan
al›koyar. O hâlde onlara art›k son vermez misiniz!) olan Mâide sûresinin 90-91.ci âyet-i kerîmelerini gönderdi. Hazret-i
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, (Biz ona son verdik, yâ Rabbî.)
Ellidördüncü Menâk›b: Yine ‹mâm-› Begavî “rahimehullahü teâlâ” (Meâlimüttenzîl)de sûre-i Bekaran›n, meâl-i flerîfi
(Kad›nlar›n›z çocuk yetifldiren tarlan›zd›r. O hâlde tarlan›za diledi¤iniz gibi var›n...) olan 223.cü âyet-i kerîmesinin tefsîrinde
beyân etmifldir. Bize Ebû Sa’îd Ahmed bin ‹brâhîm fiüveyhi haber verdi. Ona Ebû ‹shak Sa’lebi, ona Abdüllah bin Hâmid ‹sfehânî, ona Muhammed bin Ya’kûb, ona ibnil Münâdî, ona Yûnüs, ona Ya’kûb Kumî haber verdi. O Ca’fer ibni Mugayreden
rivâyet eder. O Sa’îd bin Cübeyrden, o ‹bni Abbâsdan “rad›yallahü anhümâ” rivâyet eder. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûr-u flerîflerine geldi ve dedi ki, yâ Resûlallah! Ben helâk oldum. Habîbullah hazretleri buyurdular ki, nedir o fley ki,
seni helâk eyledi. Dedi ki, dün gece han›m›m ile sünnete uygun
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olm›yan bir fleklde berâber oldum. [Rahl lügâtde devenin semerine derler. Bu makâmda rahlin tahvîlinden murâd, avreti
ile sünnete uygun olm›yan fleklde muvâka’a etmekdir. Ya’nî,
ehlimle sünnete uygun olm›yarak yak›n oldum, demekdir.] Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri aslâ
cevâb vermedi. Allahü teâlâ hazretleri o vakt bu âyet-i kerîmeyi inzâl buyurdu. (Bekara sûresi 223.cü âyet-i kerîmesi.) (Kad›nlar›n›z ile istedi¤iniz fleklde ve istedi¤iniz zemân cimâ edebilirsiniz. Yaln›z livâta fleklinde ve hayz zemân›nda yaklaflmak
harâmd›r.)
Ellibeflinci Menâk›b: Ömer-ül Fârûkun “rad›yallahü teâlâ
anh” flân› ile alâkal› inzâl olan âyet-i kerîmeler: Önce diyelim
ki, Onun flân›n› bildiren âyet-i kerîmeler Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine gönderilmifldir.
1– Bunlardan birisi; meâl-i flerîfi (Ey Resûlüm! Cebrâîle düflman olanlara de ki, ona düflmanl›¤a sebeb yokdur. O, Allahü teâlân›n emri ile Kur’ân-› kerîmi senin kalbine, dahâ önce inen kitâblara muvâf›k olarak, mü’minleri hak dîne hidâyet ve Cennete gireceklerini müjdeledi¤i hâlde indirdi. Bir kimse Allahü teâlâya, Meleklerine, Peygamberlerine, Cebrâîle ve Mikâîle düflman olursa, Allahü teâlâ kâfirlere düflmand›r) olan Bekara sûresinin doksanyedi ve doksansekizinci âyet-i kerîmeleridir. Bu
âyet-i kerîmelerin nüzûl sebebi flu idi. Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” der ki, ‹bni Suryâ adl› bir yehûdî, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûr-› flerîflerine geldi. Çok delîller söyledi. Hüccetleri [delîlleri] bitdi. Dedi
ki, yâ Resûlallah! Gökden sana hangi melek gelir. Buyurdular ki,
Cebrâîl gelir. Dedi, e¤er Mikâîl gelse idi, sana îmân getirirdim.
Zîrâ Cebrâîl düflman›m›zd›r. Bizim ile çok düflmanl›klar etmifldir.
Bize kat’i düflmanl›¤› o oldu ki, Allahü tebâreke ve teâlâ bizim
Peygamberimize Buhtunnasar adl› kifli taraf›ndan Beyt-ül-mukaddes harâb olsa gerekdir diye vahy etdi. Peygamberimiz de bize haber verdi. Biz de, Buhtunnasâr› katl edecek kuvvetli bir kifliyi bulduk. O vakt Cebrâîl aleyhisselâm gelip, onu katl olunmakdan kurtarm›fl. O merde demifl ki, e¤er Hüdâ-i Rabbil âlemîn irâde etmifl ise, sizi onun üzerine musallat etmez. E¤er irâ– 151 –

de etmemifl ise ne sebeb ile onu katl edersiniz. O merd [yi¤it] de
bu sözü ondan kabûl edip, geri dönmüfl. O vaktden beri Cebrâîli düflman tutar›z. Bir kerre de dediler ki, onlar›n Cebrâîl ile
düflmanl›klar›na sebeb odur ki, inançlar›nca, Cebrâîl aleyhisselâma demifllerdi ki, Peygamberli¤i bize getir. O gayriye götürmüfl.
‹mâm-› Süddî der ki, Ömer bin Hattâb “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretlerinin bir âdeti var idi. Gidip-geldi¤i yolu yehûdîlerin topland›¤› yere u¤rard›. Var›p, onlar›n yan›na girerdi. Onlar›n sözünü dinlerdi. Onlar ile konuflurdu. Onlar, yâ Ömer! Biz
seni Muhammedin eshâb›n›n hepsinden çok severiz. Zîrâ onlar
gelip-geçerken, bizim üzerimizden geçerler. Bizi rencîde ederler. Sen bizi incitmezsin. Hattâ dersimizi dahî dinlersin. Seni
onun için severiz, derler idi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” buyurdu ki: Allahü teâlâ hakk› için ki, ben sizin yan›n›za
dost olmak için gelmem. Size birfleyler sormamdan maksad, hâflâ ki dînimden flübhem oldu¤undan de¤ildir. Süâlime sebeb
odur ki, flirkinizin asl›n› iyice ö¤reneyim. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin flân›ndaki eserlerini ve burhânlar›n› ve ni’metlerini [üstünlüklerini] sizin kitâblar›n›zda çok
görürüm. Siz bedbahtl›¤›n›zdan ve kötü düflünceli oldu¤unuzdan îmân getirmezsiniz. Dediler ki: Yâ Ömer! Hazret-i Muhammede devâml› hangi melek gelir. Hazret-i Ömer buyurdu: Cebrâîl aleyhisselâm gelir. Dediler; biz Cebrâîli sevmeyiz. Muhammedi bizim s›rlar›m›za muttâli’ eder. Bir yere gelen azâb› veyâ
k›tl›¤› veyâ y›ld›r›m› Cebrâîl getirir. Mikâîl iyidir ki, sulhu, emniyyeti ve bol ni’meti getirir. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” buyurdu: Ey bîçâreler! Siz Cebrâîl aleyhisselâm› bilirsiniz
ve Muhammed “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini
inkâr m› edersiniz. Ben flehâdet ederim o kimseye ki, hazret-i
Cebrâîli düflman tutar, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin
düflman› olur. Oradan Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinin huzûr-› flerîflerine geldi. Cebrâîl aleyhisselâm ondan önce gelip, yukar›da bahs edilen âyet-i kerîmeyi getirmifldi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, hazret-i Ömere okuyup, buyurdu ki, (Yâ Ömer! Senin Rab– 152 –

bin sana muvâfakat etdi). Hazret-i Ömer flâd olup, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine flükr etdi. Buyurdu ki; bundan sonra,
kendimi dîn-i islâm üzerine tafldan kat› buluyorum.
‹flâret: Sübhânallah. Yehûdîler, hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm›, bizim dînimiz vilâyetinin izzeti onun sebebi ile harâb olmufldur, diye düflman tutarlar. Hak sübhânehü ve teâlâ hazretleri
buyurur: Cebrâîl her ne yaparsa, bizim emrimiz ile yapar. Râfizîler ve mübtedi’ler [bid’at sâhibleri], Ebû Bekri ve Ömeri “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerini niçin düflman tutars›n›z.
Onlar, hilâfet hazret-i Alînin hakk› idi, ondan ald›lar; diye düflman tutarlar. Bu sözleri yaland›r ve bühtând›r. Zîrâ e¤er onun
hakk› olsa idi, kendileri al›rd›. Ey yehûdî! Sen Cebrâîli düflman
tutars›n. Biz onu dost tutar›z. E¤er sizin helâk ve azâb›n›z, Cebrâîlin elinde oldu ise, kâfirlerin helâk olmas› lây›kd›r. Bizim Resûlümüzün zaferi, nusreti Cebrâîl ile oldu. (Rabbiniz size niflânl›, befl bin melek ile imdâd edecekdir). [Âl-i imrân sûresi 125.ci
âyet-i kerîme meâli.] Yâ Râfizî! Siz Ebû Bekr ve Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerini düflman tutars›n›z. Biz dost
tutar›z. Sizin helâk›n›z onlar›n sebebi ile olursa, lây›kd›r. ‹slâmiyyetin nusreti onlar sebebi iledir. (Onlar gayba îmân ederler!) (Ey Habîbim! Sana, Allah ve mü’minlerden sana tâbi’
olanlar yetiflir!) [Enfâl sûresi 64.cü âyet-i kerîme meâli.]
2– Bir âyet-i kerîme de fludur: Ömer bin Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, dinde gayret sâhibi, merd bir zât-› flerîf idi. Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin harem-i flerîflerinde, bir gün dedi ki, ne olayd›, emr geleydi de, Resûlullah›n se’âdethânelerine destûrsuz girmeselerdi. Allahü tebâreke ve teâlâ hazret-i Ömerin sözüne muvâf›k
bu âyet-i kerîmeyi gönderdi. (Ey îmân edenler! Resûlümün evine yeme¤e da’vet olunmaks›z›n ve vaktine bakmaks›z›n girmeyin.) [Ahzâb sûresi 53.cü âyet-i kerîme meâli.] ‹bni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” buyurdular ki, bu âyet-i kerîme bir
grub hakk›nda nâzîl olmufldur. Onlar Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin ta’âm› vaktini gözleyip, o
vaktde var›p, Resûlullah›n yan›nda otururlar idi. Ta’âm gelir
yirler idi. Sohbet ederlerdi. D›flar› gitmezlerdi.
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3– Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bir hizmetçisini, hazret-i Ömeri “rad›yallahü teâlâ anh” ça¤›rmas› için
gönderdi. Kaylûle vakti idi. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri uyumufldu. O hizmetçi ba¤›rd›. Uyanmad›. Kap›y› aç›p,
içeri girdi. Hazret-i Ömerin teninden bir mikdâr aç›lm›fld›. O
hizmetçi hemen d›flar› ç›kd›. Dedi ki, ey Allah›m, Ömeri sen
uyand›r. Bir kerre dahâ ba¤›rd›. Hazret-i Ömer uyand›. Hizmetçinin içeri girip, aç›lan yerini gördü¤ünü anlad›. Üzüldü. Ne
olayd›, sabâh vakti ve kaylûle vakti ve akflam vakti, bu üç vaktde, halk evlerinde uyurlar. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinden buyruk nâzil olsayd› da, birbirinin evine izn ile girselerdi. Hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” sözüne muvâf›k Allahü
teâlâ bu âyet-i kerîmeyi inzâl buyurdu. (Ey îmân edenler! Sizin
mülk-i yemîninizde olan k›z, erkek, köle ve hür çocuklar›n›zdan, bülûg ça¤›na ermiyenler, üç vaktde yan›n›za girerken, izn
istesinler. Zîrâ sabâh nemâz›ndan önce, ö¤le vaktinde ve yats›
nemâz›ndan sonra örtünmeniz zor olur. [Elbiseler de¤ifldirilir.]
Bu üç vaktin d›fl›nda, birbirinizin yan›na girmenizde size, hizmetçi ve çocuklar›n›za günâh yokdur. Allah size hükm âyetlerini böylece bildiriyor. Allah sizin hâlinizi bilir. Ve islâmiyyetin
hikmetini icrâ eder. Çocuklar›n›z bülûg ça¤›na eriflince, onlardan önce bâlig olanlar›n izn istedi¤i gibi her vaktde izn istesinler.) [Nûr sûresi 58.ci âyet-i kerîme meâli.]
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” uyumufl idi. Hizmetçinin ba¤›rmas› ile uyanmad›. Avret yerini gördü. Uyanmad›. Uyan›nca
üzüldü. Biz gâfiller, bu kadar âsî ve bîçâre [çâresiz] kullar›z. Allahü teâlâ ça¤›r›yor, uyanm›yoruz. Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” ça¤›r›yor, uyanm›yoruz. Melekler dâimâ günâhlar›m›z› görüyor. Uyanm›yoruz. Allahü teâlâ hazretleri hergün, gafletden uyans›nlar diye, binlerce günâh›m›z› görür, örter. Nicelerini afv eder, yine korkmuyor, uyanm›yoruz.
Nükte: Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin
gönlünün gamlanmas›ndan dolay› bu üç vaktde, bütün çocuklar›, Allahü teâlâ anadan ve babadan geri tutmufldur. K›yâmet
gününde âsîlerin gönlünün gam›ndan dolay›, ayr›l›k ateflini gönüllerden uzak tutmas› acâib de¤ildir.
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4– Mekke-i mükerreme ileri gelenlerinden bir cemâ’at, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine u¤rad›lar. Bakd›lar ki, meclis-i flerîflerinde Suheyb-i Rûmî ve Habbâb
bin Erat ve Bilâl-i Habeflî ve Ammâr bin Yâser ve Selmân-› Fârisî oturmufllar “rad›yallahü teâlâ anhüm.” Bunlar, üzerinde
yün elbise bulunan fakîr sahâbîler idi. O cemâ’at dediler ki, ey
Muhammed! Râz› oldun mu, bir gruba ki, senin etrâf›nda oturmufllard›r. Biz gelelim, onlar ile otural›m m›? Hâlbuki bunlar
bizim kullar›m›zd›r [kölelerimizdir], hizmetçilerimizdir, câriyelerimizdir. Bunlar› kendinden uzak tut. Tâ ki, biz sana tâbi’ olal›m. Bir rivâyetde gelmifldir ki, dediler, yâ Muhammed! Sen sedirde otur. Biz senin etrâf›nda otural›m. Onlar› uzak oturtup,
bizler onlar›n yününden ve h›rkalar›ndan râhats›z olm›yal›m.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu:
(Mü’minleri kendi yan›mdan uzaklafld›ramam). Onlar da dediler ki, bize ayr› meclis ile toplant› yap. Bizim senin yan›ndaki fazîletimizi bilsinler. Onlar ile berâber olmam›z, bize ar olur.
Kavmimiz bizi bunlar ile oturmufl görmesin. Biz gelince onlar
meclisden kalks›nlar. Onlar gelince biz kalkar›z. Sen yine onlar
ile oturmaya devâm edersin. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” buyurdu: (Peki!), Onlar dediler ki, bu cümle üzerine
bize bir nâme yaz. [Ya’nî bir kâ¤›da yaz.] Server-i kâinât kâ¤›d
istedi. Nâme yazmak için Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini ça¤›rd›. Allahü teâlâ hazretleri, Cebrâîl aleyhissalâtü vesselâm hazretleri ile bu âyet-i kerîmeyi gönderdi: (Sabâh-akflam
Rabbine ihlâs ile düâ eden kimseleri yan›ndan uzaklafld›rma.
Müflriklerin îmâna gelme hesâb› senden, senin hesâb›n da onlardan sorulmaz! Kâfirler îmâna gelsinler diye mü’minleri yan›ndan kovarsan zâlimlerden olursun!) [En’âm sûresi 52.ci
âyet-i kerîme meâli.] Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yaz›y› yazmad›.
Selmân-› Fârisî “rad›yallahü teâlâ anh” diyor ki: Resûlullah,
mescidin bir köflesinde oturmufldu. Bu âyet-i kerîme nâzil oldu.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bize okudu:
(Âyetlerimize inananlara selâm ver ve de ki, Rabbiniz size rahmet etme¤i üzerine alm›fld›r. Sizden biriniz, zarar›n› düflünme– 155 –

den bir günâh ifllese, sonra bir dahâ yapm›yaca¤›na azm ederek
tevbe etse, hâlini düzeltse, Allahü teâlâ onun günâh›n› ba¤›fllar.
Ve tevbesini kabûl etmekle rahmet eder.) [En’âm sûresi 54.cü
âyet-i kerîme meâli.] Resûlullah o fleklde oturur idi ki, bizim
dizlerimiz mubârek dizlerine de¤erdi. Kalkmak isterler idi. Evvelâ biz kalkard›k. Resûlullah› oturur fleklde b›rak›rd›k. Sonra
o kalkard›. Buyurdu ki, Allahü teâlâya flükrler olsun ki, beni öldürmezden evvel, bana emr etdi ki, (müslimânlardan bir grub
ile berâber bulunma¤a sabr et.)
‹krime “rad›yallahü teâlâ anh” der ki, Kureyflden bir tâife
geldiler. Ebû Tâlibin yan›na var›p dediler: Halk bizi Muhammed ile oturur görürler ise, onlar da ona mutî’ olurlar. Ondan
sonra bizi o kullar [köleler] ile oturur görürler ve bizi kötülerler. Var Muhammede söyle ki, onlar› yan›ndan uzak etsin. Biz
de Ona îmân getirelim. Sonra Ebû Tâlib bu haberi Ona götürdü. Ömer bin Hattâb “rad›yallahü anh” dedi ki, böyle eyle yâ
Resûlallah, görelim dediklerini yaparlar m› ve sözleri üzere dururlar m›. Bunun üzerine bu âyet-i kerîmeler nâzil oldu. [En’âm
sûresi 52, 53, 54.cü âyet-i kerîmeleri.] Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” bu âyet-i kerîmeleri iflitdi¤i gibi, geldi, özr diledi. Söyledi¤i sözlerden piflmân oldu. Allahü teâlâdan hitâb-› izzet geldi ki,
yâ Muhammed! Benden Ömere selâm eyle ki, senin menzilin
ve merteben bizim kat›m›zda yüksekdir. Bu kadar zelle ile kendi dergâh›mdan seni red etmem. Senin özr dileme¤e gelece¤ini
bildi¤im için, selâm›m› önce gönderdim. O yerdeki senin günâh›n› yazd›m. Özrden evvel rahmetimi mukâbilinde yazd›m.
Onun ile olan ba¤l›l›¤›m›z çok kuvvetlidir. Zelle ile kesilmez,
buyurdu.
(‹flâret): Hak sübhânehü ve teâlâ bu âyet-i kerîmede, Ömer
“rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini befl def’a and› [zikr etdi].
(Sana geldi¤i vaktde), (Îmân getirmek), (günâh ifllemek),
(Tevbe etmek), (Hâlini islâh etdi). Allahü tebâreke ve teâlâ,
hazret-i Ömeri befl nesne ile yâd etdi [zikr etdi]. (Selâmün aleyküm) diyerek selâm etdi. (Sizin Rabbiniz vâcib k›ld›), buyurarak haber verdi. (Kendi nefsi üzerine rahmet etme¤i), buyurarak rahmet etdi. (Cehâlet ile bilmiyerek günâh iflledi), diyerek
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günâhdan ma’zûr tutdu. (Allah afv edici ve tevbeyi kabûl etmekle rahmet edicidir), buyurarak afv etdi.
(Nükte): Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” bir günâh
iflledi. Özr diledi. Allahü teâlâ, onunla böyle mu’âmele eyledi.
Hazret-i Ömerin dostlar› iflitsinler ki, flâd olsunlar. Allahü teâlâ
dostlar›n› Ömere ortak eyleyip, bizim üzerimize selâm söyledi.
Ve rahmetine ortak etdi. (Rahmetim herfleyi içine alm›fld›r) buyurdu. Meleklerini gönderdi. (Melekleri gönderdik) buyurmufldur. Özrünü kabûl etdi. (Allah kullar›n›n tevbesini kabûl eder)
buyurmufldur. Magfiret etdi. (Ey Resûlüm! Nefslerini isrâf
eden kullar›ma, Allah›n rahmetinden ümmîd kesmemelerini
söyle!) buyurmufldur.
5– Di¤er bir âyet-i kerîme fludur: Uhud cenginde Ebû Süfyân henüz müslimân olmam›fl iken bize dedi ki, (bizim uzzam›z
var, sizin uzzan›z yokdur.) Ömer ibnül Hattâb cevâb verip, buyurdu ki, (bizim mevlâm›z var, sizin mevlân›z yokdur). Allahü
teâlâ hazretleri Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin
kavline muvâf›k bu âyet-i kerîmeyi gönderdi. (... Mü’minlerin
yard›m görmesi ve kâfirlerin kahr olmas›, Allahü teâlân›n
mü’minlere velî olmas› ve yard›m etmesidir. Kâfirlerin mevlâs›,
onlar›n azâb›n› men’ eden bir yard›mc›lar› yokdur.) [Muhammed sûresi 11.ci âyet-i kerîme meâli.] Bu âyet-i kerîme, ehl-i
Mekkenin îmân getirmiyenlerini korkutucu ve tehdîd edici mâhiyyetdedir.
6– Di¤er bir âyet-i kerîme fludur. Münâf›klardan Abdüllah
bin Ebî Selül hasta oldu. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” iyâdetine [hasta ziyâretine] vard›. ‹bni Ebî Selül, Habîbullah hazretlerine dedi ki, ben öldü¤üm zemân nemâz›m› k›l.
Kabrim üzerinde dur. Bana düâ et. Kendi kaftan›n› kefen et.
Sonra ‹bni Ebî Selül öldü. Resûlullah hazretleri diledi ki, nemâz›n› k›ls›n. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, yâ Resûlallah!
Onun üzerine nemâz m› k›lacaks›n. Hâlbuki o sana böyle böyle ifller etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri buyurdu: Elini benden kald›r. Ömer “rad›yallahü
teâlâ anh” de; gitme, dedi. Habîb-i ekrem yine o cevâb› verdi.
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Üçüncü kerre, Server-i âlem buyurdu ki, e¤er bilse idim ki, Allahü tebâreke ve teâlâ rahmet eder. Yetmifl kerre Allahü teâlâ
hazretlerinden ona istigfâr ederdim. Zîrâ ben istigfârda muhayyer k›l›nd›m. Sonra, mubârek gömle¤ini kefen yap›p, kabre
koydu. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” der ki, bu hâlde ben hayretde kald›m. Allahü teâlâ ben kulunun kavline muvâf›k flu
âyet-i kerîmeyi inzâl buyurdu: (Münâf›klardan ölen kimselerin
nemâz›n› k›lma. Kabri üzerinde durma. Çünki onlar, Allaha ve
Resûlüne îmân etmeyip, münâf›k olarak öldüler.) [Tevbe sûresi
84.cü âyet-i kerîmesi meâli.] Resûl-i ekrem hazretleri bu âyet-i
kerîmeden sonra, hiçbir münâf›k üzerine nemâz k›lmad›. Kabri
üzerine durmad›. Ya’nî, ey benim Resûlüm! Düâ etme ki, e¤er
düâ etsen, icâbet etmesem, senin flân›na noksanl›k olur. E¤er
icâbet etsem benim hikmetime lây›k olmaz. K›yâmet gününde
ben derim ki, ey benim Resûlüm! Sen flefâ’at eyle, tâ ki, ben ba¤›fllayay›m. E¤er flefâ’at etmez isen, senin haflmetine uygun olmaz. E¤er rahmet etmesem benim keremime naks olur. Sen flefâ’at et. Tâ ben ba¤›fllayay›m.
7– Di¤er bir âyet-i kerîme fludur: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü teâlâ anhâ”
hakk›nda, hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” ile meflveret
etdi. Buyurdu ki, yâ Ömer! Sen hazret-i Âifle hakk›nda söylenenlere ne dersin. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” dedi
ki, yâ Resûlallah! Bir dahâ bu sözü dinlemeyiniz. (Bu büyük
bir iftirâd›r.) Bu sözü söylemek ve kalbine getirmek kimsenin
haddi de¤ildir. Hazret-i Âifle pâk ve pâkizedir. Onlar ehl-i
îmând›r. Allahü teâlâ hazretleri, hazret-i Ömerin “rad›yallahü
teâlâ anh” kavline uygun bu âyet-i kerîmeyi inzâl buyurdu:
(Onu iflitdi¤inizde, niçin bize o sözü söylemek yak›flmaz! Yâ
Rabbî! Seni tenzîh ederiz. Bu Server-i âlemin han›m›na at›lan
büyük bir iftirâd›r, demediniz!) [Nûr sûresi 16.c› âyet-i kerîme
meâli.]
8– Di¤er bir âyet-i kerîme fludur: Allahü tebâreke ve teâlâ
Âdem safîyullah›n “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm”
zürriyyeti flân›nda bu âyet-i kerîmeyi irsâl buyurdu: (Biz insan›
(Âdemi) muhakkak ki çamurun hulâsas›ndan yaratd›k. Sonra,
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Âdemin neslini sa¤lam bir yerde (rahîmde) bir nutfe (az bir su)
yapd›k. Sonra, o nutfeyi kan p›ht›s› hâline getirdik. Ondan sonra, kan p›ht›s›n› bir parça et yapd›k. O et parças›n› da kemikler
hâline çevirdik. Kemiklere de et giydirdik. Sonra, ona baflka
bir yarat›l›fl (rûh) verdik. Bak ki, flekl verenlerin en güzeli olan
Allah›n flân› ne kadar yücedir.) [Mü’minûn sûresi oniki, onüç,
ondördüncü âyet-i kerîme meâlleri.] Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” bu âyet-i kerîmeyi okudu. Hayretde kald›. (Kudreti ve hikmeti sebebi ile Allahü teâlân›n flân› büyükdür. Kudretlilerin en güzelidir) dedi. Hazret-i Ömerin buyurdu¤u gibi,
âyet-i kerîme indi.
Bu zikr etdi¤im âyet-i kerîmeleri Kur’ân-› azîmüflflân tefsîrlerinden, kudretim yetdi¤i kadar ald›m. Bundan sonra o haberleri zikr edelim ki, hocalar›m›zdan ve üstâdlar›m›zdan iflitdik.
‹nflâallahü teâlâ.
Ellialt›nc› Menâk›b: Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hakk›ndaki hadîs-i flerîfler.
1– Ebû Hüreyreden “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet olunur.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu: K›yâmet günü dîn-i islâm mahflere güzel sûretde ve süslenmifl olarak gelir. Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretleri bu durumu
bilir iken, sorar ki, sen kimsin. ‹slâm der ki, yâ ilâhel âlemîn!
Ben islâm›m. Allahü teâlâ buyurur. Bunu Cennete iletin. ‹slâm
der ki, yâ ilâhel âlemîn. Beni azîz tutup, ikrâm eden kimseleri,
azîz tutup, ikrâm etmedikçe, bana yard›m edenlere yard›m etmeyince ve bana yer verenlere, yer vermeyince, ben Cennete
gitmem. Allahü teâlâ emr eder ki, var o kimseleri getir ki, seni
azîz tutmufldur. Ve sana nusret etmifldir. O vakt islâm gelip,
halk›n saflar› aras›nda gezer. O s›rada Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretlerini görüp, elinden tutup, seslenir (ba¤›r›r) ve der
ki, ‹lâhî! Bu o kimsedir ki, beni herkesin sürdü¤ü zemân, bana
kendi yan›nda yer veren, kabûl eden, azîz tutand›r. Halk beni o
vakt red etdiler. Bu kimse bana nusret [yard›m] etdi. Halk beni
kendilerinden uzak etdiler. Bu zât beni azîz etdi. O vakt halk
beni zelîl etdiler. Allahü tebâreke ve teâlâ buyurur: Onu Cennete ilet. ‹slâm der ki, yâ Rabbel âlemîn! Tâ k›yâmete dek, her
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kim (hazret-i Ömeri sever) beni sever, onlar› da Cennete iletmeyince bunu iletmem. Allahü teâlâ ve tekaddes kabûl buyurur. Öyle yap! ‹slâm mahflerde saflar›n aras›nda dolan›r. Her
kim ki, hazret-i Ömeri sever. Onun elini tutup, hazret-i Ömer
ile Cennete iletir.
2– Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden rivâyet eder. Buyurdu: Yâ
Ömer! Cebrâîl “aleyhissalâtü vesselâm” benim yan›ma geldi.
Dedim, yâ Cebrâîl! Bana, Ömer bin Hattâb›n göklerdeki fazîletinden haber ver. Dedi ki, yâ Muhammed “sallallahü aleyhi
ve sellem”! Ömerin göklerdeki fazîletlerinden ve menâk›b›ndan e¤er sana haber verirsem, hazret-i Nûh alâ nebiyyinâ ve
aleyhissalâtü vesselâm›n ömrünce ki, kavmi yan›nda bin seneden elli sene eksikdir, henüz fazîletlerini söyleme¤e kâdir olamam. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurur: (Korkunuz! Ömerin h›flm›ndan ki, o gadabl› olunca,
Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri ondan ötürü gadabl› olur.)
3– Sa’îd bin Cübeyr, ‹bni Abbâsdan “rad›yallahü teâlâ anhüm” rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri buyurur ki: Cebrâîl aleyhisselâm benim yan›ma geldi ve dedi ki: Allahü tebâreke ve teâlâ ve tekaddes
hazretleri buyurdu ki, Ömere benden selâm et! Ona haber ver
ki, Onun r›zâs› benim hükmümdür. Onun h›flm› benim adlimdir.
4– Gudayf bin Hâris “rad›yallahü anh” rivâyet eder. Bir
genç, Ebû Zer-i G›fârînin “rad›yallahü anh” yan›na geldi. Ebû
Zer hazretleri o gence dedi ki, benim için Hak Sübhânehü ve
teâlâdan istigfâr et, afv edilmemi iste. O genç dedi ki, yâ Ebâ
Zer! Sen hazret-i Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sohbetinde bulunmuflsun. Ben senin nas›l afv olunman› isterim. Ebû Zer; “olsun, iste” dedi. Genç dedi, bana haber ver
ki, ben de ne hayrl› iflâret gördün ki, benim düâm› ve istigfâr›m› istersin. Ebû Zer “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki; Bundan
dolay› ki, sen hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” önünden
geçiyordun. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” bu iyi gençdir, buyurdu. Ben ki, Ebû Zer’im. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
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ve sellem” hazretlerinden iflitdim ki, buyurdu: (Allahü teâlâ,
do¤ru sözü, Ömerin dili üzerine koymufldur.)
5– Ya’lâ bin Ziyâd rivâyeti ile, hazret-i Hasen “rad›yallahü
teâlâ anh” buyurdu ki: Bir vakt hazret-i Ömer “rad›yallahü
teâlâ anh” Ebû Zer hazretlerinin elini tutup, s›kd›. Ebû Zer,
elimi b›rak, incitdin, yâ islâm›n kilidi, dedi. Hazret-i Ömer, yâ
Ebâ Zer, bu söyledi¤in nas›l bir sözdür. Ebû Zer dedi ki: Yâ
Emîr-el mü’minîn, akl›nda m›d›r (hât›rlar m›s›n), falan vakt,
falan günde ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri buyurdu ki: E¤er aran›zda yay›lacak fitnelerden korkuyor iseniz, Ömerin bereketi ile onlar size eriflmez. Yâ Ömer,
sen islâm›n kilidisin.
6– Hazret-i Enes “rad›yallahü teâlâ anh” haber verdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri Ömerin yüzüne bak›p, güldü ve buyurdu. Yâ Hattâb o¤lu! Bilir misin niçin tebessüm etdim. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”,
Allahü teâlâ ve Resûlü bilir, dedi. Se’âdetle buyurdu: (Ondan
dolay› güldüm ki, Allahü teâlâ, Arefe gecesi Arafatda bulunanlara inâyet nazar› ile nazar etdi. Sana husûsî olarak nazar
etdi.)
7– Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü teâlâ anhâ ve ebîhâ” hazretlerinin rivâyeti ile, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Meclislerinizi Ömer bin Hattâb› anarak zînetlendiriniz!)
8– Alî bin Ebî Tâlib “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu. Sâlihler zikr olundu¤u zemân, siz Ömerin zikri ile olun.
Zîrâ biz ki, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” eshâb›y›z. Hepimiz sekîne ve ârâm›n Ömerin dili üzerine oldu¤una, ittifâk etmifliz.
9– Mubârek bin Fudâle, Hasen “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” buyurdu: (‹nsan o¤lundan baflkas›, kendisi gibi bin
kimseden dahâ k›ymetli olamaz. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”
ise bin mislinden dahâ hayrl›d›r.)
10– Huzeyfetebni Yemândan “rad›yallahü anh” rivâyet edil– 161 –
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mifldir. ‹slâm, hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” zemân›nda makbûl kimseye benzer idi ki, yak›nl›¤› artard›. Ömerden
“rad›yallahü anh” sonra islâm, arkas›n› dönmüfl kimseye benzerdi. Uzakl›¤› artard›.
11– Abdüllah bin Mes’ûd “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin rivâyeti ile gelmifldir. Dedi ki: Üç kimsenin firâseti gâyet iyi
oldu. a) M›sr azîzinin firâseti. Hazret-i Yûsüf aleyhisselâm hakk›nda firâset edip, kendi zevcesine dedi ki, bunu mükerrem tut.
Olur ki, ondan bize menfâ’at eriflir. b) fiuayb aleyhisselâm hazretlerinin kerîmesinin firâseti ki, hazret-i Mûsâ aleyhisselâm
da’vete gelmifldi. Babas›na dedi ki, yâ baba. Onu ücret ile tut.
Kavî ve emîndir. c) Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü
teâlâ anh” hazretlerinin firâseti ki, kendinden sonra, hilâfeti
hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine verdi ki, onda adâlet fehm etdi. Bir gün hazret-i Alî bin Ebî Tâlib “rad›yallahü teâlâ anh” d›flar› ç›kd›. Üzerinde çok güzel bir elbise vard›. Bu elbiseyi bana kardeflim, dostum, sâd›k›m ve safiyyim
Ömer bin Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh” giydirdi, buyurdu.
12– Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu: (E¤er benden sonra Allahü teâlâ Peygamber gönderse
idi, Ömeri gönderirdi. Allahü tebâreke ve teâlâ iki melek ile
ona kuvvet vermifldir. Bunlar ona kuvvet verir. Ondan bir hatâ
meydâna gelecek olsa, ondan döndürürler. Do¤rusunu yapd›r›rlar.)
13– Abdüllah bin Ömer “rad›yallahü anhümâ” rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdular ki: (‹nsanlar birfley söyledi. Ömer de o husûsda bir
fley söyledi. Ömerin kavline muvâf›k olarak Kur’ân-› azîmüflflân
nâzil oldu.)
14– Ubeyy bin Kâ’b “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyeti ile gelmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdular ki: (Benden sonra, Allahü teâlân›n müsâfeha etdi¤i,
ya’nî yak›n oldu¤u kimse, Hattâb o¤ludur. O kimse, Hak sübhânehü ve teâlân›n kudreti ile elini tutdu¤u, feryâd›na erifldi¤i,
selâm verdi¤i, Cennetine koydu¤u kimsedir. O Ömer bin Hat– 162 –

tâbd›r. Bu makâmda yak›nl›k mekân ile olmaz. O yak›nl›¤› Allahü teâlâ ve ben bilirim. Ona bir kerâmet ve bir ni’met verir ki,
baflkalar›na bu mertebe ve yükseklik olmaz.)
15– Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri;
(fieytân Ömeri gördü¤ü vakt, Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh”
heybetinden yüzü üzerine düflerdi) buyurdu.
16– Fadl bin Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdu ki: (Ömer bin Hattâb benimledir. Ben Ömer bin Hattâb ileyim. Benim vefât›mdan sonra, Hak sübhânehü ve teâlâ
Ömer iledir. Her nerede olursa olsun, Allahü tebâreke ve teâlâ
hazretlerinin h›fz ve emân›nda olur.)
17– Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” rivâyet
etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu
ki: (Ömerin müslimân oldu¤u gün, Cebrâîl aleyhisselâm benim
üzerime nâzil oldu. Ömer bin Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh”
müslimân oldu diye meleklerin birbirine müjde verip, flâd olduklar›n›, bana haber verdi.)
18– Enes bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Yâ
Ömer ibnül Hattâb! Sen benim ümmetim üzerine berekâts›n.
Allahü tebâreke ve teâlâ senin flân›nda göndermifldir. Nâfile
ibâdetlerden, zikr ve Kur’ân-› kerîm okuma¤› gündüz kaç›rd›klar›n› gece, gece kaç›rd›klar›n› gündüz kazâ et.)
Elliyedinci Menâk›b: Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hakk›nda çeflidli kitâblarda bildirilen haberleri aç›klamakdad›r.
A’mefl, Süfyândan ve Abdüllahdan “rad›yallahü teâlâ anhüm”
rivâyet etmifldir. Dediler ki, vallahi Ömerin amelini terâzînin
bir kefesine koysalar, di¤er insanlar›n amellerini de terâzînin
di¤er kefesine koysalar, Ömerin amelinin a¤›r gelece¤ini zan
ederiz. Hakîm ârif Zeynüddîn Alî bin Tâhir kendi tasnîf etdi¤i
kitâbda demifldir ki: Ömer bin Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretleri buyurdu ki, münâf›k o kimsedir ki, dünyâ onun ümîdi olur. Hatâ ve günâh onun ameli olur. Çok yemîn onun san’at›
olur. Âh›ret ifllerinde câhil, dünyâ ifllerinde zekî olur.
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Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin flefkat› ve rahmeti, mahlûkât üzerine o mertebede idi ki, Ebûlleys-i Semerkandî (Tenbîh-ül gâfilîn)de yazm›fld›r: Ömer bin Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh” bir yafll› zimmî gördü ki, kap›larda gezip, kap›larda dilenir. Ömer hazretleri buyurdu ki, ey pîr! Benim sana
insâf etmemi istiyorlar. Gençlik vaktinde senden cizye ald›m.
Lây›k olan odur ki, bugün seni afv etmeliyim. Afv edip, her gün
kendinin ve ›yâlinin [çoluk-çocu¤unun] yiyece¤ini beyt-ül-mâldan versinler, buyurdu.
Ellisekizinci Menâk›b: Bir gün emîr-ül mü’minîn Alîyülmürtedâ “rad›yallahü teâlâ anh”, oturmufl, sohbet ediyordu.
Söz aras›nda bir kimse, Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini medh etme¤e bafllad›. Hazret-i Alî buyurdu ki, hangi
Ömer? Allahü tebâreke ve teâlâ Enbiyâ aleyhissalâtü vesselâmdan sonra, Ömere benzer kul halk etmemifl ve hiçbir baban›n ve anan›n Ömer gibi o¤lu olmam›fld›r. O Ömerdir ki, âlimdir. Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretlerinin dîninin s›n›rlar›n› bilir. Allahü teâlâ islâm› azîz etdi, onunla adâlet etdi. Böylece
kendisi emîn oldu. ‹slâmiyyeti bilen fakîhdir. Kendisinden sonra gelen halîfeleri zor duruma düflürdü. Emîr-ül mü’minîn
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”, islâm dîninde güzel âdetler b›rakd›. ‹slâmda ilk kâdî ta’yîn etdi. fiüreyhi kâdî ta’yîn etdi. Postay› ilk kuran odur. Beyt-ül-mâl binâs› yapd›rd›. Zekât ve baflka mallar› buraya koyard›. Zindan› ilk binâ eden odur. Hudûdullah› icrâ etmek için, cellâd› o ta’yîn etdi. Mescid ve câmi’leri flehrlerde o tertîb etdi. Serhadlar› [s›n›rlar›] o vaz’ etdi. Müezzin ve gayrîleri gibi tatavvu’ [hayrl›] ifl iflliyenlere ücret verirdi. Îrân topra¤› üzerine harâc› o ta’yîn etdi. Cemâ’at ile, Ramezân ay›nda terâvîh nemâz›n› âflikâre k›ld›. Resûlullah terâvîh
nemâz› k›lard›, fekat âflikâr etmezdi. Allahü teâlân›n terâvîh
nemâz›n› ümmeti üzerine farz edece¤inden ve onlar›n meflakkat çekece¤inden çekinirdi. Hazret-i Ömerde “rad›yallahü teâlâ anh” bu mertebe yükseklik var idi ki, adâletin, heybetin, siyâsetin, gayretinin sesi ufuklara yay›lm›fl iken, bir zerre kibr ve
ucb kendi nefsinde yokdu. Kendini cümleden afla¤› görürdü.
Kendi eli ile yapd›¤› iflleri kimse gücü yetip, yapamad›. Kesb
ederdi [çal›fl›r idi]. Der idi ki, ey müslimânlar, kesb edin [çal›– 164 –

fl›n], baflkalar› üzerine yük olmay›n. Pazarda, çoluk-çocu¤umun
nafakas›n› te’mîn etmek için çal›fl›rken öldü¤üm yer, bana en
sevimli yerdir. Elinizi kesbden kald›r›p da [çal›flmay› b›rak›p
da] Allahü teâlâ r›zk›m› verir demeyiniz. Allahü teâlâ gökden
alt›n ve gümüfl göndermez. Âdet-i kerîmesini de¤ifldirmez.
Cümle mubâhlar› gözler önüne sermifldir. Vera’ ve takvâs› o
mertebede idi ki, sadaka südünden bir içim hazret-i Ömere süt
verdiler. ‹çdi. Sonra anlad› ki, buna lây›k de¤il idi. Parma¤›n›
bo¤az›na sokdu. O südü kay etdi. O kadar zorluk ve mihnet
çekdi ki, mubârek rûhu bedeninden ayr›l›yor diye korkdular.
Sonra, yâ Rabbî damarlar›mda kal›p da ç›karamad›klar›mdan
sana s›¤›n›r›m, buyurdu.
(Kimyâ-i se’âdet)de, hüccet-ül islâm imâm-› Muhammed
Gazâlî “rahimehullahü teâlâ” nakl buyurmufllar: Bir vakt,
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin harem-i flerîflerine,
ganîmetden misk getirmifllerdi. Kendi ehline [han›m›na] buyurdu ki, bu miski sat›p, dervifllere sarf edelim. Bir gün se’âdethânesine girdi. Hâtununun sand›¤›ndan misk kokusu duydu. Buyurdu ki, bu ne kokusudur. Hâtunu dedi ki, miski satarken elime kokusu sindi. Sand›¤a dokundum. Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” o sand›¤› al›p topra¤a o kadar sürdü ki, aslâ kokusu kalmad›. Sonra han›m›na verdi. Bu kadara müsâmaha gösterilebilirdi. Lâkin Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” bundan murâd› flu idi
ki, küçük zararlara göz yumarak, büyük zarara yakalanmayalar.
Veyâ harâm korkusundan bir halâli terk etmifl olup, müttekîler
sevâb›n› bulmak için yap›lm›fl olur. [(Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n 607.ci sahîfesine bak›n›z!]
Ellidokuzuncu Menâk›b: Tefsîrde gelmifldir. Hazret-i Ömer
bin Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh” minber üzerinde buyurdu
ki, han›mlar›n mehrinde ifrât etmeyiniz [ya’nî fazla mehr ta’yîn
etmeyiniz]! E¤er bu dünyâda ikrâm olsa idi veyâ Allahü tebâreke ve teâlâ kat›nda harâmdan sak›nmak olsa idi, ona uyacak
kimse, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
olurdu. Hâlbuki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hiçbir hâtununa ve kerîmelerinden birine oniki buçuk vak›yye
gümüflden ziyâde mehr kesmedi ki, her vak›yyesi k›rk dirhem– 165 –

dir. Temâm› beflyüz dirhem olur. Bu sözü söyledikleri vakt, söz
sâhibi olan bir hâtun, ayak üzerine kalk›p, dedi ki, Allahü teâlâ
bize k›rba dolusu mehr verir. [K›rba: Saka tulumu demekdir.]
Meâl-i flerîfi, (Sizden biriniz, han›m›n› fuhfldan baflka bir sebeble boflay›p, baflka bir han›m ald›¤›nda, önceki han›ma mehr olarak verdi¤i çok fazla mikdârdaki mal› geri almas›n) olan Nisâ
sûresi 19.cu âyet-i kerîmesinde, kad›nlara çok ihsân, çok mal
verilece¤i beyân buyurulmakdad›r. Hâlbuki Hattâb o¤lu geri
almak ister; dedi. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” dinde ve emân›nda büyüklü¤ünden ve insâf›ndan, bu sözü iflitdi. Anlad› ki, o
kad›n›n söyledi¤i söz, do¤rudur. Hak sözü kabûl edip ve insâf
edip, buyurdu ki, (Bütün insanlar Ömerden iyi bilir. Bu kad›n
do¤ru söyledi. Ömer hatâ etdi.)
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” bir gün buyurdu ki, ey kad›nlar, bafl›n›z› kald›r›n. Kendi hâllerinize bak›n. Hakîkatde yol
âflikâre oldu. [gidilecek yol bellidir.] Zinhâr halk üzerine yük
olmay›n›z. Ya’nî kesb ediniz. Kimseye muhtâc olmay›n›z. [Dînimize uygun fleklde kesb ediniz.] Yine Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, her kim ki, dinde fakîh de¤ildir, bizim pazar›m›zda al›fl-verifl etmesin. Çünki, fâize düflüp, s›k›nt› çeker.
[Ya’nî, al›fl-verifl ilmini bilmiyen, al›fl-verifl yapmas›n!]
Altm›fl›nc› Menâk›b: Emîr-ül mü’minîn Ömer bin Hattâb
“rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri halîfe olduklar› vakt, Hâlid
bin Velîd “rad›yallahü teâlâ anh” serasker, ya’nî baflkomutan
idi. Onu azl edip, Sa’d bin Ebî Vakkâs “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretlerini onun yerine serasker ta’yîn etdi. Bir zemân sonra,
Sa’d “rad›yallahü teâlâ anh”, Kûfede bir serây binâ etmek arzû
etdi. Serây yapaca¤› yerin bir taraf› bir mecûsînin evine bitiflik
idi. Sa’d “rad›yallahü teâlâ anh”, mecûsîyi ça¤›r›p, dedi ki, o evi
bana sat. Sa’d çok para verdi¤i hâlde, mecûsî satmad›. Hâz›r
olanlar, dediler ki, bu mecûsiye bu kadar ricâ etme¤e ne lüzûm
vard›r. Sen o evi al ve behâs›n› da ver. Mecûsî de bunu iflitip,
korkdu ki, Sa’d böyle yapacak. Evine var›p, han›m›na dedi ki,
ne tedbîr alal›m. Han›m› dedi ki, onlar›n bir emîrleri var ki, ona
emîr-ül mü’minîn Ömer derler. Kalk onun yan›na var›p, Sa’d›
flikâyet et. O emr buyurur, Sa’d elini senden çeker. Mecûsî de
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kalk›p, Medîne-i Münevvereye vard›. Sordu ki, Emîr-ül mü’minîn serây› nerededir. Dediler serây› yokdur. Kendisi d›flar›ya,
sahrâya ç›km›fld›r. O mecûsî sâir emîrler gibi flehr hâricine avlanmaya gitmifldir zan etdi. fiehr hâricine ç›k›p, etrâf› gözetip,
hangi taraf›ndan haflmetle ve hizmetkârlar› ile gelecek diye
bakd›. Hiçbir tarafdan bir toz eseri dahî kalk›p görülmedi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” ise, kamç›s›n› bafl›n›n alt›na
koyup, toprak üzerinde uyumufl idi. O mecûsî onu gördü. Lâkin
onun Emîr-ül mü’minîn oldu¤unu bilmiyordu. Uyand›rd› ve dedi ki, Emîr-ül mü’minîn hangi tarafa gitmifldir. Hazret-i Ömer
buyurdu: Onu niçin soruyorsun [ne yapacaks›n] ve ne istersin.
Mecûsî dedi ki, Sa’ddan ona flikâyete geldim. O evimi kasden
ve cebren elimden almak ister. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” oradan kalk›p, se’âdethânelerine geldiler. Hizmetciye
buyurdular ki, bir parça kâ¤›d getir, Sa’da bir nâme yazaca¤›m.
Hizmetçi arad›, kâ¤›d bulamad›. Buyurdular ki, bir parça deri
de olursa, getir. Hizmetçi bulamad›. Buyurdular, bir parça kemik, getir. Bir koyun küre¤i bulup, getirdi. Üzerine (Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ Sa’d! Bu nâme sana erifldi¤i zemân hasm›n› hoflnûd et. Veyâ kalk›p huzûruma gel!) diye yazd›. O kürek kemi¤ini mecûsîye verdi. Mecûsî onu al›p, evine geldi. Han›m› dedi ki, ne yapd›n. Dedi ki, hayret ki, bu uzun yolu gitdim.
Bu kadar meflakkat ile; elime yaz›lm›fl bir parça kemik verdiler.
Han›m› dedi ki, mâdem ki getirdin, Sa’da onu götür arz et. Bakal›m ne söyler. Mecûsî de kalk›p, Sa’d›n serây› kap›s›na gitdi.
Sa’d hazretleri nemâz›n› k›l›p, serây kap›s›nda oturmufldu.
Halk, karfl›s›na saf ba¤lay›p oturmufllar idi. Mecûsî kürek kemi¤ini Sa’d›n karfl›s›nda tutup, durdu. Sa’d›n gözü onu gördükde,
Emîr-ül mü’minîn Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin
yaz›s› oldu¤unu anlay›p, çehresi de¤ifldi. Dedi ki, her ne ister
isen bana söyle. Beni Emîr-ül mü’minîn Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin huzûruna ç›karma ki, ben Ömerin siyâsetine tâkat getiremem. Hemen o mecûsî, akl› bafl›ndan gidip,
düfldü. Bir zemân sonra ay›ld›. Dedi ki, yâ Sa’d! Bana islâm› arz
eyle, deyip, müslimân oldu. Evini ona, hüsn-i r›zâs› ile ba¤›fllad›. O mecûsîye dediler ki, ne sebeble müslimân oldun. Dedi,
bunlar›n emîrlerini gördüm. Bir köhne h›rka örtünmüfl. Ve aya– 167 –

¤›nda iç donu yok. Kamç›s›n› bafl› alt›na koyup, toprak üzerinde uyumufl, dervifl sûretinde. O fleklde ki, onu gördüm. O kadar
siyâset ve heybet ki, halk›n gönüllerinde yerleflmifl oldu¤unu
gördüm. Kendi kendime dedim ki, bu dinde böyle bir emîr olsun, bu din mutlaka hak dindir. Anlamal›d›r ki, adâlet ne mubârek nesnedir.
Altm›flbirinci Menâk›b: Bir gün Ömer “rad›yallahü anh”
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin arkas›nda nemâz k›l›yordu. Resûl aleyhisselâm sûre-i Vennaziat
okuyordu. Meâl-i flerîfi (Fir’avn kavmine, ben sizin ulu tanr›n›z›m dedi) olan âyet-i kerîmeyi okudu¤unda, Ömer “rad›yallahü
teâlâ anh” hazretlerinin gayret damar› harekete gelip, mubârek
bedeninde tüyleri elbisesinden d›flar› ç›k›p, (E¤er ben orada hâz›r olayd›m, boynunu vururdum) dedi. Nemâz edâ edildikden
sonra, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki, (Yâ Ömer, nemâzda konufldun. Nemâz›n› kazâ et).
Hemen Cebrâîl aleyhisselâm gelip, Allahü teâlân›n emrini erifldirip, buyurdu ki, (Yâ Muhammed! Ömere nemâz› kazâ et diye söyleme! Biz o nemâz› kabûl etdik. O nemâz› cümle ümmetin nemâz›na berâber etdik ki, biz çok gayretli, sevdi¤ini kay›r›c› kimseleri severiz.)
Altm›flikinci Menâk›b: Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” bir bayram günü, hazret-i Resûlullah›n “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” huzûr-› flerîflerine geldi. Mescide vard›lar.
Sonra yola ç›kd›lar. Medîne-i Münevverenin çocuklar› Server-i
kâinâta yap›fl›p, bayraml›k istediler. Hazret-i Habîbullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki, yâ Ömer! Beni bunlardan sat›n al [kurtar]. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri de gidip, bir parça et ve bir mikdâr hurma ve meyve getirip,
çocuklara verdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
buyurdu ki, yâ Ömer! Sen beni Mâlik bin Za’rin, Yûsüf aleyhisselâm› ald›¤›ndan dahâ ucuza ald›n. Mâlik, Yûsüfu birkaç dirheme ald›. Sen beni meyveye ve ete ald›n. Ömer “rad›yallahü
teâlâ anh” buyurdu: Yâ Resûlallah! Her ne kadar Yûsüf aleyhisselâmdan ucuz ald›m ise de, ondan güzel ve flirinsin. Hazret-i
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” bir merd idi ki, onun gölgesinden
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iblîs kaçard›. M›srdaki Nil nehri kurumufl iken, onun mektûbu
ile akd›. Onun kamç›s› ile zelzele durdu. Heybetinden ve onun
sesini Medîne-i Münevverede hutbe okurken, Irâkdan iflitdiler.
Allahü tebâreke ve teâlâ onun rey’ine uygun âyet-i kerîme
gönderdi. R›dvân [Cennet mele¤i] onun evine odun iletdi. Mikâîl aleyhisselâm onun kokusunu al›rd›. ‹slâm onunla kuvvetlendi. Müslimân oldu¤u gün, Allahü teâlâ indinde makbûl oldu¤u için, Cebrâîl aleyhisselâm onunla oturmufl idi. Aslan onun
yasd›¤›n›n bekçili¤ini yapard›. Onun yükünü çekmekden yer ve
gök âciz kal›rd›.
Altm›flüçüncü Menâk›b: Bir gün Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, se’âdetle otururlard›. Ömer bin
Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri meclis-i flerîfinde hâz›r oldu. Hazret-i Server-i âlem buyurdu ki, (Yâ Ömer, bana
ilâhî emr gelmifldir ki, adâlet nûrunu, Ömer bin Hattâba ver.
fiimdi sana verdim. Cihânda adâlet etmek senin nasîbindir.)
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin bu
dünyâdan göç etmek vakti yaklafld›. Bir vas›yyetnâme yazd›.
Halîfe olacak flahs›n nâm›n› yazd›. Yerini aç›k koydu ki, kimse
incinmesin. Abbâs bin Abdülmuttalib “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretleri iflitdi ki, halîfenin ad›n›n yeri aç›k kalm›fld›r. Ebû
Bekrden sonra ihtilâf vâki’ olur diye, var›p, vas›yyetnâmeyi istedi. Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” ismini o aç›k yere yazd›.
Sonra S›ddîk-› ekberin akl› bafl›na geldi. Abbâs hazretlerine
dedi ki: Vas›yyetnâmeyi getir. O da getirdi. Ald›, bakd›. Buyurdu ki, o aç›k yeri göreyim. Abbâs “rad›yallahü anh” buyurdu
ki: Ben küstâhl›k etdim; yâ halîfe-i Resûlallah! Ömer ad›n› aç›k
yere yazd›m. S›ddîk hazretleri flâd olup, buyurdu ki, Elhamdülillah, benim de murâd›m, bu idi. Eshâbdan ba’z›lar› gelip, dediler ki, niçin böyle etdin. Ömer bin Hattâb sert tabî’atl› kimsedir. Allahü tebâreke ve teâlâ huzûrunda, Ömeri müslimânlar
üzerine getirdi¤inden dolay›, ne huccet getirirsin. S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: Beni kald›r›n, oturtun. Oturup,
buyurdu ki, e¤er Hak Sübhânehü ve teâlâ, benden niçin Ömeri halîfe etdin diye süâl buyurursa, ben cevâb veririm ki, yâ ilâhelâlemîn. O gün yeryüzünde, Ömerden âdil kimse bulamad›m. O sebebden Ömeri halîfe ta’yîn etdim. Sonra Ömer “ra– 169 –

d›yallahü teâlâ anh” hilâfet makâm›na oturdu. Etrâfdan insanlar gelip, sorarlard› emîr kimdir diye. Kurt koyun ile berâber su
içip, dolafl›r, hiç ziyân etmez. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” o
kadar âdil davrand›, adâlet gösterdi ki, müslimânlar maksadlar›na kavufldular. Dul kad›nlara suyu kendi çekerdi. Ve unu
kendi sat›n al›rd› ve kendi götürürdü. Hammallara yard›m
ederdi. Der idi ki, bir mikdâr yol ben götüreyim ve bir mikdâr
sen götür. Köle ve câriye su çekmekden veyâ un ö¤ütmekden
âciz kalm›fl ise, yard›m ederdi. Geceleri Abdürrahmân bin Avf
ile berâber flehri dolafl›p, bekçilik ederdi. “Rad›yallahü teâlâ
anhümâ”.
Altm›fldördüncü Menâk›b: Abdürrahmân bin Avf “rad›yallahü teâlâ anh” der ki, ben hazret-i Ömerden acâiblikler gördüm. Dediler, ne gördün. Buyurdu ki, hayâtda olsa, ben söyleme¤e kâdir olmazd›m. Birisi odur ki, her gece ikimiz flehri dolan›rd›k. Bir mahalle var›rd›k. Ömer bana der idi ki, sen burada dur. Ben de muhâlefete kâdir olamay›p, dururdum. Var›p,
bir zemândan sonra, gelirdi. Süâl etme¤e de cür’et edemezdim.
Vefâtlar›ndan sonra bir gece o mahalleye var›p, bir ev içine girdim. Bir ihtiyâr kad›n gördüm. Kendi kendine acabâ ne oldu
ki, Ömer bu gece gelmedi, diyordu. Ben dedim, ey hâtun!
Ömer dünyâdan göçdü. Kad›n bunu iflitince, bir âh çekip, bay›ld›. Sonra akl› geri geldi. Dedi ki; ey Allah›m! Bana yard›mda bulunan Ömeri afv et. Ona dedim ki, ne yard›m ederdi.
Gündüz vakti üzerimi kirletirdim. Onu d›flar› atard›. Kirlenmifl
elbisemi y›kard›. Beni temizlerdi. Bana yiyecekden ne nesne
gerek ise, getirirdi. Dedim, ey hâtun! Ben de Ömerin yâriyim.
E¤er o gitdi ise ben sa¤›m. Ben Ömerin yapd›¤› iflleri yapay›m.
Beni ça¤›r›p, dedi ki, Ömerin yerini kim tutabilir. E¤er Ömerin yâri isen, bana düâ eyle, yard›m et. Hemen bafl›n› yukar› tutup, dedi ki, yâ ilâhel âlemîn! Ben o hastal›¤› Ömerin yard›m›
ile çekerdim. Ömer gitdi. Benim rûhumu kabz eyle ki, ben
Ömersiz ömr istemem. Bunu dedi, o sâat düâs› makbûl olup,
dünyâdan göç etdi. Ben a¤lad›m. Techîz ve tekfînini yap›p,
defn eyledim.
Altm›flbeflinci Menâk›b: Yine Abdürrahmân bin Avf “rad›– 170 –

yallahü teâlâ anh” buyurdu. Hazret-i Ömer bir gece bir tulumu
su ile doldurup, arkas›na alm›fl, Medîne-i Münevvere köylerine
giderken yorulmufl. Ben dedim ki, ey emîr-el mü’minîn, yorulmuflsunuz! Bana ver, biraz da ben götüreyim. Buyurdu ki, e¤er
bugün sen benim tulumumun yükünü götürür isen, yar›n benim
günâh›m›n yükünü kim götürür. Dedim, senin ne yükün var ki,
sen Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yolu üzerine yürüyorsun. Buyurdu ki, ben Resûlullah hazretlerinin dostu
o zemân olurum ki, bu hilâfetden baflabafl kurtulay›m. [Ya’nî
zarars›z olarak kurtulur isem, Resûlullah›n dostu olurum.]
Dünyâdan göç etmezden evvel böyle buyururlar idi.
O¤ullar› Abdüllah “rad›yallahü teâlâ anhümâ” babas›n›n
vefâtlar›ndan bir sene sonra onu rü’yâda görmüfl. Sabâhleyin
bafl› aç›k d›flar› gelip, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin mescid-i flerîflerine vard›. Seslenip, dedi ki,
ey Sahâbîler, toplan›n. Babam›n selâm›n› size getirdim. Hepsi
topland›lar. Orada Abdüllah hazretleri buyurdu. Dün gece babam› rü’yâda gördüm. Dün geceye kadar, babam›n âh›rete göç
edifli bir sene oldu. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine babam› rü’yâda göreyim niyyeti ile salevât
getirirdim. Fekat, göremezdim. Tâ dün gece gördüm. Babam›n
yüzü de¤iflmifl. Dedim, ey baba! Bu ne hâldir. Senin yüzünün
rengi k›rm›z› idi. Dedi, ey o¤ul, flimdi kurtuldum. fiimdiye kadar muhâsebede idim. Dedim. Ey baba, nas›l muhâsebe [hesâb]
olundun. Hesâb›n biri bitmeden biri bafll›yordu. Hâl bir yere
erifldi ki, beyt-ül-mâla âid sadaka develerinin bir yular› var idi.
Birçok yerden ba¤lam›fld›m. Art›k deveye takacak yeri kalmam›fld›. D›flar› atm›fld›m. Cenâb-› Rabbil âlemînden azarlay›c› hitâb geldi ki, niçin o yular› atd›n. Müslimânlar›n mal›n› zâyi’ etdin. Ey baba, bu itâbdan ne sebeble kurtuldun. Dedi ki, ey
o¤ul! O mektûb sebebi ile ki, sana demifldim. Bu mektûbu benim kefenim aras›na koy. O mektûb flu idi. Bir gün Hasen ve
Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretleri babam›n yan›na
geldiler. Selâm verdiler. Oturdular. Babam, müslimânlar›n ifli
ile meflgûl idi. Selâmlar›n› iflitmedi. Sonra ifli bitdi. Buraya gelin. Onlar dediler, biz selâm verdik. Babam dedi, iflitmedim. Babam kalkd›. Onlar›n yan›na vard›. Onlar›n ikisi de aya¤a kalk– 171 –

d›lar. Babam ikisinin de elini öpdü. Hazîne ile meflgûl olan hizmetkâra buyurdu ki, iki kaftan getir. Her birini birine giydir.
Onlardan sonra özr dileyip, dedi ki, bizden râz› olun ki, bilmedik, kusûr etdik. Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhümâ”,
babalar›n›n huzûrlar›na vard›lar. Dediler ki, Emîr-ül mü’minîn
Ömer bize hil’at verdi [elbise verdi]. Hazret-i Alî “rad›yallahü
anh” çok memnûn oldu.
Nükte: Her kim babalar›n›n gönlünü almak isterse, evlâd›na
iyilik eyleye ki, babalar›n›n gönlünün meyvesi, evlâdd›r. Alî
“rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, geri Emîr-ül mü’minînin
huzûruna gidiniz. Söyleyin ki, bizim babam›z der ki, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden iflitdim. Resûlullah buyurdu ki, (Ömer hayâtda iken, islâm›n nûrudur. Dünyâdan gidince de Cennet ehlinin çirâ¤›d›r.) Hasen ve Hüseyn
“rad›yallahü teâlâ anhümâ” geldiler, haber verdiler. Hazret-i
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, siz ikiniz de onu baban›zdan iflitdiniz mi? Dediler, evet. Hazret-i Ömer o¤luna dedi ki,
yâ Abdüllah! Divit ve kalem ve kâ¤›d getir. Hasen ve Hüseynin
“rad›yallahü teâlâ anhümâ” babalar› Alîden “rad›yallahü anh”
iflitdikleri ve onun Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” (Ömer hayâtda iken islâm›n nûru, dünyâdan gidince de
Cennet ehlinin çirâ¤›d›r) buyurdu¤unu ve üçünün flehâdetlerini
yaz. Üçünün de flehâdetlerini yazd›lar. Sonra, o¤luna: Ey Abdüllah! Bunu, ben vefât edince, kefenim aras›na, gö¤süm üzerine koy ki, zarûret mahallinde [zor durumda kal›nca] imdâd›ma
yetiflsin, buyurdu.
Altm›flalt›nc› Menâk›b: Bir gün hazret-i Ömer “rad›yallahü
teâlâ anh” Medîne-i münevverede gidiyordu. Bir ihtiyâr kad›n
yol kenâr›nda durmufl idi. Bir baflka kad›n ona dedi ki, içeri gir,
emîr-ül mü’minîn Ömer gidiyor. Acûze (ihtiyâr) kad›n, bafl›n›
d›flar› ç›kar›p dedi ki, kimdir, emîr-ül mü’minîn. Bir merd idi ki,
ona dün Ömer derler idi. Bu gün emîr-ül mü’minîn mi oldu.
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri o sözü iflitdi. Geri döndü, dedi ki, Ömeri Ömere gösteren o kad›n kimdir. Ömerin
kendini tan›mas›na, anlamas›na sebeb oldu. Ondan sonra hergün o acûzenin [ihtiyâr kad›n›n] kap›s›na gelirdi ve derdi ki, at›– 172 –

lacak çöpün var ise atay›m, hizmetin var ise göreyim. Destin
bofl ise ver, su getireyim. Zîrâ Ömeri senden gayri kimse tan›mad›.
Altm›flyedinci Menâk›b: Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” bir
gece Medîne-i münevverede geziyordu. Bir kad›n evi içinde k›z›na dedi ki, k›z›m bir mikdâr su getir, südün içine kat. K›z› dedi ki, Emîr-ül mü’minîn nidâ etdirmedi mi bugünden sonra, süde su katmay›n›z. Kad›n dedi ki, O flimdi burada de¤ildir. K›z
dedi, Ömer burada de¤il ise, Rabbi buradad›r, O görüyor.
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri onun sözünü iflitdi. Evi
niflân etdi. Geldi, o¤luna dedi ki, senin için bir k›z buldum. Onu
sana alay›m. Ertesi gün o kad›n›n kap›s›na geldi. Dedi ki, k›z›n›
benim o¤luma ver. Kad›n dedi ki, bende o cür’et yokdur ki, bunu kalbimden geçireyim. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu: Ben o k›zdan iflitdim söyledi¤i o sözü ki, hofluma gitdi. O k›z› kendi o¤lu Âs›m hazretlerine ald›. Abdül’azîz o k›z›n evlâd›ndan oldu. Abdül’azîzden emîr-ül mü’minîn Ömer bin Abdül’azîz hazretleri vücûda geldi. Onun hilâfeti zemân›nda kurt
koyun ile gezerdi.
Altm›flsekizinci Menâk›b: Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” bir
gece flehri gezerken bir evden çeflidli sesler iflitdi. Ömer hazretleri dama ç›kd›. Damdan o eve girdi. Gördü ki, bir kifli bir kad›n ile oturmufl. Orta yerde de flerâb var. Ömer “rad›yallahü
teâlâ anh” hazretleri dedi: Niçin Allahü teâlâ hazretlerinin emrini tutmazs›n. Bu kadar günâh›n cezâs›n› çekmiyece¤ini mi zan
ediyorsunuz! O kifli çok korkup, dedi ki, yâ Emîr-el mü’minîn!
Hiç acele etme ki, ben bir günâh iflledim ise, sen dört günâh iflledin. Birincisi, Allahü tebâreke ve teâlâ buyurdu ki, (Evlere
kap›lar›ndan giriniz.) Sen damdan girdin. ‹kincisi, Allahü teâlâ
buyurdu ki, (Evlerinizden gayrî evlere izn al›p, ehli üzerine selâm vermeyince girmeyiniz.) Sen fermân dinlemeden girdin.
Üçüncü; Allahü teâlâ buyurur: (Tecessüs etmeyiniz.) Sen tecessüs etdin. Dördüncü; Allahü tebâreke ve teâlâ buyurur, (Sû-i
zân etmekden sak›n›n›z.) Sen sû-i zan etdin. Ömer “rad›yallahü
teâlâ anh” bunu iflitdi. Mubârek gönlüne çok te’sîr etdi. Piflmân
oldu. Onun keffâretine bir köle âzâd etdi. Ömer “rad›yallahü
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teâlâ anh” hazretlerinin adâleti ve siyâseti bereketi ile, o kifli de
tevbe edip, iyiler zümresinden oldu.
Altm›fldokuzuncu Menâk›b: Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretleri bir gün, mescidde mubârek bafl›n› koyup, tam yatacakd›. Tam o s›rada bir kara köle, seslenip, dedi: Kalk, yâ
Emîr-el mü’minîn. Önce bana insâf eyle. Rabbil âlemîn k›yâmet günü benim hakk›m› senden al›r. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” acele kalk›p, onun sözü gönlüne fazla te’sîr etdi. Buyurdu ki: Ne ifl yapars›n. Yard›m edeyim. O köle dedi ki,
ben düflkün bir kifliyim. Elbisemi y›kayas›n ve temizleyesin.
Mübtelâlara (düflkünlere), dervifllere, hastalara yard›m etmek
senin üzerine vâcibdir. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” dedi:
Evet, Hak senin elindedir. Ne buyurur isen öylece yapaca¤›m.
O kendi esvâblar›n› ç›kard› ve dedi; yâ Emîr-el mü’minîn! Sen
esvâb›n› bana ver; giyineyim ki, ç›plakl›¤a sabr edemem. Ömer
“rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri esvâb›n› ç›kar›p, ona verdi.
Kendi beline bir pefltemâl ba¤lad›. Kölenin elbisesini y›kad›.
Ondan özrler diledi. Ona taltîf gösterdi. Yumuflak sözler ile halâllik diledi. Köle dedi, yâ Emîr-el mü’minîn, e¤er sana ac›masam, halâl etmezdim. Sen bilirsin ki, k›yâmet gününde, flarkdan-garba müslimânlar›n ç›plaklar› ve açlar› ve za’îfleri ve fakîrleri ve mübtelâlar› haklar›ndan seni süâl ederler. Allahü teâlâ hazretleri bunlar haklar›ndan sana süâl eder, sen ne cevâb
verirsin. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” çok a¤lad›. Yine köleden özrler diledi. Gönlünü hofl etdi. Kendi elbisesini ona ba¤›fllad›. A¤l›yarak geri döndü. “Rad›yallahü teâlâ anh”.
Yetmiflinci Menâk›b: Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin zemân›nda bir kervân, bir gece vaktinde Medîne-i münevvereye geldi. Kervândakilerin hepsi kâfir idiler. Konaklad›klar› gibi hepsi uyudular. Zîrâ yorulmufllard›. Develerini ve
yüklerini himâyesiz koydular. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” bu
hâlde onlar› uyumufl gördü. Düflündü ki, sak›n olm›ya ki, bunlar›n mallar›n› çalarlar, ben mes’ûl olurum. Bu endîfle ile Abdürrahmân bin Avf›n “rad›yallahü teâlâ anh” yan›na vard›. Abdürrahmân bin Avf sordu, yâ Emîr-el mü’minîn! Bu vaktde ne
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d›m. Konmufllar ve hepsi uyumufllar. Korkdum ki, onlar›n mallar› çal›n›r. Bana muvâfakat et, varal›m, onlar› bekleyelim. ‹kisi, var›p, h›fz edip, beklediler. Sabâh vakti oldu. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” (Es-salât, es-salât), deyip, seslendi. Uyand›lar.
Emîr-ül mü’minîn dönüp, se’âdethânelerine geldi. Kervân halk›ndan bir kimse, Emîr-ül mü’minînin, arkas›ndan gitdi. Bu
kimdir ki, bunlar› sabâha kadar bekledi. Onu baflkalar›ndan süâl etdi. Dediler, o emîr-ül mü’minîn Ömer hazretleridir. Yeryüzündeki insanlar›n en iyisidir. O kifli de var›p, kervân halk›na
haber verdi ki, emîr-ül mü’minîn Ömer kendisi gelip, biz uyurken bizi beklemifl. Dediler, onun kâfirlere bu derece (mertebe)
flefkat ve merhameti oldu¤una göre, müslimânlara ne derecede
merhametlidir. Biz anlad›k ki, onun dîni hak dindir. Hepsi kalk›p, Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”, huzûr-› flerîflerine var›p, temâm› müslimân oldular.
Yetmiflbirinci Menâk›b: Emîr-ül mü’minîn Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” Selmân-› Fârisîyi “rad›yallahü teâlâ anh” Fârîs vilâyetine vâlî ta’yîn etdi. Ebû Mûsel efl’arî “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretlerini hâkim ta’yîn etdi. Herbirine beyt-ül mâldan
iki dank ta’yîn buyurdu. [Bir dank, yar›m gram gümüfldür.] Buyurdular ki, beyt-ül-mâldan bir mescid binâ ediniz. Selmân vard›. Emîrlik iflleri ile u¤raflma¤a ve mescid binâ etme¤e bafllad›.
Ebû Mûsel efl’arî baflka bir yerde oturup, müslimânlar aras›nda
hükm etme¤e bafllad›. Selmân kendi ücretinden iki dank ald›.
Bir dank› ile fiâmî kilim ald›. Zîrâ illeti [hastal›¤›] vard›. fiâm yap›s› o kilim hastal›¤a fâideli idi. Bir danka iki arpa ekme¤i ald›.
Yemekden sonra, kendi kilimini döfleyip, üzerinde bir mikdâr
uyudu. Ebû Mûsel efl’arî, Emîr-ül mü’minîn kat›na mektûb yazd›. Yâ Emîr-el mü’minîn! Selmân, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yaflay›fl›n› ve Eshâb-› güzînin “r›dvânullahi
teâlâ aleyhim ecma’în” hâllerini b›rak›p, çeflidli nefîs yemekler
ile meflgûl olur ve yumuflak eflyâ üzerinde uyur. Müslimânlar›n
iflleri ile meflgûl olmaz. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” o mektûbu okudu. Bir kimse gönderip, Selmân› azl etdi. Geri yan›na ça¤›rd›. Selmân Medîne-i münevvereye geldi. Ehâli karfl›lamaya
ç›kd›. Hazret-i Ömer de karfl›lamaya ç›kd›. Selmân-› Fârisî “rad›yallahü teâlâ anh” hazret-i Ömeri “rad›yallahü teâlâ anh” gö– 175 –

rüp, deveden indi. Yan›na var›p, müsafehâ etdi. Sonra, Selmân
dedi ki: Yâ Emîr-el mü’minîn! Benim hakk›mda ne iflitdin ki,
beni azl etdin. Hazret-i Ömer iki arpa ekme¤ini ve fiâmî kilim
üzerinde uyudu¤unu söyledi. Selmân, kendi hastal›¤›n› söyledi
ve tevbe etdi. Bir dahâ etmem, dedi. Emîr-ül mü’minîn hazret-i
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu: Yâ Selmân! Allahü tebâreke ve teâlân›n izzü ve celâli hakk› için, e¤er benim ahvâlimden sen de bir nesne iflitdin ise ki, sana mekrûh gelen [uygun gelmiyen] birfley, bana haber ver, tâ ben de tevbe edeyim.
Selmân “rad›yallahü teâlâ anh” dedi: Yâ Emîr-el mü’minîn,
iflitdim ki, senin iki kaftan›n vard›. Biri eski, biri Cum’a nemâz›ndan dolay› yeni idi. Sen bilirsin ki, bizim Peygamberimizin
hiçbir vakt gömle¤i iki olmad›. Emîr-ül mü’minîn buyurdu: Yâ
Selmân, bir zemân iki gömlek edinmifldim. Lâkin, birisini fukarâya verdim. Tevbe etmifldim ve iki elbise kullanm›yaca¤›ma
da söz verdim.
Yetmiflikinci Menâk›b: Bize bildirilmifldir ki, emîr-ül mü’minîn hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” Pers [Îrân] vilâyetini
feth etdi. Deveden, atdan ve dirhemden ve koyundan ve s›¤›rdan ve köle ve câriyeden çok mal ve ganîmet getirdiler. Emîr-ül
mü’minîn bütün o ganîmeti taksîm etdi. Kendisine aslâ birfley
al›koymad›. Se’âdethânelerine gece vakti geldiler. Ev ehli dediler ki, niçin bizim için iki dirhem getirmedin. Yimek için, bu gece evde hiç ta’âm yokdur. Hazret-i Ömer buyurdu, ey hâtun!
Korkdum o tâifeden olmakdan ki, Allahü tebâreke ve teâlâ
hazretleri kelâm› mecîdinde buyurur: (... Dünyâ hayât›nda güzel ni’metleri yiyerek, iyi ifllerinizin sevâb›n› giderdiniz. Onlar
ile istimtâ’ edip, fâidelendiniz, yeryüzünde kibrlenip, günâh ifllediniz. Bugün fliddetli azâb ile cezâlanacaks›n›z.) [Ahkâf sûresi 20.ci âyet-i kerîme meâli.] Yine korkdum o kimselerden de
olurum diye. (Dünyâya ma¤rûr olup, aldand›lar...) ve Hak sübhânehü ve teâlâ buyurmufldur: (Sizi dünyâ hayât› aldatmas›n...)
ve de k›yâmet günü, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden uzak kalmakdan korkdum, buyurmufllard›r. Resûlullah, (Ey Allah›m! Beni miskîn yaflat. Miskîn olarak
öldür. K›yâmet günü miskîn oldu¤um hâlde, miskînler zümresi
ile haflr eyle) buyururdu. Ondan sonra Ömer “rad›yallahü anh”
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bakd› ki, evde yiyecek yok. D›flar› ç›kd›. Mescide var›p, minbere ç›kd›. Yüksek sesle (Essalât) deyip, hutbeye bafllad›. Hutbede dedi ki, ey insanlar, k›yâmet korkusu olmasa idi, bu korkdu¤unuz ifllerden baflka ifller olurdu. Velâkin, k›yâmet korkusu bizi geri çekdi. Hevâm›za tâbi’ olmad›k. Sonra buyurdu: Bana iki
dirhem kim borç verir. Tâ ki bu gecenin ihtiyâc›n› göreyim ki,
benim evimde bu gece yiyecek bir nesne yokdur. Eshâb-› güzîn
“r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bunu iflitdiler. Çok a¤lad›lar. Sonra Abdürrahmân bin Avf “rad›yallahü teâlâ anh” kalk›p, iki dirhem verdi.
Yetmiflüçüncü Menâk›b: Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretleri, Fârîs [Îrân] flehrinin fethini emîr-ül mü’minîn hazret-i Ömer
“rad›yallahü teâlâ anh” zemân-› flerîfinde müyesser eyledi. O
gece hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazret-i Ömerin
“rad›yallahü anh” huzûruna vard›. Gördü ki, acele ile mektûb
yazarlar. Hazret-i Osmân selâm verdiler. Emîr-ül mü’minîn cevâb vermedi. Mektûbu bitirdi. Ç›râ¤› söndürüp, selâma cevâb
verdi. Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” sordu: Neden
selâm›n cevâb›n› ç›râ¤› söndürdükden sonra verdiniz. Buyurdular ki, yâ Osmân! Ç›râ¤› müslimânlar›n maslahatlar› için ›fl›kland›rd›m. Korkdum ki, o zemân selâm›n› alsam o ç›râ¤ ›fl›¤›nda, k›yâmet gününde, müslimânlar bana hasm olurlar [haklar›n› isterler]. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri beni ondan süâl
edip, ben cevâb verme¤e tâkat getiremem.
Yetmifldördüncü Menâk›b: Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri, anâs›r-› erbe’a ki, su, atefl, toprak, havâd›r, emîr-ül mü’minîn Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine müsahhar k›ld›
[Emrine verdi]. Hilâfetleri zemân›nda, Medîne-i münevverede
bir zelzele vâki’ oldu. Halk korkdular. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” halk› toplad›. Minbere ç›k›p, hutbe okudu. Hutbede buyurdu ki, ey müslimânlar! Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerinden iflitmiflim, buyurdular ki: (Yerin zelzelesi iki fleyden olur. Birisi, zinâ etmekden. Biri, zulm etmekden. Zinâ ve zulm âflikâre olur ise, yer ona tâkat getiremez.
Allahü tebâreke ve teâlâ dergâh›na yalvar›r, inler ve sallanma¤a bafllar. Tâ ki, Allahü tebâreke ve teâlâ onlar› helâk eder.)
– 177 –

Menâk›b-› Çihâr Yâr-i Güzîn - F:12

fiimdi e¤er günâhkâr ben isem, tevbe etdim. Siz de tevbe ediniz.
Onlar da tevbe etdiler. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”
kamç›s›n› yere vurdu. Buyurdu ki, yâ yer! Sen tevbe edenlerin
alt›nda sallan›yorsun. E¤er sâkin olup, karâr k›lmazsan, ben sana bir vururum ki, k›yâmete kadar onu söylerler. Sonra yer sâkin oldu. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hayâtda iken,
bir dahâ yer sallanmad›; sâkin oldu, hazret-i Ömere boyun e¤di. Nitekim, hazret-i Mûsâ aleyhisselâma boyun e¤ip, Kârûnu
yutdu. Rüzgâr›n müsahhar olmas› [itâ’at etmesi] ise o hutbede,
yâ Sâriye-el cebel [yâ Sâriye da¤a] buyurduklar› zemândad›r.
Bu sesi Nehâvendde Sâriye “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin iflitmesine vâs›l oldu. K›ssa-i sâb›kada beyân olunmufldur.
Yel [rüzgâr], Süleymân Peygamber “salevâtullahi alâ nebiyyinâ
ve aleyh” hazretlerine de itâ’at etmifl idi. Ateflin müsahhar olmas› [itâ’at etmesi] flu fleklde oldu. Yemen yolu üzerinde bir kuyu var idi. Ona Câh-› Aden derlerdi. Atefl ile dolu idi. Her kim
o kuyu üzerinden geçse yanard›. Bu haberi emîr-ül mü’minîn
hazret-i Ömere “rad›yallahü teâlâ anh” götürdüler. Devlet ve
se’âdetle kalk›p, o kuyunun bafl›na vard›. Kamç›s› ile kuyunun
üzerine vurdu. Buyurdu ki, Ömerin kamç›s›ndan korkmaz m›s›n ki, ümmet-i Muhammedi yakars›n. O atefl, o kuyuya girip,
gayb oldu. K›yâmete kadar o atefl bir dahâ ortaya ç›kmaz. Ulemâdan ba’z›lar› demifller ki, o atefl (Eshâb-› Eyke)ye indirilen
ateflden kalm›fld›r. [Eshâb-ül Eyke; fiuayb aleyhisselâm›n kâfir
kavmidir.]
Yetmiflbeflinci Menâk›b: Bir gün Emîr-ül mü’minîn hazret-i
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” dervifllere bahflîfl verdi, mal ihsân etdi. Bir kifli bir o¤lan çocu¤u ile geldi. Ömer “rad›yallahü
teâlâ anh” buyurdu; Sübhânallah! Bu çocu¤un sana benzedi¤i
kadar, birbirine benzeyen kimse görmedim. Muhakkak ki bu
o¤lan sana benzer. O kifli dedi ki: Yâ emîr-el mü’minîn! Bu o¤lan›n acâib ahvâlinden sana haber vereyim. Ben sefere gitmek
murâd etdim. Bunun anas› hâmile idi. Bana dedi, beni bu hâlde koyup, gider misin. Ben dedim ki, karn›nda olan nesneyi
Allahü teâlâ hazretlerine emânet etdim. Sonra seferden geri
geldim. Annesi ölmüfl. Bir gece söyleflirken, karfl›m›zda mezârl›kdan bir atefl gördüm. Süâl etdim ki, bu atefl nedir? Dediler
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bu atefl senin han›m›n›n kabrindendir. Biz bunu her gece böyle görürüz. Dedim, Sübhânallah! O hâtun nemâz k›l›c› ve oruc
tutucu idi. Bu atefl ne hâldir, diyerek vard›m. Kabri aç›p, gördüm, bir ç›râ¤ yanar. Bu o¤lan onun ›fl›¤›nda oynar. Bir ses iflitdim ki, bana, bunu bize ›smarlad›n, geri biz sana verdik, diyordu. Ben dedim, ne olayd›, anas› da diri olayd›. Hât›fdaki ses dedi ki, e¤er anas›n› da bize ›smarlam›fl olayd›n, bu fleklde onu da
geri verirdik.
Yetmiflalt›nc› Menâk›b: Bundan evvel anlat›lm›fld›. Emîr-ül
mü’minîn Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” bekçi yerine, flehri
kendi dolan›rd›. Nerede bir noksanl›k görür ise, onu tedârik
ederdi. Bu kadar ihtiyât ile dâimâ a¤lar idi. Derler idi, yâ Emîrel mü’minîn! Bu kadar korku ve a¤lamak neden dolay›d›r. Buyurdu ki, e¤er bir koyun veyâ bir keçi F›rat kenâr›nda gezer.
Onun hastal›¤›na ilâc yapmazlar ise, korkar›m ki, k›yâmetde
onu benden süâl ederler. O bu kadar takvâ ve vera’ sâhibi idi.
Abdüllah bin Amr bin Âs “rad›yallahü teâlâ anh” der ki, hazret-i Ömerin vefât›ndan sonra, ben dâimâ düâ ederdim ki, yâ
Rabbel âlemîn! Ömer hazretlerini rü’yâda bana göster. Oniki
aydan sonra düâm kabûl olup, rü’yâmda gördüm. Gusl edip,
pefltemâlini tutunmufl fleklde gördüm. Dedim, yâ emîr-el
mü’minîn! Allahü teâlân›n huzûrunda yerini nas›l buldun. Buyurdu ki, yâ Abdüllah! Sizden ayr›lal› ne kadar zemân oldu.
Dedim: Oniki ay. Buyurdu: fiimdiye kadar muhâsebede idim.
‹fllerimden helâk olmak korkusu var idi. E¤er, Allahü tebâreke
ve teâlâ hazretlerinin rahmeti gazab›n› aflmasa idi, çâresiz kal›r,
mahv olurdum. fiimdi ben ve sen bilelim ki, defterleri günâh ile
siyâh etmifliz. Ben ve sen tâ’at ve hasenât› rüzgâra vermifliz.
Ben ve sen yüz suyunu Allahü teâlâ ve Resûlü önünde yere
dökmüflüz. [Huzûrunda edebsizlik etmifliz.] Ben ve sen dünyâ
mal›na ma¤rûr ve meflgûl olup, âh›ret hâz›rl›¤› yapmam›fl›z.
Ömer bin Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin hâli
böyle olan yerde ki, dünyâda geçinecek mikdârdan fazla eflyâ
tutmazd›, yâ biz âsî ve fler kullar›n ve âh›reti dünyâya veren hasîslerin, belki âh›reti bir baflkas›n›n dünyâs›na veren düflük kimselerin hâli ne olur.
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Yetmiflyedinci Menâk›b: Emîr-ül mü’minîn Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri Ebû Mûsâ-el efl’arî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini Pars vilâyetine vâlî ta’yîn edip, göndermifldi. Bir müddet sonra bir mektûb yaz›p, gönderdi. Mektûbda:
Bilmelisin ki, idârecilerin en iyisi o kimsedir ki, halk› onun sebebi ile iyidir. Kötü bahtl›lar onun ile kötü bahtl›d›r. Ve zinhâr yâ Ebû Mûsâ, elini aç›k tutup, isrâf edici olma ki, o vakt
âmillerin de öyle ederler. Senin misâlin o hayvan gibidir ki,
otu çok yir. Onun semîz olmas›, bo¤azlanmas›na sebeb olur.
Bir vakt hazret-i Ömer ve Huzeyfe “rad›yallahü teâlâ anhümâ” oturmufllar idi. Hazret-i Ömer buyurdu ki: Yâ Huzeyfe!
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri münâf›klar›n s›rr›n› sana söylemifldir. Bende nifâk eserinden ne görürsün. Huzeyfe dedi ki: Allahü teâlâ muhâfaza etsin. Sen bunu nas›l söylüyorsun. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinden, sende nifâk ile alâkal› birfley iflitmedim. [Ya’nî sende münâf›kl›k alâmeti yokdur.] Bir vaktde de
oturmufldu. Vera’ sözünü söylerdi. Sonra buyurdu; harâma ve
flübheliye düflerim korkusu ile yetmifl halâlden el çekdim.
(Kimyâ-i se’âdet)de de nakl edilmifldir ki, emîr-ül mü’minîn
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” yedi veyâ dokuz lokmadan fazla yimezdi.
Yetmiflsekizinci Menâk›b: Ebû ‹shak Gülâbâdî (Te’arrüf)
kitâb›nda demifldir ki, emîr-ül mü’minîn hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”, Üveys-i Karnînin “rahmetullahi aleyh” s›fat›n› Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden iflitmifldi. Hazret-i Ömere “rad›yallahü teâlâ anh” söylemifldi, Üveysi görmemifldi. Fekat, Üveysi çok senâ ederdi.
Ömere “rad›yallahü teâlâ anh” Üveys hakk›nda vas›yyet eyledi. Hilâfet s›ras› hazret-i Ömere geldi. Arefe gününde halk›
Arafatda toplanm›fl buldu. Minber üzerine ç›kd›. Seslendi: Her
kim Irâkl› ise aya¤a kalks›n. Bir mikdâr halk aya¤a kalkd›lar.
Her kim Yemenli ise, ayr› tarafda otursun. Bir kifli kalkd›.
Emîr-ül mü’minîn o kifliden süâl buyurdu ki; Neredensin. O
dedi, Karndan›m. Buyurdu, Üveys-i Karnîyi bilir misin. Bilirim, onu niçin soruyorsunuz. Hâlbuki, içimizde ondan dîvâne
ve fakîr yokdur. Emîr-ül mü’minîn bunu iflitdi ve buyurdu ki,
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onu o sebebden isterim ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretlerinden iflitdim, buyurdu ki: K›yâmet günü
Râbi’a ve Mudar kabîlelerinin koyunlar›n›n yünü adedince,
Onun flefâ’atiyle benim ümmetimden Cennete girseler gerekdir. Bu iki kabîle Arabistânda büyük kabîlelerdir. Koyunlar›
çokdur.
Herem bin Hayyân “rahmetullahi aleyh” der ki: Bunu iflitdim. Kûfeye var›p, onu taleb etdim [arad›m]. Tâ F›rat kenâr›nda buldum, abdest al›p, kaftan›n› y›kard›. Selâm verdim. Selâm›m› al›p, bana bakd›. ‹stedim ki, elini tutay›m. Dedim: Allahü
teâlâ sana rahmet etsin, seni afv etsin, nas›ls›n. Bana onun muhabbetinden ve onun hâlinin zaîfli¤ine ac›mamdan, bir a¤lamak
geldi. O da a¤lad›. Dedi: Yâ Herem bin Hayyân! Sen nas›ls›n, yâ
benim kardeflim. Sana benim taraf›ma kim yol gösterdi. Ben
sordum: Benim ad›m› ve babam›n ad›n› nas›l bildin, görmemifl
iken, nas›l tan›d›n. (O alîm ve habîr ki, hiçbir fley onun ilminden
d›flar› de¤ildir), bana haber verdi. Benim rûhum senin rûhunu
tan›d›. Mü’minlerin rûhu birbirlerini görmemifl olsalar bile, birbirleri ile âflinâ olurlar. Dedim, bana Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden bir haber ver, yâdigâr olsun.
Dedi: Benim cân›m ve bedenim Resûlullaha “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” fedâ olsun. Ben Onu görmemiflim ve Onun
hadîsini gayriden iflitmiflim. Hadîs rivâyetinin yolunu kendimin
üzerine kurulmas›n› istemem. Muhaddis ve müftî olma¤› ve
meflhûr olma¤› istemem [sevmem]. Benim bir meflgûliyyetim
vard›r ki, ondan gayri ile meflgûl olmam. Dedim; bana bir âyet
oku. Tâ senden ifliteyim. Bana düâ ve vas›yyet et. Tâ onunla
amel edeyim ki, seni Allah için çok severim. Benim elimi tutdu.
F›rat kenâr›na götürdü. Dedi; (E’ûzü billâhi mineflfleytânirracîm) ve a¤lay›p, sözlerin en do¤rusu Allahü teâlân›n sözüdür.
Sonra Dühân sûresi 38.ci âyetinden 42.ci âyetine kadar okudu.
(Biz gökleri, yeri ve ikisi aras›ndakileri abes olarak, bât›l olarak
yaratmad›k. Bu ikisini hak olarak yaratd›k. Fekat çoklar› bunu
bilmezler. Do¤rusu hükm günü hepsinin bir arada bulunaca¤›
gündür. O gün dostun dosta hiçbir fâidesi olmaz. Yard›m da
görmezler. Yaln›z Allahü teâlân›n merhamet etdi¤i kimseler
bunlar›n d›fl›ndad›r. O flübhesiz güçlüdür, merhametlidir.) Son– 181 –

ra bir ba¤›rd› ki, akl› bafl›ndan gitdi ve dedi, yâ Hayyân o¤lu!
Baban Hayyân öldü. Sen dahî yak›nd›r ki ölürsün! Yâ Cennete
gidersin veyâ Cehenneme! Baban hazret-i Âdem aleyhisselâm
öldü ve Nûh aleyhisselâm öldü. ‹brâhîm Halîlullah öldü. Mûsâ
kelîmullah öldü. Dâvüd halîfe-i hüdâ öldü. [Hazret-i Îsâ ölmedi.] Hazret-i Muhammed Resûlullah “aleyhissalâtü vesselâm”
öldü. Resûlullah›n halîfesi Ebû Bekr öldü. Birâderim hazret-i
Ömer de öldü. Ben, Ömer henüz ölmedi, dedim. Hak Sübhânehü ve teâlâ bana Ömerin öldü¤ünü haber verdi. Ben ve sen de
ölece¤iz, dedi. Salevât getirip, k›sa bir düâ yapd›. Dedi ki, benim sana vas›yyetim odur ki, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin kelâm-› azîmüflflân›n› ve ehl-i sâlih tarîk›n› [sâlih kiflilerin
yolunu] önünde tutas›n, ölümü anmakdan bir sâat gâfil olm›yas›n. Kendi kavmine var›p, onlara nasîhat edesin. Onlar› nasîhats›z b›rakmayas›n. Cemâ’atden bir ad›m ayr›lmayas›n ki, bilmeden dinden ç›kar ve Cehenneme düflersin. Sonra bir çok düâlar
etdi ve dedi: Yâ Herem bin Hayyân! Bundan böyle ne ben seni
görürüm. Ve ne sen beni görürsün. Beni düâ ile yâd et. Tâ ki,
ben de seni düâ ile yâd edeyim. Sen bir tarafa git. Ben de bir
baflka tarafa gideyim. ‹stedim ki, bir sâat onunla gideyim. ‹stemedi ve a¤lad›, beni de a¤latd›. Ard›nca bakd›m. Sonra bir mahalleye girdi. Bir dahâ ondan haber alamad›m. Ömrümün sonuna kadar hazret-i Ömerin rûhuna hayr düâ ederdim ki, bana
onun taraf›na yol gösterdi. E¤er onun irflâd› olmasayd›, ben
Üveysi bulup, feyz alamazd›m.
Yetmifldokuzuncu Menâk›b: Emîr-ül mü’minîn Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin bir câriyesi var idi. Ad› Zâide idi. Bir gün koflarak Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinin huzûrlar›na geldi ve dedi ki: Yâ Nebiyyallah! Ben Ömerin evinde idim. Hamur yap›p, ekmek piflirmek istedim. Odun yok idi. Vard›m hurmal›¤a odun getirme¤e. Odunu toplad›m. Ba¤lad›m. Getirme¤e kâdir olamad›m.
Bir at aya¤› sesi iflitdim. O hurmal›kda hiç atl› görmemifldim.
Bakd›m, güzel yüzlü bir atl› gördüm. Yeflil kaftanlar giymifl.
Bana dedi, yâ Zâide! Hazret-i Muhammed “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” nas›ld›r. Ben dedim, pek iyidir. Cennet ile
müjde verir. Cehennem ile korku verir. Dedi, yâ Zâide! Git,
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hazret-i Muhammedin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûruna, ona benden selâm söyle. Söyle ki, Cennet R›dvân› sana
selâm eder. Ve der ki, hiç kimse senin Peygamberli¤ine ve Resûllü¤üne benim kadar sevinen ve hurrem olan kimse olmad›.
Zîrâ ki hiçbir Peygamber ümmeti, onun ümmeti kadar Cennete girmek istemez. Senin ümmetin k›yâmet günü üç bölük olsa
gerekdir. Zâlimler, muktes›dlar ve sâb›klar. Allahü teâlâ sâb›klar› hesâba çekmez. Hesâbs›z Cennete gönderir. Muktes›dlar›n
hesâb› kolay olur. Yine Cennete gönderir. Zâlimleri Senin flefâ’atin ile sana ba¤›fllar. Ümîd ederim ki, senin ümmetinden
kimse k›yâmetde, zâyi’ olmaz. Bu üç gürûh, senin bereketin ile
Cennete girerler. Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” mubârek bafl›n› secdeye koydu ve buyurdu ki, Elhamdülillah ki, beni dünyâdan âh›rete iletmeden, R›dvân›n dili üzerinden, benim ümmetimin afv olaca¤›n› bana müjde verdi. Zâide dedi ki; yâ Resûlallah! Bundan acâibini söyliyeyim!
Ben odunu ba¤lam›fld›m. A¤›r idi. Götürme¤e kâdir olamad›m. Bana dedi, odunu götüremiyor musun. Dedim, evet, götüremiyorum. Elindeki kamç›s› ile bir büyük tafla iflâret etdi ve yâ
tafl kalk. Bu odunu Ömer bin Hattâb›n evine götür ve sen geri
gel, dedi. O sâat o tafl› gördüm. Yerinden kalkarak, koflarak
geldi. O odunu yerinden kald›r›p gitdi. Ömerin kap›s›na koymufl, geri geldi¤ini gördüm. Geldi, yerinde karâr eyledi. Sonra
o atl›y› görmedim. Ey kardeflim! E¤er, Ömerin “rad›yallahü
anh” fazîletlerini bilmek istersen, onun hizmetçisinin hâline
bak! Hizmetçisinin fazîleti böyle olur ise, kendinin fazîletini k›yâs eyle “rad›yallahü teâlâ anh”.
Sekseninci Menâk›b: (Tenbîh-ül gâfilîn)de nakl edilmifldir.
Ömer bin Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine fiâmdan
kablar içinde zeytin getirmifller idi. Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretleri onu taksim ederdi. O¤lu önünde otururdu. Bofl
olan kaplara elini sürerdi. Eli ya¤l› olurdu. O ya¤l› elini saç›na
sürerdi. Ömer hazretleri bakd›. Dedi ki, ey o¤ul! Saç›n› ya¤l›
görürüm. O¤lu dedi: Evet, elim zeytinlerin kab›ndan, saçlar›m
da elimden ya¤land›. Çabuk o¤lunun elinden tutup, hamâma
götürdü. Saçlar›n› y›katd›. Buyurdu ki: O¤lum! Bu ifl baban›n
azâb görmesinden kolayd›r.
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Yine (Tenbîh-ül gâfilîn)de bildirilmifldir. Bir gün bir kifli
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin huzûruna han›m›ndan flikâyet etme¤e gitdi. Se’âdethânelerinin [evinin] kap›s›na
vard›. ‹çeriden bir münâkafla sesi geliyordu. O kifli der ki, kula¤›mla iflitdim ki, harem-i muhteremleri [muhterem han›mlar›]
Ümm-i Gülsüm ona çok sözler söyler. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” ona aslâ karfl›l›k vermez. Susar ve dinler. O kifli kendi kendine dedi ki, ben isterim ki kendi han›m›mdan hazret-i Ömere flikâyet edeyim. fiimdi o benden de çok elemde ve
cefâdad›r. Evine gitmek üzere geri dönmüfl idi. Hazret-i Ömer
d›flar› ç›kd›, o kifliyi gördü ki, gidiyor. Ona dedi ki, ne ifl için gelmifldin. O kifli, Yâ Emîr-el mü’minîn! Han›m›mdan sana flikâyet
etme¤e gelmifldim. Sizin harem-i flerîfinizde olan nesneyi iflitince geri döndüm, dedi. Hazret-i Ömer buyurdu ki, (Ben onu,
üzerimde olan flu haklardan dolay› afv ederim. Birincisi, benim
ile Cehennem aras›nda perdedir. Nefsim onun ile harâmdan sâkin olur. ‹kincisi, evden d›flar› giderim, evimin bekçisi olur.
Üçüncüsü, kassâr›md›r, esvâb›m› y›kar. Dördüncüsü, çocuklar›m›n bak›c›s›d›r. Beflincisi, ekme¤imi yapar, yeme¤imi piflirir.
Onun bu haklar› onu azarlamama mâni’dir.) O merd de dedi ki,
do¤ru söyliyen kifliyi ve do¤ru giden kifliyi Allahü teâlâ sever.
Benim han›m›m›n da bu haklar› var. Onu r›zâm ile afv etdim.
Seksenbirinci Menâk›b: (Mesâbîh)den havz ve flefâ’at bâb›n›n hasen hadîs-i flerîflerinde Enes “rad›yallahü teâlâ anh” nakl
etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Allahü teâlâ bana ümmetimden dörtyüzbin kimseyi
Cennete koyaca¤›n› va’d etdi.) Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ
anh”, bize ziyâde et yâ Resûlallah, dedi. Buyurdu: ‹ki elini avuç
yap›p, bunun kadar, buyurdu. Yine Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” dedi: Bize ziyâde et, yâ Resûlallah! Yine öyle buyurdu.
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” dedi: Bizim hepimizi Allahü teâlâ Cennete koyma¤› irâde etse idi, bir avuçda koyard›. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” (Ömer do¤ru söyledi) buyurdular.

– 184 –

ÜÇÜNCÜ BÂB
Ebû Bekr-i S›ddîk ve Ömer-ül Fârûkun “rad›yallahü teâlâ
anhümâ” menâk›b›:
Birinci Menâk›b: (Mesâbîh-i flerîf)de fieyhayn›n [Ebû Bekr-i
S›ddîk ve Ömer-ül Fârûk] rad›yallahü anhümâ” menâk›blar› bâb›nda, sahîh hadîslerde, Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Fahr-i âlem ve Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki,
(Bir adam öküzünü sürüp giderdi. Adam yoruldu. Öküze bindi.
Allahü teâlâ öküze nutk verip, fasîh lisân ile söyledi ki, biz binilmek için halk olunmam›fl›z. Biz ancak çift sürmek için halk
olunmufluz. ‹nsanlar bunu iflitip, dediler ki, Sübhânallah! Öküz
konufldu.) Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (Muhakkak ben öküzün konuflmas›na
inand›m. Ebû Bekr ve Ömer de îmân getirdiler.) Hâlbuki bu iki
server, o mekânda hâz›r de¤il idiler. Onlar›n orada olmad›klar›
hâlde, g›yâblar›nda onlar için flehâdet etdiler. Yine Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: Bir çoban
kendi koyunlar› içinde dururdu. O s›rada bir kurt koflarak bir
koyunu ald›, gitdi. Sâhibi yetiflip, koyunu kurtard›. Allahü teâlâ hazretlerinin kudreti ile kurt konuflmaya bafllay›p, seb’ günü
koyunu kim güdecek. O bir gündür ki, benden gayri koyuna çoban olmaz. ‹nsanlar iflitip, dediler ki, Sübhânallah! Kurt konufluyor. Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
buyurdular ki: Muhakkak ben kurdun konuflmas›na îmân getirdim. Ebû Bekr ve Ömer de îmân getirdiler. Hâlbuki onlar o
mekânda hâz›r de¤il idiler. Seb’ gününde ihtilâf etdiler. Lâkin
s›hhatli olan ma’nâ budur ki, seb’ günü o gündür ki, fitne ve fesâd çok olur. ‹nsanlar koyunlar› sâhibsiz b›rak›p, kurtlar›n eline
f›rsat düfler.
‹kinci Menâk›b: (Mesâbîh)de yine ayn› bâbda hasen hadîs-i
flerîflerde, Ebû Sa’îdil Hudrî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
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ve sellem” hazretleri buyurmufldur ki: (Sizin gök yüzündeki
›fl›kl› y›ld›zlara bak›p, gördü¤ünüz gibi, Cennet ehli de ‹lliyyîn
ehline bakar. Muhakkak ki, Ebû Bekr ve Ömer onlardand›r.
Lâkin onlar bu mertebeden de yüksekdirler. Na’îm Cennetine
dâhil oldular.)
Yine hasen hadîs-i flerîf olarak, Enes “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Resûl-i ekrem “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bu ma’nâ ile alâkal› hadîs-i flerîfde buyurdular ki, (Ebû Bekr ve Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” Cennet erkeklerinin, enbiyâ ve mürselînden gayri seyyididir. “Alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm”. Yine hasen
hadîs-i flerîf olarak, Huzeyfe “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” buyurdular. Bu mefhûm üzerine ki, iktidâ
edin [uyun] o iki kimseye ki, benden sonra halîfedirler. Onlar
Ebû Bekr ve Ömerdir “rad›yallahü anhümâ”.) Yine Enes “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mescide dâhil olduklar›
zemân, Ebû Bekr ve Ömerden baflka kimse bafl›n› yukar› kald›rmazd›. O ikisi hazret-i Resûle bak›p, tebessüm ederler idi.
Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” de onlara bak›p, tebessüm ederdi. Yine hasen hadîsde, Abdüllah ibni
Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerinden rivâyet edilmifldir: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bir gün
ç›kd›lar ve mescide geldiler. Ebû Bekr ve Ömer “rad›yallahü
teâlâ anhümâ” biri sa¤›nda ve biri solunda idi. Hazret-i Resûlullah ara yerde, ikisinin elini tutdu¤u hâlde, buyurdular ki,
(K›yâmet gününde böylece ba’s olunuruz.) [K›yâmet gününde
böyle kalkar›z.]
Üçüncü Menâk›b: Yine (Mesâbîh-i flerîf)de o bâb›n hasen hadîs-i flerîflerinde, Abdüllah bin Hat›yyeden rivâyet edilmifldir.
Abdüllah bin Hat›yye tâbi’îndendir. Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”; hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömeri “rad›yallahü anhümâ” gördükde, buyurdu ki, (Bunlar gözdür
ve kulakd›r). Ya’nî bu ikisi, Serverin menzil-i dinde, göz ve kulak menzilesindedir. Ba’z› ehl-i dirâyet; hazret-i Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bu kavl-i flerîfinin te’vîlinde,
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(Allah›m! Bizi gözlerimiz ve kulaklar›m›zdan fâidelendir!) hadîs-i flerîfindeki göz ve kulakdan murâd, Ebû Bekr ve Ömerdir
“rad›yallahü teâlâ anhümâ”, demifllerdir.
Yine o bâbda hasen hadîs-i flerîfde, Ebû Sa’îd hazretlerinden “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet olunmufldur. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular: (Her Peygamberin yer ehlinden iki, gök ehlinden iki vezîri olur. Benim gök ehlinden vezîrlerim Cebrâîl ve Mikâîldir “aleyhimesselâm”. Yer
ehlinden vezîrlerim Ebû Bekr ve Ömerdir “rad›yallahü teâlâ
anhümâ”.) Yine o bâb›n hasen hadîsler k›sm›nda, hazret-i Ebû
Bekrden rivâyet olunmufldur. Bir adam, Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine dedi ki, rü’yâda gördüm.
Gökden bir mîzân nâzil oldu. Hazretiniz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve Ebû Bekr hazretleri vezn olundunuz, ya’nî tart›ld›n›z! Siz üstün geldiniz. Ebû Bekr ve Ömer hazretleri vezn
olundular. Ebû Bekr üstün geldi. Ömer ve Osmân hazretleri
vezn olundular. Ömer üstün geldi. Sonra mîzân kalkd›. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine bu rü’yâdan
bir büyük üzüntü hâs›l oldu. Buyurdular ki; (Nübüvvete âid
olan hilâfetden sonra, Allahü teâlâ mülkü diledi¤ine verir.)
Tayyibî beyân etmifl ki, bu rü’yâ fluna iflâret eder. Hak üzere
olan hilâfetde kesinti olur ve sonra yok olur. Hadîs-i flerîfde bildirildi¤i gibi, hazret-i Ömerin hilâfeti de nübüvvete ba¤l› olarak
devâm eder. fieyhayn›n [hazret-i Ebû Bekr ve Ömerin “rad›yallahü anhümâ”] derecesine hiç kimse ç›kamad›. Bunlar›n yapd›¤›
hizmet, baflkalar›na nasîb olmad›. Hazret-i Osmân “rad›yallahü
teâlâ anh” ve hazret-i Alî de “rad›yallahü teâlâ anh” hak üzere
halîfe idiler. Bunlar›n zemân›nda fitne ve kar›fl›kl›klar ço¤ald›.
Kalblerde üzüntüler artd›. [Ehl-i sünnete göre, her ikisini de üstün bilmek ve sevmek flart oldu.] Osmân ve Alî “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerinden sonra melik-i adûd oldu.
Dördüncü Menâk›b: (Ravdat-ül ulemâ) kitâb›n›n sâhibi,
yazm›fl ki, fakîh Ebû Nasr fârisî dil ile hazret-i Alîden “rad›yallahü teâlâ anh ve kerremallahü vecheh” rivâyet eder. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûruna bir kifli geldi ve dedi ki, yâ Resûlallah! Filân yehûdînin bir ›s›r›c› köpe¤i
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vard›r. Her ne zemân cemâ’ate gelmek için oradan geçerim,
beni difller [›s›r›r], elbisemi y›rtar. O yehûdîye emr edin ki, o
kelbi [köpe¤i] habs etsin. Resûlullah hazretleri kalk›p, o yehûdînin evine gitdi. Yehûdî karfl›lad›. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” (Yâ Ehal Yehûd! Senin köpe¤in bu kimseyi difllemifl ve elbisesini y›rtm›fl) buyurdu. Yehûdî dedi ki:
Benim köpe¤im kendine eziyyet etmiyene eziyyet etmez. E¤er
sen Allahü teâlâ hazretlerinin Resûlü isen, öyle zan edersin [ki
öyledir], gel köpekden sor ki, niçin eziyyet eder. Rivâyet eden
diyor ki: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, yehûdînin köpe¤ini gördü. Köpek kalkd›. Ondan yana koflup, kuyru¤unu oynatma¤a bafllad›. O s›rada o flahs› da gördü.
O flahs›n üzerine sald›rd›. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” buyurdu ki; nedir senin hâlin yâ kelb. Niçin bu kimseye sebebsiz eziyyet edersin. Hak Sübhânehü ve teâlâ kelbe konuflmak için izn verdi. Hattâ fasîh bir lisân ve güzel bir ibâre ile
konuflup, dedi ki, yâ Nebiyyallah! Muhakkak, benim yan›mdan hergün bin adam geçer. Hiçbirine zarar vermem. Bu adama o sebebden eziyyet ederim ki, Ebû Bekr ve Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerine bu¤z eder ve o iki serverin güzel sûretlerini kap›s›n›n dehlîzinde tasvîr etmifldir. Evine girerken ve evinden ç›karken o sûret-i flerîflere tükürür. Yâ Resûlallah! Benim ile berâber buyurun, onun evine gidelim. E¤er
ben yalanc› isem, nefsim sana fedâ olsun. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri o flahs›n evine gitdiler.
Bakd›lar ki, kelbin [köpe¤in] anlatd›¤› minvâl üzere dehlîzin
kap›s› üzerinde, mubârek resmlerin üzerinde tükrük izleri görünür. Resûl-i ekrem hazretleri o flahsa dönüp, buyurdular ki,
(Tevbe eyle, müslimân ol. Allahü teâlâ hazretleri tevbeni kabûl eyleye.) O flahs da tevbe edip, müslimân oldu. Sonra kelbin sâhibi de müslimân oldu. Sonra kelb dedi ki: Selâm Senin
üzerine olsun yâ Resûlallah! Sen Hak teâlân›n gönderilmifl hakîkî Peygamberisin. Sonra gözden kayboldu.
Beflinci Menâk›b: Yine (Ravdat-ül ulemâ) sâhibi demifldir
ki, Sâlih bin Muhammed bin Sâlih el Sehâvîden iflitdim. ‹snâd
ile Ebûl Cerrâhdan, o da Ebûl Alkamadan hikâye eder. Ebûl
Alkama dedi: Bir büyük kâfile içinde bulundum. Emîrimiz bir
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flahs idi ki, onun emri ile göçüp, onun emri ile konard›k. Bir
menzile vard›k. O flahs, fieyhayn› “rad›yallahü anhümâ” fletm
etdi [kötüledi, yak›flm›yan fleyler söyledi]. Biz nehy etdikçe kesmedi, vaz geçmedi. O gece rü’yâmda gördüm. Sabâh olup, yüklerimizi yükledik. Bendlerimizi ›slâh eyledik. Emîrimiz taraf›ndan emr bekledik. Kimse ses vermedi. Emîrin yan›na vard›k ki,
görelim, hâli nedir ve ne yapar. Gördük ki, ba¤dafl kurmufl,
oturmufl. Ayaklar›n› bir örtü ile örtmüfl. Ayaklar›n› açd›k. Gördük ki, neûzübillah, ayaklar›, h›nz›r ayaklar›na dönmüfl. Hayvan› e¤erleyip, hayvan›na bindirdik. Bir kilisenin yan›na geldik ki,
orada domuzlar otlar. Hemen hayvan›ndan afla¤› s›çray›p, iki
aya¤› üzerine durdu. Üç kerre domuz gibi ba¤›rd›, domuzlara
kar›fld›. Onlar gibi domuz oldu. Hattâ onlardan ay›rmak mümkin olmad›. Neûzübillah. Kötü ifllerimizden, nefslerimizin flerrinden Allahü teâlâya s›¤›n›r›z.
Alt›nc› Menâk›b: (Ravdat-ül ulemâ) sâhibi demifl ki, Fakîh
Ebülleys Nasr Ahmed bin Muhammed Hayr dedi ki: Ben Buhâra pazar›ndan Tûs pazar›na gitmek üzere yola ç›kd›m. Yolda
Fergâna köylerinden ‹skenderiyyeli bir flahs ile arkadafl oldum.
Ben o flahsa dedim. Nereden gelirsin, nereye gidersin. O flahs
dedi ki, Fergâneden gelirim, hacca giderim. Bir han›m için üçyüz dirheme hacca giderim. Ben ona bu zemân hac vakti de¤il,
zîrâ hâc›lar ç›km›fllard›r, sen onlara eriflemezsin. Fergâneden
Mekke-i Mükerremeye üçyüz dirheme nas›l hacca gidersin dedim. O flahs dedi ki, bizim için Tûsda bir yer vard›r. Ona meflhed denilir. Biz o beka’ay› [o yeri] hac ederiz. O yerde hazret-i
Alînin “kerremallahü vecheh” sülâle-i flerîflerinden Alî bin
Mûsâ el R›zân›n kabri vard›r. O kabri hac ederiz. Ona karfl›l›k
cevâb verdim. Delîl ve senedli cevâb verdi¤im hâlde, konuflmam›z münâkafla fleklini al›nca, onu Meflhedde terk etdim ve Tûsa gitdim. K›ssay› hâkime söyledim. O s›rada Ebûl Fadl el ednî
hâkim idi. Tûsda hâkim bana dedi ki, niçin arkadafll›¤›n› devâm
etdirmedin. Böylece, onlar›n küfrü aç›¤a ç›ksa idi. Biz de o sebeble onlar› bu flehrden ihrâç ederdik [sürerdik]. Hâkimden izn
taleb etdim, dönüp Meflhede gitdim. Birçok geceler onunla oldum. O kadar onunla düflüp-kalkd›m ki, kendilerinden zan etdi. Ben de onlardan oldum. Bana dedi ki, yâ falan, art›k bizden
oldun, art›k bizim seyyidimizi ve imâm›m›z› ziyâret etmez mi– 189 –

sin! Olur, dedim. ‹mâmlar› bir flahs idi ki, tan›fld›k. Onlar ile nemâz k›lard›. Kur’ân-› azîmüflflân›, neûzübillâhi teâlâ, hakîkî k›râetinden baflka bir fleklde okurdu. Hattâ K›yâmet sûresini
okudu. Meâl-i flerîfi (Ey Resûlüm! Kur’ân-› kerîmi kalbinde
toplay›p, dilinde sâbit k›lmak bizim üzerimizdedir) olan 17.ci
âyet-i kerîmeyi okurken, de¤ifldirip okudu. Ben kalbimden ona
yalan söyliyorsun, dedim. O nemâz› yeniden k›ld›m. Sonra o
flahs beni büyüklerinden birinin yan›na gizlice götürdü. Orada
bir flahs gördüm ki, iki aya¤› kelb aya¤› gibi ve a¤z› kelb a¤z› gibi, kelb sûretinde idi. Onlar derler ki, o flahs Allahü teâlâ hazretlerini zikr eder. Sonra o Fergâneli bana dedi ki, bu seyyidimiz hergün fieyhayn hazretlerine “rad›yallahü teâlâ anhümâ”
neûzübillah, bin kerre la’net eder. Emr geldi, bu mertebeye geldi. Ben de ç›kd›m Tûs flehrine geldim. Hâkime hepsini haber
verdim. Kalk›p Meflhede geldi. O tâifeyi oradan ç›karmak için
u¤rafld›. Mümkin olmad›.
Yedinci Menâk›b: Yine (Ravdat-ül ulemâ) sâhibi “rahimehullahü teâlâ” diyor ki: Edîb Zâhid-el Yûsüf Ya’kûb bin Yûsüfden “rahimehullah” iflitdim. Der ki, ben Mekke-i mükerreme
yolunda Dâmigâna vard›m. Niflâpûrlu bir flahsa rast geldim. Bu
flahs, Dâmigânl› bir flahs ile; Ebû Bekr ve Ömer “rad›yallahü
teâlâ anhümâ” hazretlerinin fazîletleri konusunda münâkafla
ediyorlard›. Dâmigânl›ya fieyhayn hazretlerinin fazîletleri konusunda yard›m etmek için, ben de onlara dâhil oldum. Edîb
Zâhid flöyle nakl etmifldir. Dâmigânl›, Niflâpûrluya dedi ki, bu
konuda benim sana söyledi¤im sözleri kimse söylememifldir.
Lâkin sana bu dalâletden dönmen için hiçbir fley fâide vermedi.
Gel seninle fi’li tecrîbe edelim. Niflâpûrî dedi ki, nas›l? Dâmigânî dedi ki; Dâmigânda bir hamâm vard›r. Emîr hamâm› denmekle meflhûrdur. Dâmigân hamâmlar›nda o hamâm külhân›ndan büyük ateflli bir külhân [ocak] yokdur. Varal›m, külhânc›ya külhân kap›s›n› açd›ral›m. Sen ve ben külhâna girelim ve
onun içinde zuhr [ö¤le] vaktine kadar e¤lenelim. E¤er sen hak
üzerine isen necât bulursun [kurtulursun], ben helâk olurum.
E¤er ben hak üzere isem, ben necât bulurum [kurtulurum], sen
helâk olursun. Kalkd›k, o hamâma vard›k. Külhânc› bizim için
külhân kap›s›n› açmakdan imtinâ etdi [çekindi]. Tâ ki, birkaç
müslimân› bu kadiyye üzerine flâhid tutdu. Sonra, Dâmigânî,
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Niflâpûrînin sa¤ elinin küçük parma¤›ndan tutup, kendi önce
külhâna [oca¤a] girip, Niflâpûrîyi de çekdi. ‹kisi berâber külhâna girip, e¤lendiler [beklediler]. Hamâm yak›n›nda olan câmi’in
müezzini zuhr [ö¤le vaktinin] ezân› okuyunca, ben külhânc›y›
[ocakc›y›] ça¤›rd›m. Külhânc› da o ikisine nidâ etdikde [seslenip, ça¤›rd›kda], Dâmigânl› ç›kd›. Elbiselerinden bir parça bile
yanmam›fl. Atefl aslâ te’sîr etmemifl. Niflâpûrlu ise, yanm›fl, kömür gibi olmufl. Ey mü’mîn kardefller. fieyhayn›n “rad›yallahü
anhümâ” fazîleti hakk›nda, baflka k›ssa olmasa, bu acâib k›ssa
kifâyet eder.
Sekizinci Menâk›b: Hazret-i Ömer bin Hattâb›n “rad›yallahü teâlâ anh” âdet-i flerîfleri flu idi ki, herkesden önce mescide
giderlerdi. Bir gün mescide giderken gördü ki, bir çocuk, acele ile önünden gider. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”
dedi ki, yâ sabî [çocuk], niçin bu kadar acele mescide gidersin.
Sana henüz nemâz dahî farz olmam›fl. Çocuk dedi ki, yâ
Ömer, ben niçin acele etmiyeyim ki, dünkü gün, benden küçük bir çocuk vefât etdi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” çocukdan bu sözü iflitince, o fleklde a¤lad› ki, gözünden
yafl yerine kan geldi.
Dokuzuncu Menâk›b: Bostân sâhibi “rahimehullahü teâlâ”
(Kitâb-ül Bostân)da, ba’z› selefden nakl etmifldir. Benim bir
komflum vard›. Ebû Bekr ve Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ”
hazretlerini fletm ederdi [kötülerdi]. Bir gece afl›r› kötüledi. Tehammül edemeyip, dö¤üfldüm. Sonra döndüm, hüzn ve üzüntü
ile evime geldim. Yats› nemâz›n› te’hîr edip, uyudum. Uykum
içinde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini gördüm. Dedim ki; yâ Habîballah! Falan kifli senin eshâb›n›
seb’ eder [kötüler]. Buyurdu ki; kimi kötülüyor. Dedim, Ebû
Bekr ve Ömer hazretlerini. Buyurdu ki; bu b›ça¤› al, bununla
var onu bo¤azla. Ben de o b›ça¤› ald›m. Onu y›k›p, bo¤azlad›m.
Gördüm ki, kan›ndan elime bulafld›. Elimi yere sürdüm. Bu esnâda uyand›m. O flahs›n evinden ba¤›rmalar [figânlar] geldi¤ini
iflitdim. Dedim ki, bu figân nedir. Dediler, bu gece filan füc’eten
ölmüfl. Sabâh oldu. Vard›m, ona bakd›m. Bo¤az›ndan bir hat
çekilmifl, gördüm. Bu k›ssa (fievâhid-ün nübüvve)den al›nm›fld›r.
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Onuncu Menâk›b: Sefîne “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet
eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Mescid-i flerîfi binâ etme¤e bafllad›. Kendi mubârek eli ile bir tafl koydu.
Sonra, Ebû Bekre “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, Sen de
tafl›n› benim tafl›m›n yan›na koy. Sonra Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine de buyurdu ki, yâ Ömer! Sen de tafl›n› Ebû
Bekrin tafl› yan›na koy. Buyurdu ki; Bunlar benden sonra halîfelerdir. Bu da (fievâhid-ün nübüvve)den al›nm›fld›r.
Onbirinci Menâk›b: Rivâyet olunmufl ki, Sahâbe-i güzînin
“r›dvânullahi aleyhim ecma’în” çocuklar› oynafl›rken, hazret-i
Ebû Bekrin o¤lu, hazret-i Ömerin o¤luna, uzun fikrlinin o¤lu,
dedi. Hazret-i Ömerin o¤lu a¤l›yarak babas›na var›p, Ebû Bekrin o¤lu bana böyle dedi, diye flikâyet eyledi. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri de bu sözden üzüldü. Dedi ki, mutlaka
büyüklerinden iflitip, öyle demifldir. Zîrâ çocuk kendisi böyle
söylemez, deyip, kalk›p, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” huzûr-› flerîflerine vard›. Durumu arz etdi. Hazret-i Habîbullah, hazret-i Ebû Bekri da’vet etdi. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” da huzûr-› flerîflerine geldi. Ebû Bekre hitâb edip, buyurdular ki: Yâ Ebâ Bekr! Sen yata¤a girdi¤in vakt,
ne düflünerek yatars›n. Ebû Bekr “rad›yallahü anh”, bir nefesi
veririm, geri almak müyesser olur mu, olmaz m›. Bir nefesi ki
al›r›m geri vermek, mümkin olur mu, yâ olmaz m›, onu düflünürüm, dedi. Sonra hazret-i Ömere dönüp, buyurdu ki, sen ne düflünerek yata¤›na girersin. Ömer “rad›yallahü anh” dedi ki, sabâha ç›kar m›y›m, ç›kmaz m›y›m, onu düflünürüm. Sonra, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazret-i Ömere buyurdu; yâ Ömer! Sen söyle; Ebû Bekrin fikrine nisbetle senin fikrin ne mikdâr uzun olur. Hazret-i Ömer o karfl›l›¤› teslîm edip,
râz› oldu “rad›yallahü anhümâ”. Nas›l ki, hazret-i Ömerin bir
gece sabâha kadar fikri, bir nefese nisbetle uzundur. Lâkin bizim gibilerin fikrine göre gâyet k›sad›r. Yafl›m›z ilerledikçe
emellerimiz uzar, amelimiz k›sal›r. Uzun emellerimizden [tûl-i
emelden] Allahü teâlâya s›¤›n›r›z.
Onikinci Menâk›b: ‹mâm-› Begavî “rahimehullahi teâlâ”,
[(Meâlim üttenzîl) adl› tefsîrinde;] meâl-i flerîfi, (Nemâzda k›râetini cehr ve ihfâ etme. Bu ikisi aras›nda bir yol tut!) olan ‹s– 192 –

râ sûresinin 110.cu âyet-i kerîmesinin tefsîrinde beyân buyurmufllard›r. Ebû Osmân Sa’îd bin ‹smâ’îl, zikr olunan râvîlerin
rivâyeti ile Ebû Katâdeden “rad›yallahü teâlâ anh” bize haber
verdi. Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine dedi: (Senin
yan›ndan geçdim. Hâlbuki sen Kur’ân-› azîmüflflân okurdun.
Sesini çok azalt›rd›n). Hazret-i Ebû Bekr dedi ki, ben iflitdiririm o zâta ki, ona münâcat ederim. [Ya’nî sesimi Allahü teâlâ
iflitir.] Hazret-i Resûlullah buyurdu ki, (Sesini birazc›k yükselt.) Ömer “rad›yallahü anh” hazretlerine dedi ki, (Senin yan›ndan geçdim. Sen Kur’ân-› azîmüflflân okurdun. Sesini yükseltirdin.) Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, (Uykuda olanlar› uyard›m ve fleytân› tard etdim.) Server-i âlem
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki; (Birazc›k sesini
alçalt!)
Onüçüncü Menâk›b: ‹mâm-› Begavî “rahimehullah” (Mesâbîh)de fieyhayn›n menâk›b› bâb›nda, ‹bni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” hazretlerinden sahîh hadîs olarak nakl etmifldir.
Buyurmufl ki; Ben bir kavmin içinde durmufldum. O kavm;
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine düâ ederlerdi. Hâlbuki hazret-i Ömerin mubârek cismi, vefât›n› müteâkib gasl
olunmak için, teneflir üzerine konulmufldu. Nâgah bir flahs arkamda dirse¤ini benim omuzum üzerine koyup, der idi: Allahü teâlâ sana rahmet etsin yâ Ömer. Ben ricâ ederim ki, Allahü teâlâ seni iki sâhibin ile berâber k›ls›n. Zîrâ çok kerre olurdu, iflitirim ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
buyurdu; (Ben me’mûr oldum. Ebû Bekr ve Ömer de me’mûr
oldu. Ben iflledim. Ebû Bekr ve Ömer de ifllediler. Ben ihrâc
olundum (ç›kar›ld›m). Ebû Bekr ve Ömer de ihrâc olundu.)
Arkama bakd›m ki, o Alî bin Ebî Tâlibdir “rad›yallahü teâlâ
anhüm”.
Ondördüncü Menâk›b: Süfyân-› Sevrî “rahimehullah” buyurdu ki, Kûfede bizim yak›n›m›zda ›s›r›c› bir köpek vard›. Birgün, bir ifl için geçerken o köpe¤i gördüm. Korkup, gitmeyip,
durdum. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri o kelbe [köpe¤e]
nutk verip [konuflma hâssas› verip], fasîh lisân ile söyledi ki, yâ
Süfyân! Ne oldu sana ki, durdun. Ben dedim ki, senden kork– 193 –
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dum. Kelb, cevâb verdi ki, yâ Süfyân! Benden korkma ki, ben
seni ›s›rmam. Beni senin üzerine musallat etmemifllerdir. Beni
musallat etmifllerdir o münâf›k ve dinsiz üzerine ki; Ebû Bekre
ve Ömere “rad›yallahü teâlâ anhümâ” seb’ eder [kötüler] ve
onlara yaramaz sözler söyler.
Onbeflinci Menâk›b: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” ile Alî “kerremallahü vechehü ve rad›yallahü teâlâ
anh” hazretleri gidiyorlard›. Buyurdular ki, (Yâ Alî! Hiçbir
kavm aras›nda [devâml›] sevinçlilik ve sürûr olmad›. ‹llâ ki, o
sevinçli hâlden sonra, onlara bir gam ve s›k›nt› erifldi. Yâ Alî!
Bütün dünyâ ni’metleri kesilir. ‹llâ Cennet ni’metleri devâml›
olur, kesilmez. Yâ Alî! Sen istikâmet üzere olas›n. ‹lk ânda zarar görünse bile, sonunda sevinç olur.) Bu sözleri söyler iken,
hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömer “rad›yallahü anhümâ” karfl›dan geldiler. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular, (Bu ikisi ümmetin müjdecileridir. Bunlar› sevmek,
îmândand›r. Bunlara bu¤z etmek, nifâkdand›r.) Hazret-i Alî
“rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, (Evet, yâ Resûlallah! Ben onlar› severim. Onlar›n sevgisi benim kalbimde, sizin bu sözünüzden sonra ço¤ald›.)
Onalt›nc› Menâk›b: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri buyurdular ki, (Gökde iki melek vard›r. Birisi dâimâ fliddet ve gadab ile buyurur. Birisi sühûlet ile ve hilm
ile buyurur. Her ikisi de hak üzerinedirler. Onlar›n birisi Cebrâîldir ve birisi Mikâîldir. Resûllerde iki kimse vard›r. Birisi
lutf ile ve iyilik ile buyurur ve birisi kat›l›k ile ve fliddet ile buyurur. ‹kisi de hak üzeredirler. Birisi hazret-i ‹brâhîm ve birisi
hazret-i Nûh aleyhimesselâmd›r. Benim eshâb›mdan da iki
kimse vard›r. Birisi r›fk ile ve merhamet ile emr eder. Birisi
sertlik ile ve fliddet ile emr eder. ‹kisi de hak üzeredirler. Biri
Ebû Bekr-i S›ddîk ve biri Ömer-ül Fârûkdur “rad›yallahü teâlâ anhümâ”.)
Onyedinci Menâk›b: Ebüdderdâ “rad›yallahü teâlâ anh”
nakl etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretlerinin huzûr-› flerîflerine, Ebû Bekr ve Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretleri geldiler. Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (fiükr ve hamd ol– 194 –

sun Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine ki, beni sizinle kuvvetlendirdi.)
Onsekizinci Menâk›b: fiuayb bin Harb diyor ki; Mâlik bin
Mu’avvelden sordum ve dedim ki, bana bir vas›yyet et. Dedi ki,
fieyhayn› sevmek senin üzerine olsun. Ben dedim, bana bir vas›yyet et! Allahü teâlâ sana rahmet etsin. Mürâd›m odur ki, bu
haberin isnâd›n› beyân etsin. Mâlik, bize Rekkâfli Enes bin Mâlikden “rad›yallahü teâlâ anh”, o da Enesden haber verdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, buyurdular ki, (Ben ümmetimden, Ebû Bekrin ve Ömerin muhabbetini,
Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah kavli flerîfini istedi¤im gibi isterim!)
Ondokuzuncu Menâk›b: Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü
teâlâ anhümâ” rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Bana Hamza ile Ca’fer
“rad›yallahü teâlâ anhümâ” gösterildi. Gördüm, önlerinde zebercedden bir tabak. O tabakdan incir yirler. Sonra üzüm oldu.
Üzümden yidiler. Sonra tâze hurma oldu. Hurmadan yidiler.
Onlardan süâl etdim. Ne amel ile buldunuz, bu mertebeyi. (Lâ
ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah!) kavli ile bulduk, dediler. Dedim, ondan sonra ne amel ile. Dediler, sana salavât vermek ile. Dedim, ondan sonra ne amel ile buldunuz. Dediler,
Ebû Bekr-i S›ddîk ve Ömer-ül Fârûku sevmek ile “rad›yallahü
teâlâ anhüm”.)
Yirminci Menâk›b: [(Eshâb-› Kirâm) kitâb›n›n 251.ci sahîfesinde buyuruluyor ki: ‹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. ‹slâmiyyetdeki 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.]
Yirmibirinci Menâk›b: Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”
rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîka, ondan sonra Ömer-ül Fârûka “rad›yallahü teâlâ anhüm”, mutî’ olunuz,
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do¤ru yolu bulursunuz. Onlar›n izince giderseniz, olgun olursunuz!)
Yirmiikinci Menâk›b: (Lübâb-ül-elbâb)da, Enes bin Mâlik
“rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet olunmufldur.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, ensârdan bir kimseyi, mektûb ile Yemen cânibine [taraf›na] Mu’âz
bin Cebel “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine gönderdi. Bu
flahs›n ad› Sefîne idi. Sefîne yolda giderken, bir aslan onun karfl›s›na ç›kd›. Güyâ onunla söyleflir gibi, sesler ç›kar›yordu. Sefîne “rad›yallahü anh” ona dedi: Ey aslan, benim yan›mda Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin mektûbu
var. Bunu iflitip, uzaklafld›. Sefîne Yemene vard›. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin cevâb›n› Mu’âz
bin Cebel hazretlerinden ald›. Dönüp, o mevzi’e gelince, yine
o aslan onun önüne geldi. Yine yüzüne karfl› gelip, güyâ konuflurdu. Sefîne “rad›yallahü teâlâ anh” yolu tutup, Medîne-i Münevvereye geldi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretlerinin huzûruna vard›. Henüz hiçbir kelâm etmezden
evvel, Server-i âlem buyurdu ki: Yâ Sefîne, hâdiseyi sen mi anlat›rs›n, ben mi anlatay›m. Sefîne dedi ki; yâ Resûlallah! Hâdiseyi sizden iflitmek güzeldir. Senin mubârek a¤z›ndan, dinlemek dahâ hofl, dahâ güzeldir. Buyurdu ki: O aslan gidiflinde ve
geliflinde senin önüne ç›kd›. Sana ne dedi¤ini anlad›n m›. Allahü teâlâ ve Resûlü bilir, dedi. Sana gidiflinde, “Resûlullah›
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, Ebû Bekri ve Ömeri “rad›yallahü teâlâ anhüm” ne hâl üzere b›rakd›n›z” dedi. Abdüllah
bin Mes’ûd “rad›yallahü teâlâ anh” kalk›p, dedi ki, yâ Resûlallah! Y›rt›c› hayvanlar [aslan] Ebû Bekrin ve Ömerin fazîletlerini bilirler mi? Buyurdu ki: Evet! Beni hak Peygamber gönderen Allahü teâlâya yemîn ederim ki, semâvat›, yedi kat yeri,
Cenneti ve Cehennemi, arfl ve kürsî, melekleri ve cinnîleri,
da¤lar› ve deryâlar›, hayvanlar› ve y›rt›c› hayvanlar› ve a¤açlar› ve bunun gibi eflyây› halk etdi. Ya’nî yaratd›. Bunlar›n hepsi
hazret-i Ebû Bekr ile Ömerin fazîletini “rad›yallahü teâlâ anhüm” bilirler.
Yirmiüçüncü Menâk›b: Yine (Lübâb-ül-elbâb)da nakl olunmufldur. Enes bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder.
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Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Elbette Allahü teâlâ beni kendi nûrundan yaratd›. Benim nûrumdan Ebû Bekri, Ebû Bekrin nûrundan Ömeri ve Âifleyi yaratd›.
Ömerin nûrundan, ümmetimin mü’min erkeklerini, Âiflenin
nûrundan da, mü’min kad›nlar›n› yaratd›.) Sonra meâl-i flerîfi
(Allahü teâlâ bir kimseye nûr vermez ise, o münevver olamaz!)
olan, Nûr sûresinin k›rk›nc› âyet-i kerîmesini okudu. Yukar›daki Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sözleri mutlaka do¤rudur. Bütün insanlar ifllerindeki dürüstlü¤ü ondan alm›fld›r. Mubârek vücûdlar› devâml› ibâdet ile meflgûl olduklar›ndan, dâimâ temiz kalm›fld›r. Mubârek kalbleri, ismet [günâhs›zl›k] ve hidâyet üzere halk olunmufldur. Delîlleri aç›klamalar›
kuvvetli, mu’cizeleri müstekîmdir. (Elbette sen do¤ru yolu göstericisin!) [fiûrâ sûresi 52.ci âyet-i kerîme meâli.] buyurulmufldur. Hadîs-i flerîfde buyurdu ki: Allahü tebâreke ve teâlâ beni
kendi nûrundan yaratd›. Bu mutlak ve mücmel kelâmd›r. Tafsîle [aç›klama¤a] muhtâcd›r. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” her ne buyurmufl ise, ekserî rümûz yolu ile buyurmufldur. Kâide ve asl›n› beyân etmifldir. fierhini, aç›klamas›n›
kendi ilmî vârislerine b›rakm›fl, havâle etmifldir. Tefsîr ve te’vîlini, istinbât ve ictihâd ehllerine b›rakm›fld›r. E¤er bütün söylediklerini aç›klayarak buyursa idi, yüzbin kitâb onun flerh ve beyân›na kifâyet etmezdi. Buyurduklar›n› yanl›fl anlamamal›d›r.
fiûrâ sûresi 11.ci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Ona benzer bir
fley yokdur. O iflitici ve görücüdür) buyuruldu. Hüdâ-i azze ve
celle kadîmdir ve s›fatlar› da kadîmdir. Halk [yarat›lanlar] ve
yarat›lanlar›n s›fatlar› sonradan ç›km›fld›r, ya’nî yarat›lm›fld›r.
Ne kadîm muhdes olur. Ve ne muhdes kadîm olur. Hadîs-i flerîfin ma’nâs› flöyledir ki, Hak Sübhânehü ve teâlâ âlemi halk etmezden evvel, azîz ve latîf ve has bir nûr halk etdi. O nûrdan
beni halk etdi. Toprakdan ve sudan Âdem alâ nebiyyinâ ve
aleyhisselâm hazretlerini halk etdi. Ve atefli halk etdi. Ve ateflden fleytân› yaratd›. Âdemden evvel rüzgâr› (yeli) yaratd›. O
yelden onu yaratd›. Ve o nûru yaratd›. O nûrdan melek yaratd›. Ondan Allahü teâlâ tekaddes hazretleri o nûru kendi zât-›
pâkine mudâf etdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini de, o nûra mudâf etdi. Teflrîfen ve tahsîsan, nice ki, Kâ’be-i mükerremeyi kendi zât-› flerîfine mudâf etdi. Bu
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bâbda vârid olan âsâr›n zâhiri ki, Âdem ve Îsâ alâ nebiyyinâ
aleyhimesselâm hazretlerinin hâdiseleridir [yarat›lmalar›d›r].
Allahü teâlâ hazretleri bir rûh yaratd›. Yarat›lm›fl rûhu Âdem
aleyhisselâm›n mubârek bedenine üfürdü. Hicr sûresi 29.cu
âyet-i kerîmesinde meâlen, (Ona kendi rûhumdan üfürdü¤üm
zemân, secdeye var›n›z!) buyuruldu ki, Âdem aleyhisselâm
içindir. Bir baflka rûh da yaratd›. O rûhu mahlûku hazret-i Meryemin gömle¤inin yakas›na üfürdü. Tahrîm sûresi 12.ci âyet-i
kerîmesinde meâlen, (Biz ona rûhumuzdan üfürdük. O Rabbinin suhuflar›na veyâ nâzil olan kitâblar›na veyâ Peygamberlerine vahy etdiklerine veyâ levh-i mahfûzda yaz›l› olanlara inan›p,
tasdîk etdi. Devâml› itâ’at eden kimselerden oldu) buyuruldu
ki, hazret-i Meryem hakk›ndad›r. Bunlar gibi, Allahü teâlâ hazretleri bir nûr yaratd›. O nûrdan Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin mubârek cesedini yaratd›. Bu kelâm› bu makâmda bu vech üzerine takdîr ve tafsîl etmek rûmun kostantiniyyesini feth etmekden mühim ve evlâd›r.
Fârûk zehî adâlet âver,
adlîle cihâna verdi zîver.
S›ddîkdan sonra, efdal odur,
her müslim eder, bu kavli ezber.
Kisrây› unutdu gitdi âlem,
ol mertebe oldu adle mazher.
Fethetdi cihân›, k›ld› tathîr,
vaz’ etdi o fleh, hezâr menber.
Hurflîd-i hidâyet ile âlem,
vaktinde serâser oldu enver.
Tevhîd-i cenâb-› Kirdigâre,
(Tâhâ)dan al›p haber o Dâver.
Bât›ldan edince, hakk› tefrîk,
Fârûk dedi, o flâha Server.
Fahrolsa sezâd›r ehl-i dîne,
ol zât gibi güzîde gevher.
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DÖRDÜNCÜ BÂB
Üçüncü halîfe emîr-ül mü’minîn Osmân-› Zinnûreyn “rad›yallahü teâlâ anh” menâk›b› hakk›ndad›r:
Hayâ sâhibi olan hazret-i Osmân, ikrâm ve iyilik menba’›,
Kur’ân-› kerîmin toplay›c›s›d›r. Neseb-i flerîfleri, Osmân bin
Affân bin Ebîl’as bin Ümeyye bin Abdil’flems bin Abd-i Menâfd›r. Neseb-i flerîfleri Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinin neseb-i flerîfleri ile dördüncü atada birleflir ki, Abd-i Menâfd›r. Neseb cihetinden hazret-i Osmân, hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömerden evvel Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ile birleflir “rad›yallahü anhüm”.
Künye-i flerîfleri, islâmdan evvel Ebû Abdüllahd›r. Lakab-› flerîfleri, zinnûreyndir. ‹ki nûr sâhibi demekdir. Resûl-i ekrem
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin iki muhterem
kerîmelerini [k›zlar›n›] ald›¤› için iki nûr sâhibi denilmifldir. Birinin ism-i flerîfi Rukayye, birinin Ümm-ü Gülsümdür “rad›yallahü anhünne”. Önce hazret-i Rukayyeyi tezvîc etdiler. O vefât
etdikden sonra, hazret-i Ümm-ü Gülsümü tezvîc etdiler. O da
vefât etdikde, hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki; (Yâ Osmân! E¤er yan›mda üçüncü k›z›m
olsayd›, onu da sana verirdim.) Nûr sâhibi, ilm ve hilmin birlefldi¤i zâtd›r.
Birinci Menâk›b: (Bu menâk›b› islâma gelme sebebidir.)
Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder. ‹slâma
gelmezden evvel bir gün, Kureyflin ileri gelenleri ile oturmufldum. Bir kimse haber verdi ki, hazret-i Muhammed Mustafâ
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” kerîmesi Rukayyeyi Utbeye
vermifl. Bu haberden bana hayli üzüntü geldi. Ben niçin istemedim, diye perîflân hâlde, s›k›nt› ve endîfle ile eve geldim. Gördüm ki, annem, teyzem ve akrabâdan nice hâtunlar bir kimseyi
medh ederler. Dedim ki, yâ teyzeci¤im, bu medh etdi¤iniz kimdir? Dediler ki, O güzel yüzlü, konuflmas› tatl› bir kimsedir.
Rahmân onu bize hak dîni bildirmek ve ona ça¤›rmak için gön– 199 –

dermifldir. Gökden inen Furkân ile gelmifldir. Ona tâbi’ ol, putlara tapma! Bu garîb kelimeleri dinleyip, merâk edip, dedim ki,
bu kimdir, bana beyân eyle! Dedi ki, Muhammed bin Abdüllahd›r. Allahü teâlâ taraf›ndan Resûl olarak gelmifldir. Allahü
teâlân›n emrlerini bize bildirir. Bizi hak dîne ça¤›r›r. Yüzü ›fl›k
verir. Dînine giren kurtulur. ‹stedi¤i fleyler kolayd›r. Ona yak›n
olan iyilik bulur. Bu medh sözleri kalbime çok te’sîr etdi. Tenhâ bir yerde Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini buldum. Hâlime bak›p, nedir fikrin, dedi. Zîrâ, firâset ehli bir büyük zât idi. Vâki olan k›ssay› beyân etdi¤imde, dedi ki, yaz›k sana yâ Osmân! Hak din günefl gibi aç›kda iken, sen kavminin kuruyacak elleri ile yapd›klar› tafldan putlara ma’bûd demekden
utanmaz m›s›n! Gözü görmeyip, kula¤› iflitmeyip, zarar ve kâra
kâdir olm›yan ilâh olur mu. Dedim ki, olmaz. Dedi, teyzen sana
do¤ru söz söylemifl. ‹flte Resûlullah, hazret-i Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”. Gel, seninle huzûr-› flerîfine varal›m. Îmân getir, dedikde; o s›rada Habîbullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ve yan›nda hazret-i Alî
“kerremallahü vecheh” oraya ç›ka geldiler. Hemen hazret-i
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” aya¤a kalk›p, onlara karfl›
vard›. Mubârek kulaklar›na bir söz söyledi. Sultân-› enbiyâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri yan›ma gelip, buyurdu
ki, (Yâ Osmân! Seni Allaha ve Cennete ça¤›r›yorum. Ben, Allahü teâlân›n sana ve bütün insanlara gönderdi¤i Peygamberinizim!) Mubârek sözlerini iflitdim. Kalbim îmân nûru ile doldu.
‹htiyârs›z olup [düflünmeden], (Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh) dedim. Aradan
çok zemân geçmedi, Rukayyeyi bana nikâh edip, verdi. Teyzem, islâma geldi¤imi iflitip, flâd ve handân olup, çok sevinip, bu
fli’ri okuyarak geldi:
Sözlerim sebebi ile Allahü teâlâ Osmâna,
Hidâyet verip, do¤ru yolu gösterdi ona.
Kendi fikrini b›rak, uy Muhammed aleyhisselâm›n sözüne,
Her sözü do¤ru olan, Allah›n Resûlüne.
‹ki k›z›n› sana verecekdir, ileride,
Dolunay›n günefle kar›flacak elbette.
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Ba’z› rivâyetde gelmifldir ki, hazret-i Osmân “rad›yallahü
teâlâ anh” buyurdular ki: Bir teyzem vard›. ‹yiyi kötüden ay›rabilen, kehânet ilmini bilen, baflka ilmlerden de haberi olan birisi idi. Bir gün o teyzemi görme¤e gitdim. Me¤er bir kasîde söylemifl. O kasîde içinde Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini medh ve senâ eylemifl. Hem Peygamberli¤ini
aç›klam›fl. Hem ben onun kerîmesini [k›z›n›] al›p, dâmâd› oldu¤umu ve hem vezîri oldu¤umu aç›klam›fl. O kasîdeyi bana verdi ve bana dedi ki, durmay›p ve te’hîr etmeyip, var Muhammed
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûruna.
Da’vetini kabûl edip, emrine mutî’ olup, dînine gir. O do¤ru
sözlüdür. Getirdi¤i din hakd›r. Günden güne ifli yüce olur [flân›
yüksek olur]. Bu sözü benden iflit. Senin merteben de çok yüksek olacakd›r. Bütün dünyâda [dünyân›n her taraf›nda] ad›n
söylenip, hutbelerde okunur. Bu söz gönlüme [kalbime] kâr
edip [te’sîr edip], hemen putperestlik dîninden dönüp, putlar›
inkâr eyledim. Gönlümde hiç flâibe [flübhe] kalmad›. Oradan
dönüp, yola revân oldum. Giderken, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine u¤rad›m ki, S›ddîk-› ekber “rad›yallahü teâlâ anh” ile gelirler. Me¤er murâd-› flerîfleri yan›ma
gelmek imifl. Server-i Enbiyâya selâm verdim. Selâmdan sonra
buyurdular ki, yâ Osmân, iflitdim ki, teyzenin sana etdi¤i nasîhatlar› ve cümle sözleri yakîn üzere ve do¤rudur. Sak›n, muhâlefet etme. Allahü teâlâ hazretlerine ve bana muhâlefet etmifl
olmayas›n. O sana dedi¤i sözler, hep olsa gerekdir. Hemen gel,
islâm dînini kabûl eyle. Hazret-i Ebû Bekr de dedi ki, yâ Osmân, sana bir süâlim var. Cevâb ver. Bu dîni, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri getirdi. O dîne bizi
da’vet etdi. Ben onu kabûl eyledim. Bu dinde flek [flübhe] var
m›, fikr eyle [düflün]. Yalanlamak mümkün müdür. fiu tutageldi¤iniz, ata ve dede dîniniz ki, bir parça tafldan kendilerinin
yontdu¤u, ne görür ve ne iflitir, ilâh olma¤a lây›k m›d›r? Ben dedim, do¤ru söylersin, yâ Ebâ Bekr! Hemen Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin mubârek ellerini
öpüp, bî’at edip, müslimân oldum. Demifllerdir ki, hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” islâma geldikde, müslimânlar›n
beflincisi oldu.
‹kinci Menâk›b: Muhyissünne imâm-› Begavî hazretleri
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(Meâlim üt-tenzîl) kitâb›nda, sûre-i Bekaran›n sonunda meâl-i
flerîfi (Mallar›n› Allah yolunda infâk edenler, da¤›tanlar..) olan
262.ci âyet-i kerîmesinin tefsîrinde Kelebîden nakl buyurmufllar
ki, bu âyet-i kerîme, hazret-i Osmân bin Affân ve hazret-i Abdürrahmân bin Avf “rad›yallahü anhümâ” hakk›nda nâzil olmufldur. Abdürrahmân bin Avf, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” huzûruna dört bin dirhem getirdi, koydu. Dedi ki, yan›mda sekizbin dirhem var idi. Dörtbin dirhemi kendime ve âileme al›koydum. Dörtbin dirhemi Rabbime ödünc verdim. Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ona buyurdu ki, (Evinde b›rakd›¤›na ve borç verdi¤ine, Allahü teâlâ
bereket versin!) Ammâ Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” müslimânlar› Tebûk gazâs›nda techîz etdi. Ticâret develerini, hevedleri ve çullar› ile berâber verdi. O iki serverin hakk›nda bu
âyet-i kerîme nâzil oldu. Abdürrahmân bin Sümre “rad›yallahü
teâlâ anh” dedi ki, Ceyfl-i Usretde hazret-i Osmân, bin dinâr ile
geldi. Ceyfl-i Usretden murâd, Tebük gazâs›d›r. Hazret-i Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” kuca¤›na alt›nlar›
dökdü. Ben gördüm. Resûlullah mubârek elini alt›nlar aras›na
dâhil k›l›p, kar›fld›rd›. Buyurdu ki, (Osmâna bundan sonra yapd›klar› zarar vermez.) Allahü teâlâ hazretleri meâl-i flerîfi, (Allah yolunda mallar›n› sarf eden kimseler, da¤›td›klar› fleyler ile
karfl›s›ndakileri ezâda ve minnetde b›rakmazlar. Onlar›n ecrini
onlar›n Rabbi verir. Onlar için korku ve üzüntü yokdur.) olan
âyet-i kerîmeyi gönderdi. Minnet, ihsânda ve ikrâmda bulundu¤u kimsenin, ben sana flunlar› verdim, bu kadar fley verdim, diye verdi¤i ni’meti onun bafl›na kakmak, onu üzmekdir. Ezâ,
ni’met verdi¤i, ihsânda bulundu¤u kimseyi mahcûb etmek,
utand›rmakd›r. Veyâ ikrâmda bulundu¤u kimseyi, hiç bilmesi
îcâb etmiyen birisi yan›nda ikrâm etdi¤ini söyliyerek utand›rmakd›r. Süfyân demifldir ki, minnet ve ezâ demek, sana verdim,
sen flükr etmedin, demekdir. Abdürrahmân bin Zeyd bin Eslem
dedi ki, benim babam der ki, bir flahs bir fleyi, bir kimseye ba¤›fllas›n. Sonra baks›n ki, senin selâm›n onun üzerine a¤›r gelir.
Selâm›n› o kimseden önce verme. Allahü teâlâ kullar›na ihsân
ve iyilik etdikden sonra, bafla kakma¤› harâm k›lm›fld›r. Kullar›na her çeflid ni’meti verip, onlar›n bafl›na kakmamay› kendi
zât-i pâkine mahsûs s›fat k›lm›fld›r. Zîrâ kuldan minnet, kulun
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iyilik etmesi, sonra bafla kakmas› ve üzmesidir. Hak Sübhânehü
ve teâlâ hazretlerinin minneti, kullar›na ni’met vererek, kullar›n› memnûn etmesi, hattâ ihsân›n› artd›rmas›, bunlar› hât›rlatmas›d›r. ‹mâm-› Begavî (Mesâbîh-i flerîf)de hasen hadîslerin birinde, Abdürrahmân bin Habbâb “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet etdi ki, hadîs-i flerîfin mazmûn-› flerîfi böyle
beyân olunmufl ki, Abdürrahmân dedi, ben hâz›r oldum. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri nasîhat edip,
Eshâb-› kirâm› Tebük gazvesine teflvîk ederlerdi. Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” kalk›p, dedi ki, yâ Resûlallah! Yüz
deve, çullar› ile [palanlar› ile] ve hevedler ile, fîsebîlillah benim
üzerime olsun! Sonra Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yine tergîb etdiler [teflvîk etdiler]. Yine hazret-i Osmân
“rad›yallahü teâlâ anh” kalk›p dedi ki, yâ Resûlallah! Üçyüz
deve, çullar› ile ve hevedleri ile, fîsebîlillah benim üzerime olsun! Ben gördüm, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
minberden iner. Sonra buyurur: (Osmân bundan sonra, nâfilelerden bir amel etmez ise de, bir be’is yokdur. Zîrâ o yapd›¤›
hasene ona bütün nâfileler yerine kifâyet eder.) Mutarrîzi böyle demifldir.
Üçüncü Menâk›b: ‹mâm-› Begavî “rahimehullahü teâlâ”
(Mesâbîh-i flerîf)de, Menâk›b-› Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”
bâb›nda sahîh hadîs olarak, hazret-i Âifle-i S›ddîkadan “rad›yallahü teâlâ anhâ” nakl etmifllerdir. Hazret-i Âifle buyurdular ki,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, mubârek bald›rlar› [topuk ile dizi aras›] aç›k oldu¤u hâlde evimde yat›yordu.
Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” kap›ya gelip, izn istediler. Hazret-i Habîbullah izn verdiler. Kendileri o hâllerini
de¤ifldirmediler. Sohbete bafllad›kdan sonra, hazret-i Ömer
“rad›yallahü teâlâ anh” gelip, izn istediler. Hazret-i Fahr-i âlem
ona da izn verdiler, mubârek bald›rlar› aç›k oldu¤u hâlde, sohbete bafllad›lar. Sonra hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”
gelip, izn istediler. Hemen Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri oturup, örtüsünü üzerine ald›. ‹zn verdi. Sonra cümlesi kalk›p, gitdikden sonra, hazret-i Âifle “rad›yallahü
teâlâ anhâ” dedi ki, yâ Resûlallah! Pederim [babam] Ebû Bekr
geldi. Hiç hareket etmediniz. Ömer geldi. Ona da ayn› fleklde
oldunuz. Sonra Osmân geldi. Kalk›p, esvâb›n›z› [elbisenizi] ört– 203 –

dünüz. Server-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdular:
(Meleklerin hayâ etdi¤i kimseden ben hayâ etmez miyim.) Bir
rivâyetde buyurdular ki, (Muhakkak ki, Osmân çok hayâl› bir
kimsedir. Ben ondan hayâ etdim. E¤er ona o hâl üzere iken izn
versem, içeri girip, hâcetini [arzûsunu, iste¤ini] bana söylemezdi.)
Dördüncü Menâk›b: Yine (Mesâbîh)de, menâk›b›n hasen
hadîslerinde, Talha bin Ubeydullah “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Her nebî için bir refîk
vard›r. Benim refîkim Cennetde Osmând›r “rad›yallahü teâlâ
anh”.) Yine ayn› bâbda hasen hadîs olarak, Enes “rad›yallahü
teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Enes hazretleri dedi ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bize
bî’at-› r›dvân ile emr etdikleri vaktde, hazret-i Osmân› Mekke-i mükerremede, Kureyfle resûl (haberci) göndermifl idi.
Nâs (insanlar) ile bî’at etdikde, (Muhakkak ki Osmân, Allahü
teâlân›n ve Resûlünün hâcetini [iflini] görmekdedir!) buyurup,
mubârek ellerinin birini kendisi için, birini Osmân için k›ld›.
Kendileri için k›ld›¤› eli, hazret-i Osmân için k›ld›¤› el üzerine
koyup, hazret-i Osmân yerine bî’at etdiler. Nakl eden der ki,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin
kendi mubârek elleri hazret-i Osmân bin Affân için, sâir insanlar›n kendi ellerinden hayrl› oldu.
Beflinci Menâk›b: Yine (Mesâbîh)de, [hazret-i Osmân›n menâk›b› bâb›nda] hasen hadîslerde Mürre bin Ka’b “rad›yallahü
teâlâ anh” hazretlerinden nakl olunmufldur. Ben Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden iflitdim. Meydâna gelecek fitneleri zikr etdi. O hâlde [s›rada] kendini örtmüfl
biri geçiyordu. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
buyurdular ki: (O fitne günü bu kifli hidâyet üzerinde sâbitdir.)
Ben kalkd›m, o flahsdan tarafa bakd›m. O flahs Osmân bin Affân “rad›yallahü teâlâ anh” idi. Nakl eden der ki, o flahs›n yüzünü Habîbullah hazretlerine göstererek, dedim ki, bu mudur, yâ
Resûlallah! Evet, buyurdu.
Yine o menâk›b bâb›nda, hasen hadîs olarak (Mesâbîh) sâhibi beyân etmifldir. Âifle-i S›ddîkadan “rad›yallahü teâlâ anhâ”
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rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular: (Yâ Osmân! Allahü teâlâ seni yak›nda halîfe
yapacakd›r. Seni halîfelikden indirmek istiyen insanlar için,
kendini halîfelikden azl etme!) Bu hadîs-i flerîfden dolay› hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”; muhâsara olundu¤u günü
hilâfetden çekilmedi. Yine o bâbda, menâk›b-› hasende [hasen
olarak] ‹bni Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerinden
rivâyet olunmufldur: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” fitneyi zikr etdi. Buyurdu ki, (O fitnede Osmân mazlûm
olarak katl olunur.)
Alt›nc› Menâk›b: Hazret-i Osmân bin Affân “rad›yallahü
teâlâ anh” îmâna geldikden sonra, amcas›, hazret-i Osmâna
adâvet ve husûmet edip, eli ile ve dili ile çok eziyyet yapd›. Sen
Muhammedin dîninden dön diye o kadar eziyyet yapd› ki, anlatmak ve söylemek mümkin de¤ildir. Günlerden bir gün hazret-i Osmân›n yan›na var›p, dedi ki, insâfa geldin mi. Hemen
yâ dîninden dön, atan ve dedenin dînine gir. Veyâ sana eziyyetden geri durmam. Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki; yâ amca! Bu kadar cefân›n, yüz mislini de yapsan bana, hazret-i Muhammedin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
do¤ru dîninden, dönmek ihtimâlim yokdur. Bofl yere zahmet
çekersin, dedi. Sonra, amcas› hazret-i Osmâna eziyyet etmekden vazgeçdi. O sadâkat sâhibi, cefâdan kurtuldu. Do¤ru,
Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin
se’âdethânelerine vard›. Di¤er Eshâb “r›dvânullahi aleyhim
ecma’în” ile Habeflistâna hicret etdiler. Hazret-i Osmân iki
def’a hicret eyledi. Evvelki hicreti, Habeflistânad›r. ‹kinci hicreti, Medîne-i münevvereyedir. Cümle mal› ile ve menâliyle ve
azîz cân› ile Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin u¤runa [yoluna] fedâ olmufldur. Hiçbir zemân da,
yüz çevirmemifldir. Din yolunda büyük hizmetler etmifldir “rad›yallahü teâlâ anh”.
Yedinci Menâk›b: Hazret-i Osmân›n “rad›yallahü anh” mal› gâyet çokdu. Hattâ, se’âdethânelerinde üçyüz câriyeleri var
idi ki, hizmet ederlerdi. Birgün Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”
insanl›k îcâb› câriyelerden birine ulafld›. Me¤er Habîb-i ekrem
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin kerîmeleri Ru– 205 –

kayye “rad›yallahü teâlâ anhâ” bu durumu anlam›fld›. Kad›nl›k
gayreti zuhûra gelip, gönülleri huzûrsuz olmufl. Lâkin hazret-i
Osmân›n yüzüne vurmay›p, hemen zerâfet ile izn isteyip, babam›n se’âdethânelerine gidece¤im, dedi. Hazret-i Osmân izn
verdi. Ammâ içine te’sîr edip, kalbine atefl düfldü. Kendi kendine dedi ki, Habîbullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine var›p, benden flikâyet ederse, benim hâlim nice olur.
Ne dünyâda ve ne âh›retde yerim kal›r, deyip, derhâl abdest
al›p, mubârek yüzünü ve sakal›n› kara topra¤a sürüp, feryâd ve
figân ile Hak Sübhânehü ve teâlân›n dergâh-› âlisine tedarrû ve
niyâz eyledi. Hazret-i Rukayye “rad›yallahü anhâ” da Sultân-›
kâinât›n se’âdethânelerine vard›kda, Server-i Enbiyâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Rukayye hazretlerinin yüzünde s›k›nt› eseri görüp, süâl buyurdular ki, ey benim ci¤ergûflem. Nedir hâlin, niçin s›k›nt›das›n. Hazret-i Rukayye elinde olm›yarak
a¤lay›p, dedi ki, benim devletli babam, sultân›m. Senin flân-› flerefine lây›k olan bu mudur ki, hazret-i Osmân benim üzerime
câriyeye baks›n. Hazret-i Habîbullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem”; (ey benim k›z›m! E¤er Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin r›zâs›n› ve benim r›zâm› istersen, bir ân durma, var
evine ki, Osmân hazretlerinin ayaklar›na yüzünü sürüp, özr dile. Yoksa ne Hakk›n huzûrunda, ne de benim huzûrumda yerin
kal›r.) deyip ve bir ân durdurmay›p, hazret-i Osmân›n huzûruna gönderdi. Rukayye da emr-i flerîfine imtisâl edip [uyup], acele ile geri evine geldi. Kap›ya el vurdu. Bakd› ki, kap› kapanm›fl.
Kap›ya vurdu. Hazret-i Osmân içeriden seslendi ki, kimdir.
Hazret-i Rukayye “rad›yallahü teâlâ anhâ” dedi ki, bu za’îfe
han›m›nd›r. Gelip, hazret-i Osmân acele ile kap›y› açd›. Özr dilemek istedi. Hazret-i Rukayye “rad›yallahü teâlâ anhâ” râz›
olmay›p, mubârek ayaklar›na kapanmak istedi. Hazret-i Osmân mâni’ olmak istedi. Hazret-i Rukayye râz› olmad›. Elbette
babam hazretlerinin emrini yerine getirmeyince içeri girmem,
deyip, mubârek yüzünü hazret-i Osmân›n ayaklar›na sürüp ve
özr diledi. Ondan sonra hazret-i Osmân secde-i flükr edip, dedi
ki, yâ Resûlullah›n k›z›! Mâdem ki baban sana böyle vas›yyet
eyledi. Ben de Allahü teâlân›n aflk›na ve baban›n hurmetine haremimde olan üçyüz câriyenin temâm›n› âzâd etdim. Hür olsunlar, dedi. Hemen o sâat, haber getiren melek Cebrâîl aleyhisse– 206 –

lâm, Habîbullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûr-› se’âdetlerine geldi. Hazret-i Osmân›n “rad›yallahü
teâlâ anh” câriyelerini âzâd etdi¤i haberini getirdi. Dedi ki, yâ
Muhammed! Hak Sübhânehü ve teâlâ sana selâm eder. Ve buyurdu ki, Osmân›n yan›nda olan hafaza meleklerini kald›rd›m.
Bundan böyle hayr› ve flerri yaz›lm›yacak. Ondan hesâb sorulm›yacakd›r. Hesâbs›z Cennete dâhil olacakd›r. Aslâ ondan birfley sorulm›yacak ve amelleri vezn olunm›yacakd›r! Ey mü’min
kardeflim. Var fikr eyle, hazret-i Osmân ne mertebe sâhib-i sultân imifl “rad›yallahü anh”.
Sekizinci Menâk›b: Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”
harem-i flerîfinde [evinde] Habîbullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretlerinin kerîmeleri Rukayye “rad›yallahü teâlâ
anhâ” hazretleri ile oturmufldu. Câriyelerden birisi, yiyecek getirdi. Hazret-i Osmân ta’âm getiren câriyenin yüzüne bakd›.
Hazret-i Rukayye fark›na vard›. Han›ml›k [kad›nl›k] gayreti galebe edip, huzûrsuz oldu. Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ
anh” Rukayye hazretlerinin huzûrsuzlu¤unu görünce, yâ Rukayye, ben o câriyenin yüzüne tama’ ile bakmad›m, dedi ve yemîn etdi. Bakmam›z istiyerek olmad›. Yoksa Allahü teâlâ bilir
ki, kasd ile de¤ildir. Hazret-i Rukayye inand›, tesellî buldu, râhatlad›. Zîrâ muhakkak ki, hazret-i Osmân câriyenin yüzüne tama’ ile bakmam›fl idi. Hazret-i Osmân Rukayye ile bar›fld›kdan
sonra, hât›r-› flerîfine geldi ki, Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin kerîmesinin her ne kadar onu incitme¤e kasd›m yok ise de kalbi incindi. Bunun için keffâret vermem gerek. Fahr-i âlem seyyid-i veledi âdem “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerinin kerîmeleri oldu¤u için, bu kadarc›k nesneden dolay› yüz köle âzâd eyledi. Bu mertebe Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini severdi. O
hazretin hât›r-› flerîfini gözetip, ri’âyet ederdi “rad›yallahü teâlâ anh”.
Dokuzuncu Menâk›b: Bir gün Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin yan›nda bir melek durdu.
Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” geçdi. Resûlullaha
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” dedi ki, bu geçen kimdir. Dediler, hazret-i Osmând›r. Hemen ki, Osmân ad›n› iflitdi. Ayak
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üzerine durdu ve dedi ki, yâ Resûlallah! Bu serverden cümle
melekler hayâ eder. Ve muhabbet edip, ri’âyet ederler ve bunun mertebesi Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretlerinin dergâh-›
âlisinde yücedir. Bunun gibi flân› yüksek sultân› kavmi ne behâne ile cesâret edip, katl ederler, dedi. Var k›yâs eyle ki, melekler, hazret-i Osmân› “rad›yallahü teâlâ anh” medh edip, ri’âyet
ederler. Bu sevmiyenler nas›l müslimân›m derler veyâ Cennet
yüzünü görme¤e ümîd ederler. Hâflâ ki, bunu sevmiyen müslimân kâmil olamaz. Îmân-› kâmil ile âh›rete gidemez. Hazret-i
Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anh” menâk›b-› flerîfleri say›s›zd›r.
Bizim gibi bîçârelerin bunun gibi ulu sultân›n medhini etme¤e
ve menâk›b-› flerîflerini yazma¤a ve anlatma¤a ne kudreti vard›r. Lâkin menâk›b-› flerîflerini yazmakdan murâd›m›z, muhabbetleri kalbimizde yerleflsin, onu sevenler zümresinden olmak
flerefine kavuflal›m “rad›yallahü teâlâ anh”.
Onuncu Menâk›b: Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri, (Yâ Osmân! Hak Sübhânehü ve teâlâ senin
evvel ve âh›r günâh›n› afv etsin!) diye düâ etdi. Hak Sübhânehü ve teâlâ Habîbullah hazretlerinin düâs›n› kabûl edip, hazret-i Osmân› “rad›yallahü teâlâ anh” afv etdi. Nice âyet-i kerîme hakk›nda nâzil olmufldur. Hazret-i Habîbullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” (Cennet ehli, Cennetde bir burak gördüler. Bu burak nedir, diye sordular. Hak Sübhânehü ve teâlâ
azamet ve kibriyâs› ile buyurdu ki, bu bir nûrdur. Burak de¤ildir. Hazret-i Osmân bir hücreden [odadan] bir hücresine giderdi. Gördü¤ünüz o nûr, na’l›n›n›n nûrudur) buyurdu. Yerde yürürken Cennetde nûr verirdi. Meflhûrdur ki, hazret-i Osmân,
her gecede iki rek’at nemâzda Kur’ân-› azîmüflflân› hatm ederdi.
Onbirinci Menâk›b: Bir gün Server-i âlem “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” hazretleri ile otururken, haber getiren melek,
hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm geldi. Dedi ki, yâ Muhammed!
Hazret-i Yûsüf-i S›ddîk aleyhisselâm›n mubârek sakal›na bakmak ister isen, hazret-i Osmân›n mubârek sakal›na bak. Hazret-i ‹brâhîm Halîlullah aleyhisselâm›n mubârek sakal›na bakmak istersen, hazret-i Osmân›n mubârek sakal›na bak. Her ki– 208 –

min bir Peygambere benzerli¤i varsa, o kimse muhakkak ehl-i
Cennetdir. Bu da Târîh kitâblar›ndan al›nm›fld›r.
Onikinci Menâk›b: Bir gün Osmân bin Affân “rad›yallahü
teâlâ anh” hazretleri, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine gelip, dedi ki, yâ Resûlallah! Kemâl-i lütfundan bu âciz bendenizi toprakdan kald›r›p, evimizi flereflendiriniz, teflrîf buyurunuz. Sultân-› kâinât ve mefhar-i mevcûdât buyurdular ki, yaln›z beni mi da’vet ediyorsun, yoksa Eshâb-› kirâm› da m›? Hazret-i Osmân dedi ki, Eshâb-› kirâm da gelsinler. Server-i Enbiyâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, Bilâl
hazretlerini ça¤›r›p, buyurdu ki: Yâ Bilâl! Bütün Sahâbeye haber ver. Osmân›n da’vetine gelsinler. Kendileri kalk›p, hazret-i
Alî “kerremallahü vecheh” ile hazret-i Osmân›n se’âdethânelerine do¤ru gitme¤e bafllad›lar. Yolda giderken, hazret-i Osmân, Resûl-i ekremin ard›nca gidip, ad›mlar›n› sayard›. Resûlullah hazretleri buyurdu: Yâ Osmân! Niçin say›yorsun. Hazret-i Osmân dedi ki: Yâ Resûlallah, her mubârek ad›m›n›z için,
bir köle âzâd olsun. Da’vetden sonra bütün köleleri âzâd oldu.
Kölelerin âhidnâmelerini verdi. fiimdi ey mü’min kardefllerim.
Hazret-i Osmân›n menâk›b-› flerîflerini düflünerek, kendi kendinize insâf ediniz ki, ne mertebede yâr [sevgili] ve sâd›k dost
imifl.
Onüçüncü Menâk›b: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” buyurdu ki, (Bütün Enbiyâ ve Mürselîn “aleyhimüsselâm” hayâtlar›nda iken birer kimse ile fahr eylemifller [ö¤ünmüfller] idi. Ben de Osmân bin Affân ile fahr eylerim [ö¤ünürüm]). Bir yerde de buyurdu ki, (Bütün melekler benimle iftihâr ederler. Ben Osmân ile iftihâr ederim.) Bir yerde de buyurdu ki, (Mahfler gününde bütün Enbiyâ ve Mürselîn “aleyhimüsselâm” eshâblar›ndan birisini refîk edip, onunla gezerler. Bir ân
yanlar›ndan ayr›lmazlar. Ben de Osmân› refîk edinirim. Bir ân
onsuz olmam. Cennetde benim refîkim Osmân olacakd›r.)
Hakk›nda nice senâlar edip, nice hadîs-i flerîf buyurmufllard›r.
fiimdi ey gâfil, gözünü aç! Cân-› dilden hazret-i Osmâna “rad›yallahü teâlâ anh” muhabbet eyle. Dostuna dost, düflman›na
düflman ol ki, arasat meydân›nda [o gün] büyük tehlükelerden
kurtulup, Cennet-i alâya vâs›l olas›n. ‹nflâallahü teâlâ.
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Ondördüncü Menâk›b: Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü teâlâ anhâ” nakl buyurmufldur. Bir gün Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki: (Yâ Âifle! Dilerim ki,
eshâb›mdan ba’z›s› buraya [yan›ma] gelsinler. Onlara ba’z› söyliyeceklerim vard›r. Söyliyeyim.) Dedim yâ Resûlallah! Ebû
Bekri ça¤›ray›m m›? Birfley söylemedi. Bildim ki, onu dilemez.
Dedim, Ömeri ça¤›ray›m m›? Onun için de birfley demedi. Bildim ki, onu dahî dilemez. Dedim, amcan o¤lu Alîyi ça¤›ray›m
m›? Ona da birfley söylemedi. Dedim, Osmân› ça¤›ray›m m›?
Buyurdular; (Ça¤›r gelsin!) Ça¤›rd›m, geldi. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûr-› flerîfinde durdu. Resûlullah hazretleri ona ba’z› fleyler söyledi. Onun rengi de¤ifldi. Ba’z›
fleyler de söyledi. Rengi eski hâlini ald›. Hazret-i Osmân›n evini muhâsara etdikleri günde, ona dediler, niçin karfl›l›k vermezsin. Dedi ki, hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” benim ile sözleflmifldir. Bana çok söz söylemifldir. Ben bu
belâya sabr ederim. Hazret-i Âifle “rad›yallahü teâlâ anhâ” demifldir ki, benim zann›m öyledir ki, hazret-i Habîb-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” o vakt ona bu k›ssay› haber vermifldir. (fievâhid-ün nübüvve)den al›nm›fld›r.
Onbeflinci Menâk›b: Câbir-i ensârîden “rad›yallahü anh” rivâyet olundu. Bir gün bir cenâze götürdüler. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” çekinip, nemâz›n› k›lmad›. Süâl etdiler ki, yâ Resûlallah! fiimdiye kadar, hiçbir cenâzeden çekinmeyip, gördü¤ünüz gibi nemâz›n› k›lard›n›z. Hikmeti ne oldu
ki, bu meyyitin nemâz›n› k›lmad›n›z. Cevâb›nda buyurdular ki,
(Bu flahs, benim yârim Osmâna bu¤z ederdi. Osmâna bu¤z
eden kimseye Allahü tebâreke ve teâlâ bu¤z eder. Bir kimseye
ki, Allahü teâlâ bu¤z eder. Benim onun nemâz›n› k›lmam uygun mudur?)
Onalt›nc› Menâk›b: Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ
anhümâ” rivâyet etmifldir. Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri buyurmufllard›r: (Osmân›n flefâ’ati ile,
hepsi nâra müstehâk olan kimselerden elbette yetmiflbin kifli
Cennete girse gerekdir.) Abdüllah ibni Ömerden “rad›yallahü
teâlâ anhümâ” rivâyet olunur ki, Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurmufllar ki, (Mi’râc gecesi
– 210 –

dördüncü göke ayak basd›kda, önüme bir elma düfldü. Al›p, ikiye böldüm. ‹çinden bir hûrî ç›kd›. Kahkaha ile gülerdi. Süâl eyledim ki, sen kimin için yarat›ld›n. Dedi ki, (Zulm ile flehîd edilen Osmân bin Affân için yarat›ld›m) dedi.) “Rad›yallahü teâlâ
anh”.
Onyedinci Menâk›b: Abdüllah ibni Mes’ûd “rad›yallahü
teâlâ anh” rivâyet etmifldir. Bir gazâda Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” ile hâz›r idim. Zahîre bitdi. Askerde
hayli üzüntü ve s›k›nt› hâs›l oldu. Server-i âlem hazretleri bu
duruma vâk›f olup, buyurdular ki, (Vallahi günefl batmadan Allahü teâlâ hazretleri size r›zk gönderir.) Bu ma’nây› hazret-i
Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hemen anlay›p, Allahü teâlâ
hazretlerinin Resûlü mutlaka do¤ru söyler diye düflünüp, bir
yerde ondört yük zahîre buldu. A¤›r behâ [yüksek fiyat] ile al›p,
günefl batmadan dokuz yükünü Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerine getirdi. (Bu nedir, yâ Osmân) diye buyurdukda, dedi ki, Osmân›n Allah ve Resûlüne hediyyesidir. Seyyid-i kâinât “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin mu’cizât› te’hîrsiz meydâna gelince, mü’minler sevinip,
münâf›klar mahzûn ve giryân oldular. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri mubârek ellerini dergâha kald›r›p, (Yâ Rabbî, Osmâna çok ecr ver, iyiliklerine bol karfl›l›k
ver) diye hayr düâ buyurdular.
Onsekizinci Menâk›b: (Osmân bin Affân›n “rad›yallahü teâlâ anh” hilâfeti.) Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” âh›rete sefer etdikleri vaktde, hilâfeti alt› serverin aras›nda müflâvere etdiler. Yukar›da beyân olundu¤u gibi, o alt› kifliden Sa’d
hazretleri orada yokdu. Talha ve Zübeyr “rad›yallahü teâlâ anhüm” i’tizâr etdiler. Bizim hilâfet ile iflimiz yokdur. ‹stemeyiz
dediler. Üç kifli kald›. Osmân ve Alî ve Abdürrahmân “rad›yallahü teâlâ anhüm”. Abdürrahmân “rad›yallahü teâlâ anh” dedi
ki: “Ben ifli ikinize b›rakd›m.” Onlar dediler, öyle olsun. Üç gün
mühlet istediler. Abdürrahmân hazretleri o üç günde, halk aras›nda gizli-âflikâr kimin halîfe olmas› gerekdi¤ini arafld›rd›.
Cümle halk›n hazret-i Osmân taraf›na meyilli olduklar›n› ö¤rendi, tesbît etdi. (Ben Osmân bin Affân› “rad›yallahü teâlâ
anh seçdim) buyurdu. Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” ve
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di¤er Sahâbe-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” ile bî’at edip, fitne ve kavgay› ref’ etdiler. Ebûl Mû’în Nesefînin (Temhîd) kitâb›ndan
al›nm›fld›r.
Ondokuzuncu Menâk›b: Kur’ân-› azîmüflflân›n toplanmas›,
hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” taraf›ndan yap›ld›¤›
halk aras›nda meflhûr oldu¤u ma’lûmdur. Hazret-i Azîzin
“kuddise sirruh” (Güzîde) adl› risâlelerinde yaz›l› aç›klamas›ndan anlafl›lan odur ki, Kur’ân-› kerîmi, Ebû Bekr-i S›ddîk
“rad›yallahü teâlâ anh”, hazret-i Ömer ve di¤er Sahâbe-i güzînin “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ittifâklar› ile toplam›fld›r. Hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anh” hilâfetleri
zemân›nda, Irâk ve fiâm feth oldu¤u zemân, halk aras›nda hiçbir kâmil ve temâm mushaf yok idi. Kur’ân-› azîmüflflân›n k›râ’etinde ihtilâflar vâki’ oldu. Halk›n birbirini tekfîr edip, inkâr etme¤e bafllamalar›ndan endîfle edildi. Huzeyfe bin el-Yemânî “rad›yallahü teâlâ anh” Irâk› feth edip, fiâm taraf›na gazâya gitdi. Halk›n bu ihtilâflar›n› görüp, dedi ki: Yâ Emîr-el
mü’minîn! Kitâbullahda yehûdîler ve nasrânîler gibi, ihtilâf etmezden evvel ümmet-i Muhammede meded eyle! Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” bunu iflitince, bütün Eshâb-› kirâm› toplay›p, Kur’ân-› kerîmin k›râ’etinde ihtilâf oldu¤unu anlat›p, buyurdular ki: Hât›r›ma böyle gelir ki, esâs mushaf, Ebû
Bekr-i S›ddîk›n “rad›yallahü teâlâ anh” toplad›¤› Kur’ân-› kerîmdir. Ondan befl aded mushaf yaz›p, herbirini bir vilâyete
gönderelim. Halk ona tâbi’ olsunlar. Sahâbe-i kirâm, isâbetli
olaca¤›n› söylediler. Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” buyurdular ki: E¤er ben de halîfe olsa idim, böyle yapard›m.
Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”, ilk mushaf›, hazret-i
Hafsadan “rad›yallahü anhâ” getirtip, Sa’îd bin Âs hazretlerine yazmas› için emr eyledi. Zeyd bin Sâbit hazretlerine emr
eyledi ki, kitâb hâline getirsinler. Bir rivâyetde Abdüllah bin
Zübeyr ve Sa’îd bin Âs ve Abdürrahmân bin Hârise yazs›nlar,
diye emr eyledi. Zeyd bin Sâbit kitâb hâline getirdi. Bunlara
buyurdular ki, e¤er sizin bir müflkiliniz olursa, Kureyfl lügatine
mürâce’at ediniz. Zîrâ Kur’ân-› azîmüflflân Kureyfl lügati üzerine nâzil olmufldur. Bunlar sûre-i Bekarada bir müflkilât ile karfl›lafld›lar. Biri tâbut okudu. Birisi tâbuh okudu. Hazret-i Os– 212 –

mâna “rad›yallahü teâlâ anh” arz etdiler. Hazret-i Osmân, tâbutdur buyurdular. Zeyd bin Sâbit hazretleri befl mushaf yazd›lar. Bu mushaflar›n adlar›na mushaf-› imâm koyup, herbirini bir flehre gönderdiler. ‹htilâf olundu¤u vakt bu mushaflara
mürâce’at olunsun. Birisini Mekke-i Mükerremeye, birisini
Basraya, birisini fiâm-› flerîfe, birisini Kûfeye gönderip, birisini de Medîne-i Münevverede al›koydular. Bir rivâyetde de yedi mushaf idi. Birisini Yemen taraf›na, birisini de Bahreyne
gönderdiler. Hazret-i Osmân›n “rad›yallahü anh” rey’i ve tedbîri ve tasarrûflar› bu flekldedir. Bafllang›çdan buraya kadar,
(Aynî) ve (Güzîde) kitâblar›ndan nakl olunmufldur.
Yine Güzîdede beyân buyurmufllar ki, evvelâ Kur’ân›n tertîbini Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
beyân buyurmufllard›r. Cem’ olmas›n› [toplanmas›n›] hazret-i
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” yapm›fld›r. Nitekim anlat›ld›.
Zeyd bin Sâbit “rad›yallahü teâlâ anh” her mushaf› bir k›râ’et
üzerine yazm›fld›r. Onun için her vilâyetin ehli, bir k›râ’ete tâbi’
olmufllard›r. Hâlâ o ihtilâflar ile, o beldelerin kârileri okurlar.
Müflkili olan ona mürâce’at eylesin diye o mushaflarda nokta
ve i’râb yokdur. Ancak imâleler gelen yerlerde kelimelerin alt›na sarîhle iflâret koymufllard›r. [(Se’âdet-i Ebediyye) kitâb› birinci k›sm, 25.ci maddeye bak›n›z!]
Yirminci Menâk›b: Hazret-i Osmân bin Affân “rad›yallahü
teâlâ anh”, Kur’ân-› azîmüflflân›n yaz›lma ifli ile u¤rafl›rken, bir
Cum’a günü, Cum’a nemâz›n› k›ld›kdan sonra, mubârek ellerini kald›r›p, düâ ederken, bir kifli geldi. Acâib sözler söyleyip,
dedi ki; Ey Vahy kâtibi! Sûre-i Tebbeti fazîleti bak›m›ndan sûre-i ‹hlâsdan önce yazmak lây›k de¤ildir. Akla da hofl gelmez
deyip, bu fleklde bunun hikmetini ö¤renmek istedi. Hazret-i
Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”, o kiflinin tereddüdünü kald›rmak için, hemen kiflinin gözlerini silip, (Bak, levh-i mahfûzu görürsün) dedi. O kifli de bak›p, o ân levh-i mahfûzu gördü.
Kur’ân-› azîmüflflân levh üzerinde, bu tertîb üzerinde yaz›lm›fld›r. Her bir harfi ve sûreler yerli yerindedir. Arab bu kerâmeti
görünce, hazret-i Osmân›n hizmetinden ayr› kalmay›p, tâat ve
ibâdeti ile meflgûl oldu. Gel insâf eyle. Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” büyük sultân de¤il midir. Asl›nda büyük bir
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sultâna hizmet etmek, u¤runa mal ve menâlini fedâ etmek gerekir. (Gülflen-i Envâr) kitâb›ndan al›nm›fld›r.
Yirmibirinci Menâk›b: Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ
anh” hilâfetleri zemân›nda bir gulâm›n kula¤›n› çekdi. Kula¤›n›
ac›tm›fld›. O gulâm mahzûn oldu. Hazret-i Osmâna dedi ki, yâ
efendi! K›yâmet gününü düflün ki, her kifli Hakk›n huzûruna
vard›¤› zemân hakk›n› alsa gerekdir. Hazret-i Osmân bu sözden
piflmânl›k duydu. Gulâma buyurdu ki, yâ gulâm! Sen de benim
kula¤›m› çek, berâber olal›m. Gulâm da hazret-i Osmân›n kula¤›n› çekdi. Hazret-i Osmân buyurdu ki: Yâ gulâm, çok çek. Gulâm dedi ki, yâ efendi, hazretiniz k›yâmet gününü düflünüp,
korkdunuz. Ben köleniz de k›yâmet günü k›sâs yap›lmas›ndan
korkar›m.
Yirmiikinci Menâk›b: Ömer bin Hattâb “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretleri vefât etdi. Hazret-i Osmân “rad›yallahü anh”
yerine halîfe oldu. Hazret-i Ömerin vefât haberi rûm diyâr›na
erifldi. Rûm kayseri, Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh” üzerine
hücûm etdi. Hazret-i Osmân onu iflitip, Abdüllah bin Ebî Serh
ve Abdüllah bin Zübeyri imdâda gönderdi. ‹ki f›rka birbiri ile
karfl›lafld›lar. Ceng günü de belli oldu. Abdüllah bin Zübeyr,
Abdüllah bin Ebî Serhe dedi ki, rûm ve frenk askeri çokdur.
Müslimânlar›n askeri azd›r. Onlara hîle yaparak muzaffer olmal›d›r. Henüz harb bafllamam›fld›r. Sen asker ile durup, hâz›r
ol. Benim taraf›mdan tekbîr seslerini iflitince, hemen rûm ve
frenk askerine var›p, vuruflma¤a baflla. Zîrâ haber alm›fl›m ki,
rûm pâdiflâhlar› askerden ayr› yerde olup, tavus kanad›ndan yap›lm›fl gölgeli¤inde birkaç flark›c› ile oturur. Abdüllah bin Ebî
Serh hâz›r vaziyyetde dururken, Abdüllah bin Zübeyr otuz er
al›p, resmî elçiler gibi gitdi. Rûm ve frengin askerine haber verdiler. Kaysere yak›n vard›. O otuz askere dedi ki, siz rûm ve
frengin askeri ile benim aramda durun ki, benim hâlime vâk›f
olm›yalar. E¤er benim hâlime kasd etmek isterler ise, onlar› bir
müddet meflgûl ediniz. Bu arada ben de iflimi yapay›m. Hemen
at›n› sal›p, hücûm etdi. Câriyeler kendilerini kayserin üzerine
atd›lar. Üçünü de k›l›nç ile helâk edip, tekbîr getirdi. O otuz er
de yüksek ses ile tekbîr ald›lar. Abdüllah bin Ebî Serh hâz›r vaziyyetde dururken, tekbîr sesini iflitdi¤i gibi, islâm askeri ile bir
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yerden tekbîr al›p, rûm ve frenk askerine hamle edip, birbirlerine vurdular. Onbin kâfiri k›r›p, k›l›nçdan geçirdiler. Bu zafere Abdüllah bin Zübeyr hazretlerinin dilâverli¤i sebeb oldu.
Meflhûr rûm flehrlerinden birkaç flehr müslimânlar›n tasarrûfuna dâhil oldu. Abdüllah bin Ebî Serh Medâyine vard›. O vilâyeti ele geçirip, harac ald›. Yirmialt›nc› senesinde Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” Harem-i flerîf etrâf›nda birçok evleri sat›n ald›. Bu fleklde Mescid-i Harâm› geniflletdi. Yirmisekizinci senesinde haber geldi ki, Horasan kavmi emre mutî’ olmuyorlar.
Sa’d bin Âs hazretlerini gönderdi. Onlar›, itâ’ate getirdi. Hem
bu sene de müslimânlar aras›nda Kur’ân-› azîmüflflân k›râetinden ihtilâf vâki’ oldu. Yukar›da zikr olundu.
Otuzuncu senede, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin yüzü¤ü, hazret-i Osmân›n elinden Erîs kuyusuna düfldü. Ne kadar istediler ise de bulamad›lar. Bu sene
Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh” kostantiniyyeye [‹stanbula]
var›p, gazâ etdi. Otuzikinci senede rûmdan bir asker gelip, müslimânlar ile ceng edip, muzaffer oldular. Abdüllah bin Sebe’ adl› yehûdî, hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” zemân›nda
müslimân olmufldu. Fekat, yehûdîlik kîni gönlünde bâkî kalm›fld›. ‹slâm dîninde, çok kötü bir fitne ç›karmak istedi. Hazret-i
Ömerin fliddeti ve tedbîrli hareketi onun fitnesine mâni’ olurdu.
Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” zemân›nda f›rsat bulup, fitne ç›kard›. Hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anh” gidifli, fieyhayn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” gidifllerine muhâlif idi diyerek, müslimânlar› hazret-i Osmân üzerine ayakland›rd›. Hattâ
insanlara öyle i’tikâd etdirdi ki, hazret-i Osmân›n üzerine yürümek, ayaklanmak ibâdetdir, fikrini afl›lad›. M›srl›lardan bir gurub, hazret-i Alînin “kerremallahü vecheh” huzûruna geldiler,
gitdiler. Basrâl›lar Zübeyr bin Avvâm›n huzûruna, Kûfeliler,
Talhan›n “rad›yallahü teâlâ anhüm” huzûruna geldiler. Bu din
büyüklerinin nasîhatlar› bunlara fâide verip, nasîhatlar› kabûl
etdiler. Sonra, bunlar yine fitne ç›karmak için topland›lar. Hazret-i Osmân› ilzâm [susdurmak], yâhûd hilâfetden hal’ etmek
[çekilmesini sa¤lamak], e¤er öyle olmaz ise, katl etme¤e karâr
verdiler. Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin
üzerine yürüdüler. Dediler ki: Resûlullah “sallallahü teâlâ aley– 215 –

hi ve sellem” ve fieyhayn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” Arafatda
nemâz› kasr etdiler [k›saltd›lar]. Osmân niçin temâm k›ld›. Cevâb verdi ki; islâm›n ifli büyüdü. fiark ve garb›n halk› islâma gelip, Arafatda topland›lar. E¤er nemâz› temâm k›lmasayd›m, vilâyetlerin halk› kusûr ederler ve böyle k›lmak gerekli zan ederlerdi. Kasr sünnetini bilmezlerdi. ‹kinci süâlde dediler ki: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve fieyhayn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” Ebû Zer G›fârîyi mükerrem tutarlar idi. Ebû
Zer hazretleri, fiâmda Mu’âviye “rad›yallahü anh” yan›nda bulunuyordu. Mu’âviye “rad›yallahü anh” ile Beyt-ül mâldaki mallar›n kullan›m› konusunda uyuflmazl›k hâs›l oldu. Ebû Zer-i G›fârî fiâmdan Medîne-i Münevvereye geldi. Osmân “rad›yallahü
teâlâ anh” onu Medîneden d›flar› ç›kard›. O da, bir harâbe köyde mekân tutdu [yerlefldi]. Osmân “rad›yallahü anh” cevâb›nda
dedi ki, Ebû Zer “rad›yallahü teâlâ anh” ve Mu’âviyenin “rad›yallahü teâlâ anh” uygulamalar› ve sözleri onlar›n ictihâd› ile
alâkal›d›r. Onlar›n birbirlerini sevmeleri âyet-i kerîme ile sâbitdir. Medîneden uzakda ikâmet etmesi câhillere birfley ulafl›p, islâma bir zarar gelmesin diyedir. Üçüncü süâlde dediler ki, önceden zekât› âmiller toplard›. Mal sâhiblerinin iste¤ine [gönlüne] b›rakd›n. Tâ ki gönlünün istedi¤ine versinler. Cevâb verdi
ki: Âmiller telef eder. Ald›klar› vakt cebr ile al›rlar. Ben mal sâhibleri elinde koydum. Kendileri götürüp, Beyt-ül mâla teslîm
etsinler. Dördüncü süâlde dediler ki: Hakem bin Âs ile, Mervân
bin Hakemi, Resûlullah hazretleri, nifâk sebebi ile Medîne-i
münevvereden d›flar›ya sürdü. Hazret-i Osmân yine Medîneye
getirdi, dediler. Cevâb verdi ki: Resûlullah hazretlerinin son
hastal›klar›nda onlar› getirme¤e izn istedim. ‹zn verdiler. Bu sözü Ebû Bekr ve Ömer hazretlerine söyledim. Bir baflka flâhid istediler. Bulunmad›. Sonra hilâfet bize erifldi. ‹lmimiz o izn ile
ayn› oldu. Resûlullah hazretlerinin izni flerîfleri ile onlar› geri
getirdim. Beflinci süâl olarak dediler ki, Benî Ümeyyenin ihsân›n› artd›r›yorsun. Onlar›n ma’îfleti fazlalafl›yor. Cevâb verdi ki,
Herkes bilir ki, Allahü teâlâ hazretleri, ben kuluna servet vermifldir. Ben dâimâ s›la-i rahmi muhâfaza etmiflimdir. fiu ânda
ömrümün sonuna geldim. Bu hâlde be¤enilmifl durumun niçin
aksini yapay›m. Fekat vallahi beyt-ül mâldan hiçbir fley onlara
vermedim. Kendi mal›mdan verdim. Alt›nc› süâl olarak dediler
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ki, Kur’ân-› kerîmin birkaç nüshas› hâriç, di¤erlerini niçin ateflde yakd›n. Cevâb verdi ki, etrâfdan haber yazd›lar ki, Kur’ân-›
azîmüflflân rivâyetlerinde ihtilâf vâki’ olmufldur. Diledim ki, bu
vâs›ta ile dîn-i islâmda bir fitne ç›kmas›n. Ayn› nüshay› b›rak›p,
de¤iflik nüshalar› yakd›rd›m. Kötüleyenlerin dilleri dîn-i islâm
üzere olmas›n. Yedinci süâl olarak dediler ki, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretlerine hürmeten minberden bir derece afla¤›
durdu. Ömer bin Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh” Ebû Bekre
hurmeten ondan afla¤› durdu. Osmân, Resûlullah hazretlerinin
yerinde durdu. Cevâb verdi ki: E¤er bu kâideyi devâm etdirse
idim, tedrîcen lâz›m gelir idi ki, hutbeyi, bir kuyu kaz›p, kuyu
içine girip, okumak îcâb ederdi. Sekizinci süâl olarak dediler ki,
kap›na kap›c›lar ta’yîn etdin. Cevâb verdi ki: Devletin din ifllerini görürken, din ile alâkas› olm›yanlar›n zarar›n› def’ etmek
için kendi etrâf›m› muhâfaza etdim. Dokuzuncu süâl olarak dediler ki, hayvanlar› Bakî’ otunu yimekden men’ etdin [orada otlamalar›n› yasaklad›n]. Cevâb verdi ki, Beyt-ül mâl hayvanlar›ndan dolay› onu korudum. Böylece, onu koruyup, telef etmesinler. Onuncu süâl olarak dediler ki, Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem”hazretlerinin yüzü¤ünü kaybetdin. Cevâb verdi ki, Sahâbe-i güzînin “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” gözleri önünde yüzük Erîs kuyusuna düfldü. Ne kadar
arad›ksa, bulamad›k. O flerefden mahrûm kald›k. Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” her bir süâle lây›k oldu¤u üzere cevâb verdi. Alîyyül Mürtedân›n “rad›yallahü teâlâ anh” gayreti
ile fitne sâkin oldu [fitne ç›kmad›]. Kavga def’ oldu.
Yirmiüçüncü Menâk›b: [(Eshâb-› Kirâm) kitâb›n›n 118.ci sahîfesinde 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 olup, halîfenin gözüne girmek istedi. Bu fikrle müslimân
oldu. Fekat, halîfe buna hiç yüz vermedi. Bu her yerde hazret-i
Osmân› kötüledi. Halîfeye, bu yehûdî dönmesi, 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›. En çok söyledi¤i fley, (Her
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Peygamberin bir vezîri var idi. Bizim Peygamberimizin vezîri de
Alîdir. Hilâfet, onun hakk› idi. Osmân onun elinden ald›.) sözleri idi. Fellahlar› kand›r›p, Osmân “rad›yallahü anh” kâfirdir,
dediler. M›sr vâlîsi Abdüllah bin Sa’ddan, 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. Bir sene sonra, M›srdan dört bin ve Irâkdan dört
bin kifli geldi. Medîne ehâlisi silâhlan›p, niçin geldiniz dediklerinde, hacca gidiyoruz dediler. Ehâli de, silâh›n› b›rakd›. Gelenlerin maksadlar› hazret-i Osmân› hâl’ etmek idi. M›srl›lar hazret-i Alîyi, Irâkl›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 de pekî 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 vâliye
emr olup, gelenleri kabûl ediniz deniyordu. O zemân yaz›lar
noktas›z oldu¤undan, noktan›n yerine göre, katl ediniz ma’nâs›
da okunur. M›srl›lar böyle okuyup, k›zd›lar. Geri döndüler.
Irâkl›lar› da döndürdüler. Halîfenin evini sard›lar.]
Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin mevcûd dörtyüz kölesi [kulu] var idi ki, akçe ile alm›fl idi. Hepsi harb âletleri ile kuflan›p, hazret-i Osmân›n serây›n› kuflatm›fllard›. Hazret-i Osmân bütün kölelerini huzûruna ça¤›r›p, buyurdu ki, her
kim odas›na var›p, silâh›n› b›rak›p, kendi hâlinde oturursa,
âzâd olsun. Benim hayr düâm onun ile olsun. Onlar da emre
uyup, da¤›ld›lar. Ondan sonra hazret-i Alîye “kerremallahü
vecheh ve rad›yallahü teâlâ anh” haber verdiler. Onbin kadar
kimse hazret-i Osmân›n katli için toplan›p gelmifllerdir, dediler. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin
ayr›l›¤›, imâm-› Alî “kerremallahü vecheh” hazretlerinin cân-›
azîzlerine bir mertebe kâr eylemifl idi ki, ne günleri gün yerine
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ve ne geceleri gece yerine geçer idi. Geceleri a¤lar idi. Mubârek ci¤erini da¤lard›. Hattâ Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden sonra, Zülfikâr adl› k›l›c›n› mubârek beline kuflanmad›. Ve Düldül adl› at›na binmedi. Gecegündüz Ravda-i Mutahharas›nda olurdu. Onun için kendileri
gitmeyip, imâm-› Haseni ve imâm-› Hüseyni “rad›yallahü teâlâ anhümâ” gönderdiler. Tenbîh eylediler ki, her kim ki hazret-i Osmân› kasd için gelir ise k›l›c› vurun. Her kim olursa olsun, aman vermeyin. Bu iki fleyhzâde, bellerine k›l›çlar›n› kuflan›p, hazret-i Osmân›n kap›s›na vard›lar. Bu fleyhzâdeleri
gördükleri gibi, hiçbir fert kap›ya gelme¤e cesâret edemedi.
Kap›y› b›rak›p, serây d›vâr›n› deldiler. Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” Kur’ân-› azîm ve Fürkân-› kerîm okurlar
idi. Okurken flehîd eylediler (El hükmülil vâhidil Kahhâr). (‹nnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn). Hazret-i Osmân “rad›yallahü
teâlâ anh” vefât etmeden evvel hazret-i imâm-› Alîye haber
verdiler. Acele ile kalk›p, hazret-i Osmân›n yan›na gitdi.
‹mâm-› Hasen ve imâm-› Hüseyni görüp, onlar› tekdîr edip,
içeri hazret-i Osmân›n yan›na vard›. Mubârek hât›r›n› sordu.
Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hâline flükr edip, dedi
ki, yâ Alî! Bu benim bafl›ma gelece¤ini beni bilmez mi zan
edersin! Yoksa, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri bana bildirmedi mi zan edersin. Yâ Alî! Lutf edip,
benden ötürü bir kimseye zarar etmiyesin. Bu gece Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini rü’yâda
gördüm. Bana buyurdu ki; (Yâ Osmân! Bu gece bizim yan›m›zda iftâr edersin!) Yâ Alî, on nesneyi saklad›m. Mahrem hazîne gibi kimseye açmad›m. O on nesneyi bu üslûb üzere takrîr buyurdular: Ben islâm›n üçüncü halîfesi oldum. Fahr-il kevneyn ve Resûl-i sekâleyn Peygamberimiz “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerinin iki kerîme-i muhteremelerini
almak, hiç kimseye müyesser olmam›fld›r. Bana müyesser oldu. Tegannî etmedim. Bütün ömrümde tegannî etmek istemedim. Tegannî edilen yere bile u¤ramad›m. Îmâna geldikden
sonra zinâ etmedim. Evvelden de zinâ etmemifldim. Îmâna geldikden sonra, h›rs›zl›k etmedim. Evvelden de etmemifldim.
Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ile
bî’at edip, mubârek eline elim yap›fld›kdan sonra, sa¤ elimi av– 219 –

ret yerime uzatmad›m. Bir Cum’a günü geçmedi ki, ben bir köle âzâd etmifl olm›yay›m. E¤er hâz›r köle bulunmaz ise, sonra
bir köle al›p, getirip, âzâd ederdim. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin zemân-› flerîflerinden beri
benim bafl›ma gelece¤i bilirdim. Lâkin kimseye açmazd›m. Bu
üslûb ve bu tertîb üzerine yedi mushaf-› flerîf yazd›r›p, bütün
mu’minleri ihtilâf etmekden kurtar›p, herbirini bir iklîme
[memlekete] göndermek bana müyesser oldu.
Yirmidördüncü Menâk›b: Emîr efendi buyurdular ki, hazret-i Osmân bin Affân›n “rad›yallahü teâlâ anh” mubârek hatt›
flerîfleri ile yazd›¤› mushaflardan üç dânesini gördüm. Birini
fiâmda, birini Yemende ve birini M›sr ‹skenderiyyesinde. Ammâ, ba’z›lar›ndan nakl olunur ki, bu mushaflar›n üçünde de meâl-i flerîfi (... Onlara karfl› sana Allahü teâlâ kâfidir, yeter..) olan
Bekara sûresi 137.ci âyet-i kerîmesinde flehîd etdikleri vakt,
mubârek kan› damlam›fl. Lâkin ba’z›lar›ndan da rivâyet olunur
ki, flu ânda kelâm-› flerîflerin birisinde ad› geçen âyet-i kerîmede mubârek kan› tâze, sanki henüz damlam›fld›r. Allahü teâlân›n hikmeti, Emîr efendi huzûruna bir kaç def’a var›ld›. Ammâ
bu haberin s›hhatini sormak müyesser olmad›. Lâkin bu kadar
kerâmeti, hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin
yüce flân› için acâib de¤ildir.
Yirmibeflinci Menâk›b: (Mesâbîh-i flerîf)de, menâk›b-› hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” bâb›n›n haseninde rivâyet
olunmufldur. Semâme tebni Cezemîl Kufleyrî dedi ki: Ben Yevmüddâra hâz›r oldum. Yevmüddâr, hazret-i Osmân›n katl olundu¤u güne derler. Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”, serây›n› muhâsara edenlerin hâlini anlad›. Onlara hitâb edip, buyurdular ki: Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine ve de islâma
yemîn ederim ki, siz bilmez misiniz, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri Medîneye geldi. Medîne-i Münevverede Rûme kuyusundan baflka tatl› su yokdu. Buyurdular
ki, (Rûme kuyusunu kim sat›n al›r, kendi kovas› ile müslimânlar›n kovas›n› bir tutarsa, onun Rûme kuyusundaki kovas›ndan
Cennetdeki kovas› hayrl› olur.) Kendi hâlis mal›mdan o kuyuyu
sat›n ald›m. Siz bugün o kuyunun suyunu içmekden beni men’
edersiniz. Hattâ deryâ (deniz) suyu gibi tuzlu su içerim. Hep– 220 –

si dediler ki: (Evet öyledir). Rûme, bir kuyunun ad›d›r. Medîne-i Münevverenin alt› mil mikdâr› uza¤›nda bir kuyudur. O
kuyu küçük vâdi’dedir. Zîrâ, Medîne-i Münevverede iki vâdi’
vard›r. Büyük vâdi’de olan Azîze kuyusudur.
fiârih Gürânî “rahimehullah” ‹bni Abdülberden nakl etmifldir ki: Medîne-i Münevverede bir yehûdînin a¤z› örülü bir kuyusu var idi. Suyu gâyet tatl› idi. Suyunu satard›. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki:
(Rûme kuyusunu kim al›r, kendi kovas›n› müslimânlar›n kovas› ile berâber tutarsa, Cennetdeki kovas› bundan hayrl› olur.)
Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” var›p, kuyuyu yehûdî
ile pazarl›k etdi. Yehûdî kuyunun temâm›n› satmakdan imtinâ
etdi. Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” da, yar›s›n› ald›.
Nöbet yolu ile, bir gün Osmân›n “rad›yallahü anh” olacak, bir
gün yehûdînin olacakd›. Hazret-i Osmân nöbetini sebîl ve sadaka etdi. Yehûdî ücret ile satard›. Müslimânlar da hazret-i Osmân›n nöbeti geldikde, iki günlük su al›rlard›. Yehûdînin nöbetinde aslâ u¤ramazlar idi. Yehûdînin pazar› kesâda u¤ray›nca,
di¤er yar›s›n› da satmak istedi. Di¤er yar›s›n› da Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri ondan sat›n ald›. Evvelki yar›s›n›
yehûdîden oniki bin dirheme alm›fld›. Di¤er yar›s›n› da sekiz
bin dirheme ald›. Temâm›n› sebîl etdi.
Yine hazret-i Osmân muhâsara edenlere hitâb edip, buyurdu ki, Allahü teâlâ hazretlerine ve islâma yemîn ederim ki, siz
bilmez misiniz. Mescid dar geliyordu. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (Falan›n yerini kim sat›n
al›p, Mescide katarsa, o yerden dahâ iyisine Cennetde kavuflur.) O yeri has mal›m ile sat›n ald›m ve Mescide ilhâk etdim
[katd›m]. Siz bu gün beni o mescidde iki rek’at nemâz k›lmakdan men’ ediyorsunuz. Dediler, evet öyledir. O yine buyurdu
ki, yemîn ederim Allahü tebâreke ve teâlâya ve islâma ki, Tebûk gazâs›nda, islâm askerini kendi mal›mdan techîz etdi¤imi
bilmiyor musunuz? Dediler; evet, biliyoruz! Yine buyurdu ki,
yemîn ederim Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine ve islâma
ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Mekke-i Mükerremeden Sebîr adl› da¤a ç›kd›lar. Ebû Bekr ve Ömer ve ben
de berâber ç›kd›m. Da¤ harekete geldi. Hattâ tafllar› döküldü.
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Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mubârek aya¤› ile
da¤a vurup, buyurdular ki, (Sâkin ol yâ Sebîr! Senin üzerinde
bir Nebî ve bir S›ddîk ve iki flehîd vard›r.) Bunu bilmez misiniz.
Dediler, evet, biliyoruz! Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ
anh” dediler ki, (Allahü ekber! Kâ’benin Rabbine yemîn ederim ki, ben flehîdim.) Allahü ekber sözünü, hayretde olan kimse hasm›n› ilzâm ve ona tepki fleklinde söyler. Hazret-i Osmân
“rad›yallahü teâlâ anh” o vakt, hasmlar›n› izhâr edip, kendisinin hak üzere olup, hasmlar›n›n bât›l üzerine oldu¤unu, onlar
kendi dilleri ile ikrâr etdiler. Hazret-i Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” Sebîr da¤› üzerinde iki flehîd buyurduklar›n›n birisi hazret-i Ömer, birisi hazret-i Osmând›r “rad›yallahü teâlâ anhümâ”. Yine hasmlara hitâb edip, dedi, Kâ’benin
Rabbi hakk› için siz flâhid olunuz ki, muhakkak ben flehîdim.
Üç def’a böyle buyurdular:
(Mesâbîh-i flerîf)den yine o bâbda nakl olunmufldur: Süheyl
der ki, hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” dâr gününde bana dedi ki, muhakkak Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri benden ahd ald›. Ben o ahd üzerine sabr ediciyim. Ya’nî bana vas›yyet buyurdular ki, sabr edeyim. Mukâtele
etmiyeyim.
Yirmialt›nc› Menâk›b: Adî bin Hâtem “rad›yallahü teâlâ
anh” rivâyet etmifldir: Hazret-i Osmân “rad›yallahü anh” hazretlerinin flehîd oldu¤u gün bir nidâ iflitdim. (Yâ Osmân bin Affân! Râhatl›k ve se’âdet ile, Rabbini gadabs›z bulman ile, gufrân ve r›dvân ile müjdeliyorum.) Etrâf›ma bakd›m. Bir kimse
görmedim. (fievâhid-ün nübüvveden) al›nm›fld›r.
Yirmiyedinci Menâk›b: Yine ad› geçen kitâbdan terceme
olundu. Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” flehâdet flerbetini içdi. Üç gün mubârek cenâzesi durup, defn olunmad›. Üç
günden sonra, hât›fdan (gaybdan) bir ses geldi ki, (Osmân›n cenâzesini defn edin. Nemâz›n› k›l›n›z ki, muhakkak Hak Sübhânehü ve teâlâ ve tekaddes hazretleri ona salevât eyledi, ya’nî
rahmet eyledi,) diyordu.
Yirmisekizinci Menâk›b: Hazret-i Osmân bin Affân “rad›yallahü teâlâ anh” üç günden sonra, Bakî’ taraf›na defn olun– 222 –

ma¤a giderken, arkalar›ndan bir büyük bulut hâs›l oldu. Cenâze-i flerîf ile gidenlerin yüreklerine korku düflüp, az kald› ki, cenâzeyi b›rak›p, gideceklerdi. O bulutun içinden bir ses, (korkmay›n›z, meyyiti b›rak›p gitmeyiniz ki, biz de bu mubârek meyyitin nemâz›n› k›lma¤a geldik,) diyordu. Me¤er onlar melekler
imifl. Hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anh” nemâz›n› k›l›p,
vücûd-› flerîflerini ziyâret etmek için gelmifller. Bu da (fievâhidün nübüvve)den terceme olunmufldur.
Yirmidokuzuncu Menâk›b: Hazret-i Osmân “rad›yallahü
teâlâ anh” flehîdlik rütbesine nâil oldukdan sonra, Fahr-ül kevneyn ve Resûl-üs sekaleyn “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretlerinin Mescid-i flerîflerinin üzerinde, üç gün üç gece cinnîler gelip, a¤lay›p, feryâd ve figân eylediler. Cümle halk bunlar›n feryâd ve figânlar›n› iflitdiler. Bu da hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anh” büyüklü¤üne iflâretdir. (fievâhid-ün nübüvve)den terceme olundu.
Otuzuncu Menâk›b: Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ
anh” flehâdet mertebesine kavuflup, âh›rete sefer etdikden sonra, Medîne-i münevverede halîfelerin oturmas› vâki’ olmam›fld›r. Allahü teâlân›n r›zâ-› flerîfleri olmam›fld›r. Zîrâ hazret-i
imâm-› Alî “kerremallahü vecheh” halîfe olunca, rey’i flerîfleri
öyle oldu ki, Kûfe flehrine yerlefldiler. Hazret-i Mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anh” Medîne-i münevvereden Kûfe flehrine var›p,
orada yerleflmeleri, onun, Resûlullah›n huzûrunda izzeti ve
kadri olmad›¤› flekliyle k›yâs etmemelidir. Hâflâ öyle de¤ildir.
Nihâyet ezelde böyle mukadder olmufl ki, hazret-i imâm-› Alî
“kerremallahü vecheh” Hak sübhânehü ve teâlân›n nusret ve
inâyeti ile, Kûfe flehrine var›p, etrâf›ndaki memleketleri feth
edip, oralar› korumas› ezelde takdîr olunmufldur.
Otuzbirinci Menâk›b: Hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ
anh” bir büyük kerâmeti de fludur. Hazret-i Osmân›n flehâdetine gelinceye kadar bu ümmet aras›nda fitne yok idi. Hazret-i
Osmân flehîd oldu. Dünyâ fitne ile doldu. Fitnenin sonu Deccâl
ile hitâm [son] bulsa gerekdir. Hazret-i Osmân›n flehâdetinden
bir kimsenin gönlüne bir zerre kadar sürûr gelse, e¤er o kimse
Deccâla yetiflirse, ona tâbi’ olup, kâfir olmas›ndan korkulur.
E¤er Deccâla yetiflmezse, k›yâmet günü haflr oldukda, Deccâl
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ile haflr olmakdan korkulur. Neûzü billâhi teâlâ. Allahü teâlâ
hazretleri, müslimânlar›, Sahâbe-i kirâma zerre mikdâr› kalblerinde kin ve düflmanl›k olmakdan ve husûsî ile hulefâ-i râflidîn
hazretleri hakk›ndaki düflmanl›kdan h›fz eylesin “r›dvânullahi
teâlâ aleyhim ecma’în”!
Otuzikinci Menâk›b: (fievâhid-ün nübüvve)de diyor ki: ‹bni Sa’îd-ül Gaffârî derler bir kimse var idi. Hazret-i Osmân
“rad›yallahü teâlâ anh” flehâdet flerbetini içdikden sonra,
se’âdethânelerine girdi. Orada Sultân-› kâinâtdan “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” kalm›fl bir asâ var idi. Onu al›p, dizine
dayay›p, k›rmak istedi. Orada hâz›r olanlar, ça¤›r›fl›p, sak›n
ola ki, bu mubârek asây› k›rma, zîrâ, Fahr-i âlem hazretlerinden kalm›fld›r, dediler. O da asây› k›rmad›. Lâkin küstâhl›k
edip, hazret-i Osmân›n harem-i hâslar›na [evine] girip, o mubârek asây› k›rmak kasd etdi¤i için, o kimsenin aya¤›na bir
hastal›k zuhûr edip, günden güne artd›. Senesine varmad›, öldü. Hak Sübhânehü ve teâlâ gayûrdur [gayretlidir]. Dostlar›na ihânet edenlerin dünyâda olsun, âh›retde olsun, haklar›ndan gelir.
Otuzüçüncü Menâk›b: Büyüklerden birisi rivâyet eder.
Kâ’be-i flerîfi tavâf ederken bir a’mâ gördüm. Hem tavâf ediyor
ve hem de, (Yâ Rab! Bilirim ki, günâh›m afv olunmaz!) diyordu. Ben de ona, böyle bir yerde, böyle söz söylenir mi, dedim.
O da dedi ki: Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” flehîd
olunmazdan evvel bir arkadafl›m ile, hazret-i Osmân flehîd oldukdan sonra, yüzüne bir tokat vural›m diye yemîn etdik. fiehâdet flerbetini içdi. Ben ve arkadafl›m hazret-i Osmân›n yan›na vard›k. Gördük, mubârek bafl› hâtununun yan›nda, örtülmüfl durur. Arkadafl›m hâtununa dedi ki, aç yüzünü, Onun yüzüne tokat vurma¤a ahd eyledik. Hâtunu dedi ki, Allahü teâlâ
hazretlerinden korkmaz m›s›n›z. Peygamber “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerinin sohbetini anmaz m›s›n›z. Hazret-i Peygamberin iki muhterem kerîmesini ald›¤›n› fikr etmez
misiniz. Ben hicâb edip, geri döndüm. Arkadafl›m orada kal›p,
vard›, hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anh” mubârek bafl›n› aç›p, nûra gark olmufl yatarken, mubârek gül yana¤›na, kuruyacak bir eliyle tokat vurdu. Hazret-i Osmân›n hâtunu, elle– 224 –

riniz kurusun ve gözleriniz kör olsun dedi¤i gibi, o ânda, kap›dan d›flar› ç›kamadan gözlerimiz kör oldu. Ve ellerimiz kurudu.
Hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anh” menâk›b-› flerîfine
nihâyet yokdur. (fievâhid-ün nübüvve)den terceme olunmufldur.
Hazret-i Zeydden rivâyet olunur ki, hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anh” katline kasd edenlerin temâm› az zemânda
cünûna mübtelâ olup [akl›n› kaç›r›p], helâk oldular. Abdüllah
bin Mubârek “rahmetullahi teâlâ aleyh” bu haberi iflitdi¤i zemân (Delilik onlar için azd›r) buyurmufldur.
Otuzdördüncü Menâk›b: Bir gün bir kervân Mekke-i Mükerremeye ticârete giderken, Medîne-i Münevvereye u¤rad›.
Allahü teâlân›n hikmeti, kervân halk› hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anh” kabrinin yan›nda mola verdiler. Kervân
halk› birbiri ile, bu gece hazret-i Osmân› ziyâret etmek için
müflâvere etdiler. Ertesi günü Sultân-› kâinât “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerini de ziyâret edeceklerdi. Bütün
kervân halk›, hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anh” kabrini ziyâret için abdest ald›. Me¤er içlerinde bir râfizî varm›fl.
Lâkin onu bilmezlerdi. Buna da teklîf eylediler. Bin dürlü behâne bulup, ziyârete gitmedi. Çad›rlardan kervân halk› gitdikden sonra, bir büyük arslan geldi. O râfizîyi bafl›ndan kavrad›.
Yir iken, kervân halk› ziyâretinden döndüler. Çad›rlar›na gelip, gördüler ki, bir büyük arslan, arkadafllar›n›n bafl›n› kemirir. Aslan bunlar› görünce, râfizînin murdâr leflini çad›rdan d›flar› ç›kar›p, fasîh lisân ile, kervân halk›na dedi ki, hazret-i Osmân› sevmiyenin sonu budur. Murdâr lefli da¤a do¤ru sürüye
sürüye al›p gitdi.
Otuzbeflinci Menâk›b: Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü teâlâ
anh” rivâyet eder. Hazret-i Osmân› “rad›yallahü teâlâ anh” katl
edenler piflmân olup, mescidde piflmânl›klar›n› anlat›rken, semâ [gök] yüzünden bir flahs zuhûr etdi. Elini uzat›p, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin hücre-i flerîfesinden bir mushaf ç›kar›p, bu sözü söyledi¤ini gördüm. (Muhammed aleyhisselâm, dîninde ayr›l›k ç›karan ve böylece f›rkalara ayr›lma¤a sebeb olan kimselerden uzakd›r. Böyle oldu¤unu bilmiyor musunuz.)
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fiehîd olduklar›nda sekseniki yafl›nda idi. Bakî’de defn olunup, rahmet-i rahmâna kavufldu “rad›yallahü teâlâ anh”. Allahü teâlâ haflra ve k›yâmete kadar ondan râz› olsun! Ma’lûm ola
ki, hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anh” fazîletlerinden bu
zikr olunan, deryâdan katre ve güneflden zerre mesâbesindedir.
Dahâ genifl ma’lûmât edinmek isteyen dahâ önce zikr olunan o
iki kitâba mürâce’at etsin. “Sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în.”
Otuzalt›nc› Menâk›b: Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin flânlar› ve flerefleri için nâzil olan âyet-i kerîmeler:
1– ‹slâm dîni yay›lma¤a bafllay›nca, her tarafdan arablar Medîne-i münevvereye gelme¤e bafllad›lar. Mescid-i flerîf dar oldu¤u için, gelenler yer bulamad›¤›ndan sahrâda çad›r kurup, oturdular. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdular ki: (Her kim bu bizim mescidimizi, bir zrâ’ dahî büyültürse, Cennet onun içindir.) Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretleri, yâ Resûlallah! Benim mal›m ve mülküm sana fedâd›r. Ben kemter kulun [kölen] geniflleteyim, dedi. Sonra k›rk
zrâ’ geniflletdi. Allahü teâlâ hazretleri, meâl-i flerîfi; (Allahü teâlân›n mescidlerini, ancak Allaha ve âh›ret gününe inanan, nemâz k›lan, zekât veren ve yaln›z Allahü teâlâdan korkan kimseler ta’mîr eder. Bu vasfdaki kimselere Cennete götürecek amelleri yapmak lâz›m olur) olan Tevbe sûresi onsekizinci âyet-i kerîmesini gönderdi.
2– Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri, müslimânlara, birbirinizle ittifâk edip, mallar›n›z›n bir mikdâr›n› vâcib ve bir mikdâr›n› tetavvu’ olarak Allah yolunda harc edin, buyurmufldu.
Onlara, ittifâklar›n›n netîcesinin bereketinin nas›l olaca¤›n› ve
onun sevâb›n›n haddi [mikdâr›] ne kadar olaca¤›n› beyân buyurmufl, meâl-i flerîfi, (Müslimânlardan mallar›n› cihâd veyâ dahâ baflka hayrl› ifller gibi, Allahü teâlân›n gösterdi¤i yolda sarf
etmeleri, bir dâneyi tarlaya ekip, bundan yedi baflak ve her bir
baflakdan yüz dâne alma¤a benzer. Allahü teâlâ diledi¤i kimselere bu kat kat artd›rma¤› veyâ dahâ fazlas›n› kulun mal›n› da¤›tmas›ndaki ihlâs› nisbetinde, sevâb›n› on, yetmifl, yediyüz veyâ dahâ fazla katlar› kadar artd›r›r. Allahü teâlâ vasi’dir. Alîmdir. Allah yolunda mal sarf edenler, sarf etdiklerinde men’ ve
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ezâ etmiyenler, Rablar›n›n yan›nda büyük sevâblara kavuflurlar. Onlar için, âh›retde korku ve dünyâ ifllerinde üzüntü yokdur.) olan, Bekara sûresi 261, 262.ci âyet-i kerîmeleri ile bildirmifldir.
Minnet, ni’meti yâd etmekdir. Söylemek ve saymak yolu ile
bafla kakmak, o ni’metin sevâb›n› kesme¤e sebeb olur. Bunun
az› odur ki, bir kimseye in’âm ve ihsân eder. Sonra onu o kimsenin istemedi¤i yerde yâd eder. Veyâ onun akebinde bir söz
söyler ki, o kimseye hofl gelmez. Veyâ nice kerre sana in’âm etdim, hiç flükrünü etmedin diye söyler. Bir kimseye hiçbir fleyi
vermemek, ona birfley verip de, sonra minnet etmekle rencîde
etmekden iyidir. Zeyd bin ‹slâm der ki: Babam bana dedi ki,
(bir kimseye bir fley verdi¤in zemân, böyle bilesin ki, ona senin
selâm›ndan bir nesne gönlüne gelir. Selâm› ondan geri tut. Tâ
ki, o ni’met halâs kals›n.) Ebû Esâmenin yan›na bir kad›n geldi ve dedi ki, hakîkat üzere gazâ eden bir mertden bana haber
ver ki, bir okum vard›, ona vereyim. Ebû Esâme dedi: Allahü
teâlâ bulundu¤un cem’iyyetde seni mubârek etsin ki, onlar›;
dahâ vermezden evvel rencîde etdin. Allahü tebâreke ve teâlâ
hazretleri, kullar› üzerine, iyilik edip, bafla kakmay›, verdi¤i
ni’meti verdi¤ini söyleme¤i harâm etmifldir. Ni’meti yâd ederken bafla kakmamal›, karfl›s›ndakine ma¤rûr olmamal›d›r. Hak
Sübhânehü ve teâlâ hazretleri kullara ni’met verir ve onlara
minnet eder. Allahü tebâreke ve teâlân›n minneti yâd etdirmek ni’meti olur. Böylece o kimse, birfley verince ma¤rûr olmamal›d›r.
Meâl-i flerîfi, (Mallar›n› cihâd ve hayr ifllerinde Allah için
harcayanlar...) olan Bekara sûresinin 262.ci âyet-i kerîmesi Osmân bin Affân, Abdürrahmân bin Avf “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerinin flân-› flerîfleri için nâzil olmufldur. Abdürrahmân bin Avf, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
huzûr-› flerîflerine, dört bin dirhem ile geldiler. Dedi ki, yâ Resûlallah! Yan›mda sekiz bin dirhem var idi. Dört bin dirhemini
›yâlime nafaka için al›koydum. Dört bin dirhemini getirdim.
Allahü teâlâ hazretlerine karz-› hasen [ödünç] verdim. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: Allahü tebâreke ve teâlâ verdi¤ine ve hem de ›yâlin için alakoydu¤una be– 227 –

reket versin. Fekat Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” Tebûk gazâs›nda buyurdular ki, techîzat› olm›yan herkesin techîzat›n› almak benim üzerime olsun. Bin deve yükü ile gâzîlerin techîzât›na sarf etdi. Allahü teâlâ bu âyet-i kerîmeyi onlar›n flânlar›
için gönderdi. Abdürrahmân bin Sümre “rad›yallahü teâlâ anh”
der ki: Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” bin k›rm›z› alt›n getirdi.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin kuca¤›na dökdü. Dahâ önce de beyân olunmufldur. Hazret-i Habîb-i ekrem mubârek eli ile o alt›nlar› döndürüp, buyurdular ki,
(Affân o¤luna, bugünden sonra her ne ederse, ziyân etmez!)
Ebû Sa’îd-i Hudrî “rad›yallahü teâlâ anh” der ki: Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini gördüm. Mubârek ellerini kald›rm›fl, Osmâna flöyle düâ buyururdu: (Yâ Rabbî! Ben Osmândan râz›y›m. Sen de râz› ol!) Böylece, sabâh
oluncaya kadar düâ buyurdular.
3– Afla¤›daki âyet-i kerîmenin inifl sebebi fludur: Hazret-i
Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” gündüz oruc tutard›. Gece nemâz k›lard›. Her gece iki rek’at nemâz k›lard›. Bir rek’atinde
Kur’ân-› azîm-üfl-flân›n temâm›n› okurdu. Bir rek’atinde bin
(Kul hüvallahü ehad) sûre-i flerîfesini okurdu. Hak sübhânehü
ve teâlâ bu âyet-i kerîmeyi irsâl buyurdu. (Bütün gece secde
edip ve ayakda durup, devâml› ibâdet ve itâ’at eden ile isyân
eden bir olur mu. O âh›ret azâb›ndan korkar. Rabbinin rahmetini ümîd eder. Ey Resûlüm, de ki, hiç bilen ile bilmiyen bir olur
mu. Nitekim devâml› itâ’at eden ile isyân eden de bir de¤ildir.
Bildirdiklerimize ancak akl sâhibleri k›ymet verir.) [Zümer sûresi dokuzuncu âyet-i kerîmesi meâli.] Bu âyet-i kerîme, Ammâr bin Yâser “rad›yallahü teâlâ anh” flân› ve Huzeyfe tebni
Mugîre el Mahzûmî flân› içindir. Müfessîrlerin ço¤unun kavlince; Osmân ibni Affân “rad›yallahü teâlâ anh” flân› için nâzil olmufldur.
4– Bu âyet-i kerîmenin nâzil olmas›na sebeb o idi ki, Osmân
“rad›yallahü teâlâ anh” hayrât etmekde, nemâzda ve orucda ve
mal vermekde devâml› idi. Allahü teâlâ hazretleri, onun yüksek
flân› için, meâl-i flerîfi, (fiübhesiz ki, kendilerine bizden se’âdet
îcâb etmifl olanlar, iflte bunlar Cehennemden uzaklafld›r›lm›fllard›r. Cehennemden uzaklafld›r›lan O Cennetlikler, Cehenne– 228 –

min h›fl›lt›s›n› bile duymazlar. Bunlar canlar›n›n istedi¤i fleyler
içinde ebedî olarak kal›c›d›rlar. O en büyük korku (sûra üfürülüfl ân›) bunlar› mahzûn etmiyecek, kendilerini melekler flöyle
karfl›layacaklar: ‹flte bu size dünyâda va’d edilen mutlu gündür!) olan Enbiyâ sûresi 101, 102 ve 103.cü âyet-i kerîmelerini
gönderdi. Bir rivâyetde gelmifldir. Hazret-i Alî “rad›yallahü
teâlâ anh” bu âyet-i kerîmeyi okudular. Sonra buyurdular ki,
ben onlardan›m. Ebû Bekr ve Ömer ve Osmân ve Talha ve Zübeyr ve Sa’îd ve Abdürrahmân “rad›yallahü anhüm” da onlardand›r. Âlimlerin ço¤u, bu âyet-i kerîme, Osmân bin Affân
hakk›nda nâzil olmufldur, dediler.
5– Di¤er âyet-i kerîmede Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri buyurdu ki: (Sâlih mü’min olanlar, Allahü teâlân›n harâm etmedi¤i fleyleri yimelerinde zarar yokdur. Ancak harâmlardan
sak›nmalar›, îmânl› olmalar› ve amel-i sâlih ifllemeleri lâz›md›r.
Bundan sonra, kendilerine harâm olan fleylerden sak›n›r, harâm olduklar›na inan›rlar. Ve dahâ sonra bütün günâhlardan
devâml› sûretle sak›n›r, güzel amelleri arafld›r›p, onlar› yaparlarsa, muhsin olurlar. Allahü teâlâ, muhsinleri, ihsân edenleri
sever.) [Mâide sûresi 93.cü âyet-i kerîme meâli.] Emîr-ül
mü’minîn hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurur ki: Bu
âyet-i kerîme, Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hakk›nda gelmifldir.
Otuzyedinci Menâk›b: Hazret-i Osmân›n “rad›yallahü anh”
üstünlükleri hakk›nda bildirilen hadîs-i flerîfler ve haberler hakk›ndad›r:
1– ‹snâd ile Ebû Karfesadan “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet olunmufldur. Bir gün Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” meclis-i flerîflerinde bir cemâ’at oturmufllard›. Ben de
onlar›n içinde bir zemân oturdum. Sonra, Osmân “rad›yallahü
teâlâ anh” meclis-i flerîflerine dâhil oldular. Bir köflede oturdular. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu
ki: (Yâ Osmân! Bana yak›n ol.) Biraz yaklafld›lar. Yine buyurdu ki: (Bana yak›n ol!). O mertebe yak›n oldu ki, Osmân “rad›yallahü anh” hazretlerinin dizi, Habîbullah hazretlerinin
mubârek dizine ulafld›. Osmân›n yakas›n›n ba¤› aç›k göründü.
Mubârek eli ile yakas›n› ba¤lad›. Ve yüzüne bakd›. Mubârek
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gözleri yafl ile doldu. Sonra buyurdu, (Yâ Osmân! Önünde büyük ifl olaca¤›n› bil! Sen k›yâmet gününde benim havz›ma eriflenlerin evveli olursun! Senin damarlar›ndan kan revân olur.
Rengi kan rengi olur. Kokusu misk kokusu olur. Ben ki, Resûlüm! [Sana] Sübhânallah! Sana bunu kim etdi, derim. Sen, falan ve falan etdi, dersin. Orada bir nidâ edici, Arfldan nidâ
eder ki, biliniz ki, Osmân bin Affân, pâdiflâh ve emîr, dehr
[dünyâ] sürülmüfl üzerine. Sonra, senin ile Allahü teâlâ ve tekaddes aras›ndaki perde kalkar. Sana Allahü teâlâ tecellî edip,
buyurur! Yâ Osmân! Seni öldürenler hakk›nda ne düflünürsün. Sen dersin ki, yâ Rab! E¤er Sen onlar› azarlar isen [cezâland›r›r isen], ben de azarlar›m. E¤er Sen onlar› afv edersen,
ben de afv ederim.)
2– Câbir “rad›yallahü teâlâ anh” der ki, biz muhâcirlerden
bir cemâ’at, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûr-› flerîflerinde oturmufl idik. Ebû Bekr ve Ömer ve Osmân ve
Alî ve Talha ve Zübeyr ve Abdürrahmân bin Avf ve Sa’d bin
Ebî Vakkâs “rad›yallahü teâlâ anhüm” onlar›n aras›nda idi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Sizden
herkes, kendi dost ve yârinin yan›na vars›n!) Onlar da öyle yapd›lar. Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Osmân›n yan›na vard› ve onu kenâr›na ald›. Yüzünü öpdü ve buyurdu ki: (Yâ Osmân! Sen benim dünyâda ve âh›retde dostumsun!)
3– Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Osmân bin
Affâna “rad›yallahü anh” buyurdular ki: (Ben Ümmü Gülsümü, Allahü teâlâ taraf›ndan vahy gelerek sana verdim.)
4– Ebû ‹mâmet-el Bahilî “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet
eder. Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular: (Ricâlin [bir kiflinin] flefâ’ati ile benim ümmetimden Rebî’a ve Mudar kabîleleri mikdâr› Cennete girer.) Rivâyet ederler ki, o mert hazret-i Osmân bin Affând›r “rad›yallahü teâlâ anh”.
5– Mugîre bin fiûbe’ rivâyeti ile gelmifldir. Mugîre tebni fiûbe “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki: Müflrikler Huneyn gazâs›
günü hezîmete u¤rad›lar. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
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sellem” bir adama buyurdu¤unu iflitdim: (Ey Allah›n düflman›.
Allahü tebâreke ve teâlâ sana bu¤z eder!) Mugîre der ki, yâ Resûlallah! Bu o kiflidir ki, Kureyfle bu¤z eder. Buyurdu ki, (Evet,
Osmân bin Affâna bu¤z eder!)
6– fieddâd bin Evs “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki: Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” iflitdim, buyurdu
ki: (Ben eshâb›m aras›nda oturmufldum ki, Cebrâîl aleyhisselâm benim önüme geldi. Beni sa¤ kanad› üzerine ald›. Cennet-i Adna iletdi. Cennet-i Adnda gezerken, bir elma elime
geldi. Ben o elmaya bak›p, te’accüb ederken, nâgah, o elma
flak olup, iki bölük oldu. Aras›ndan bir hûrî d›flar› geldi. Hak
sübhânehü ve teâlâ hazretlerine tesbîh etdi. Öyle tesbîh etdi
ki, evvelden âh›re kimse öyle tesbîh etmemifldir. Ben dedim;
Sen kimsin. Dedi, ben hûrî’ayn›m. Allahü tebâreke ve teâlâ
beni arfl›n nûrundan halk etmifldir. Ben dedim, kimin içinsin.
Dedi, imâm-› mazlûm Osmân bin Affân “rad›yallahü teâlâ
anh” içinim.)
7– Zehrî rivâyeti ile, Enes bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ
anh” bildiriyor. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
bir gece kalk›p, gidiyordu. Hazret-i Osmân da ileride gidiyordu. Cebrâîl aleyhisselâm geldi ve dedi ki: Yâ Resûlallah! Bu
kimdir ki, bu sâatde senin önünden gitdi. Buyurdular ki, (Osmân bin Affând›r). Cebrâîl aleyhisselâm dedi ki, bu Ebû Amrd›r, ya’nî Osmând›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
buyurdular, (Evet yâ Cebrâîl. Siz Osmân› gökde de tan›r m›s›n›z!) Cebrâîl aleyhisselâm dedi ki: Yâ Resûlallah! O Allahü tebâreke ve teâlâ hakk› için ki, seni halka hak Nebî gönderdi.
Güneflin yer yüzünü ayd›nlatd›¤› gibi, Osmân gökleri ayd›nlat›r.
8– Abdürrahmân bin Ebî Leylâ rivâyet eder. Hazret-i Alî
“rad›yallahü teâlâ anh” Kanbere buyurdu ki, var mescidde yüksek ses ile seslen. Hazret-i Osmân› seven kimse var m›d›r. Kanber var›p nidâ etdikde, bir kifli kalk›p dedi ki, ben hazret-i Osmân› severim. Kanber dedi ki, gel, emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü teâlâ anh” seni ça¤›r›r. O kifli kalk›p, emîr-ül mü’minîn
Alînin huzûruna geldi. Emîr-ül mü’minîn buyurdu ki, Osmân›
sever misin. Dedi ki, yâ Emîr-el mü’minîn, Allahü tebâreke ve
– 231 –

teâlâ hazretlerinin izzet ve azameti hakk› için, ben hazret-i Osmân› kendi cân›mdan dahâ çok severim. Bir vakt Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûruna varm›fld›m. Dedim
ki, yâ Resûlallah! Bana birfley ver ki, bir han›m alm›fl›m, hiçbir
nesne yokdur ki, onun mehrini vereyim. Resûlullah hazretleri,
bana bir vekiyye alt›n verdiler. Bir vekiyye k›rk dirhem k›ymetinde alt›n idi. Ebû Bekr de bir vekiyye verdi. Ömer de bir vekiyye verdi. Osman iki vekiyye verdi. Yâ Osmân, Resûlullah ve
Ebû Bekr ve Ömer bir vekiyye verdiler. Sen niçin iki vekiyye
verdin, dedim. Hazret-i Osmân dedi ki, bir vekiyye kendimden
ötürü, bir vekiyye, Alî bin Ebû Tâlibden ötürü verdim ki, o vakt
onun hâz›r bir nesnesi yokdu ki, sana versin. Ondan sonra dedim ki, yâ Resûlallah! Bu mal›n bereketi olmas› için, bana düâ
et. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu: (Bu
mal›n bereketi nas›l olmaz ki, bunu sana Peygamber ve S›ddîk
ve iki flehîd verdi.) Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” bunu
iflitdi¤i zemân çok sevindi ve buyurdu ki, (do¤ru söyledin) “rad›yallahü teâlâ anh”.
9– Sa’d bin ‹brâhîm rivâyet eder. Alî bin Ebî Tâlib “rad›yallahü teâlâ anh”, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
huzûrlar›nda oturmufldu. Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü anhümâ” hazretleri geldiler. Server-i âlem onlar› gördü. Buyurdu ki:
(Yâ Alî! Bu ikisi, ya’nî Hasen ve Hüseyn, Cennet gençlerinin
büyükleridir [üstünleridir]. Onlar›n babalar› onlardan yüksekdir. Osmân bin Affân, ‹brâhîm Halîl-ür-rahmân aleyhisselâma
benzer.)
10– Do¤ru haber ile gelmifldir. Muhâr›k bin Semâme, k›z
kardefli Ümmü Gülsüme söyledi ki, mü’minlerin anas› Âiflenin
“rad›yallahü teâlâ anhâ” huzûr-› flerîflerine var. Benden selâm
söyle. Ümmü Gülsüm der ki, hazret-i Âifle-i S›ddîkan›n huzûruna vard›m. Dedim ki: Senin o¤ullar›ndan birisi sana selâm
eder. Buyurdu ki: Allahü tebâreke ve teâlân›n selâm› ve rahmeti onun üzerine olsun. Ben dedim: Cenâb›n›zdan ricâ ederim ki, hazret-i Osmân bin Affân hakk›nda, bir hadîs-i flerîf
nakl buyurunuz ki, onu flehîd etdikleri vakt, herkes bir söz söylediler. Âifle “rad›yallahü teâlâ anhâ” buyurdu ki: Ben flehâdet
ederim ki, bir so¤uk gecede, Osmân bin Affân›, bu ev içinde,
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Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ile
gördüm. Cebrâîl aleyhissalâtü vesselâm vahy getirdi. Vahy gelince, Resûlullah üzerine bir a¤›rl›k inerdi. Nitekim, Hak Sübhânehü ve teâlâ haber verir. (Biz senin üzerine vahy ederiz.
Ya’nî Kur’ân ki o, her ne kadar dil üzerinde hafîf ise de azametde a¤›rd›r.) Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
mubârek elini Osmân›n arkas›na vurup, buyurdu ki, (Bu makâm kime müyesser olur. Allahü teâlâ hazretleri bu makâm›
Peygamberlerinden baflka hiç kimseye vermemifldir. Ancak, o
kimseye vermifldir ki, fazlaca ikrâm edendir. Her kim ki, Osmâna yaramazl›k söyler ise, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin la’neti onun üzerine olsun.)
11– Enes bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: Hazret-i Lût aleyhisselâmdan sonra, han›m› ile, Allahü teâlâ yolunda ilk hicret eden Osmân bin Affând›r “rad›yallahü teâlâ anh”. Allahü teâlâ bilir ki, Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, Mekkeden Medîneye, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûruna hicreti yaln›z yapm›fllard›r. Hazret-i Osmân, ehli ve ›yâli ile berâber
hicret etmifldir.
12– Yûsüf bin Abdüllah bin Selâm rivâyet eder: Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, (Ben; Allahü tebâreke ve
teâlâ huzûrunda, Osmân›n düflmânlar›n›n hasm›y›m) buyurmufldur.
13– Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bir hadîs-i
flerîflerinde buyurmufllard›r ki, (Biz Osmân bin Affân›, Allahü
teâlâ kat›nda halîl ve kerîm olan babam›z ‹brâhîm aleyhisselâma benzetiyoruz.)
14– Abdüllah bin Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Osmân benim ümmetimin en hayâl›s› ve en çok ikrâm edenidir.)
15– Kelîb bin Velîd, ‹bni Melbekeden rivâyet eder. Abdüllah ibni Ömerin “rad›yallahü teâlâ anhümâ” huzûruna bir adam
geldi ve sordu: Osmân ibni Affân “rad›yallahü teâlâ anh”
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Bedr gazâs›na hâz›r oldu mu? Abdüllah hazretleri buyurdu ki,
hây›r olmad›. Bî’at-› R›dvâna hâz›r oldu mu. Buyurdu ki: Hây›r olmad›. ‹ki asker birbirine mülâki olduklar› günde, yüz
döndürdü mü? [Uhud günü, da¤›lanlar aras›nda de¤il mi idi.]
Buyurdu ki, evet! O kifli kalkd› gitdi. Dediler, bu kifli sizden
ba’z› fleyler sordu. Cevâb›n›zdan anlad› ki, siz Osmân› zem etdiniz [kötülediniz]. Buyurdular ki, acele o adam› geri döndürün. Ça¤›rd›lar, geri döndü. Buyurdular ki, benden süâl etdi¤in sözleri anlad›n m›. O flahs dedi ki, evet. Senden süâl etdim.
Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” Bedr gazâs›na hâz›r oldu mu.
Sen dedin, yok. Süâl etdim ki, bî’at-› r›dvâna hâz›r oldu mu.
Sen dedin, yok. Süâl etdim ki, Uhudda da¤›lanlar aras›nda m›
idi. Sen dedin, evet. Abdüllah bin Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” buyurdu ki: Bedr gazâs›na hazret-i Osmân hâz›r olmad›,
ammâ, Allahü teâlân›n ve Resûlünün hâcetinde [iflinde] idi.
Hazret-i Resûlullah Osmân›n nasîbini o gazâda ay›rd›. Ondan
gayri hâz›r olm›yanlara nasîb vermediler [hisse ay›rmad›lar].
Bî’at-› R›dvânda da, Osmân ona hâz›r olmad›. Resûlullah hazretleri Osmân›, Mekke-i Mükerremeye elçi göndermifl idi. Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bî’at etdiler.
Resûlullah hazretleri kendi mubârek elinin birisini di¤erine
tutup, buyurdu ki, bu Osmân›n eli olsun. Resûl-i ekremin mubârek eli, Osmân›n elinden üstündür. Allahü Sübhânehü ve
teâlâ, kelâm-› kadîminde haber vermifldir. (Uhud gazâs›nda
iki asker karfl›lafld›¤› zemân, arka çevirip dönenleri fleytân igfâl etdi [yan›ltd›]. Allahü teâlâ onlar› afv etdi. Allahü teâlâ
günâhlar› afv edici ve cezây› gecikdiricidir.) [Âl-i ‹mrân sûresi 155.ci âyet-i kerîmesi meâli.] Abdüllah bin Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” o flahsa buyurdu ki: Sak›n ola ki, Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hakk›nda kötü düflünmiyesin. Buna gayret et!
16– Abdüllah bin Mubârek, Ebû Mus’abdan, o da Yezîd bin
Ebî Lehebden rivâyet etmifldir. Osmân bin Affân “rad›yallahü
teâlâ anh” ile kavga edenlerin cümlesi dîvâne [deli] oldular.
Abdüllah bin Mubârek der ki, onlar›n Cehennemde tadacaklar› azâb yan›nda delilikleri azd›r.
17– Ebû Sa’îd-i Hudrî “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder:
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Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Ey Allah›m! Muhakkak ki Osmân, r›zân› taleb eder.
Sen de fadl ve keremin ile Osmândan râz› ol!)
18– Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” rivâyeti ile gelmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
buyurdular: (Ey Allah›m! Osmâna, k›yâmet gününün fliddetinden râhatl›k ve kurtulufl ver. Çünki, o bizi nice s›k›nt›l› günlerimizde râhata kavufldurdu.)
19– Emîr-ül mü’minîn Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hakk›nda rivâyet olunur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (E¤er k›rk k›z›m olsa idi, cümlesini birbiri
ard›nca, hiçbiri kalmay›ncaya kadar Osmâna verirdim.)
20– Abdüllah bin Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” rivâyet
eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdular ki: (Muhakkak istedim ki, Eshâb›mdan dört kimseyi âleme göndereyim ki, halka Kur’ân-› azîm-üfl-flân› ta’lîm etsinler. Bizden önce de Îsâ bin Meryem aleyhimüsselâm havârîlerini halka göndermifldi.) Osmân bin Affân›, Abdüllah bin
Mes’ûdu ve Mu’âz bin Cebeli ve Ubeyy bin Kâ’b› “rad›yallahü
teâlâ anhüm” gönderdiler.
21– Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” rivâyet
eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri,
buyurdular ki: (Ümmetimden büyük günâh iflleyip, Cehenneme gitmesi îcâb eden yetmifl bin kimseye Osmân flefâ’at eder.
Allahü teâlâ onlar› Cennete gönderir.)
Otuzsekizinci Menâk›b: K›ymetli kitâblarda haber verilmifldir. Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdular ki: Birgün Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin
kerîmeleri ve hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anh” zevcesi olan Rukayyenin “rad›yallahü anhâ” huzûrlar›na vard›m.
Elinde bir tarak tutuyordu. Buyurdu ki, k›ymetli babam Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri flimdi yan›mdan gitdi. Bu tarak ile mubârek saç›n› ve sakal›n› tarad›m.
Bana buyurdular ki, (Yâ Rukayye! Ebû Abdüllah Osmân bin
Affân› nas›l buldun!). Ben dedim ki: (Hayr ile gördüm. ‹yilik
ile gördüm!) Babam buyurdu ki: (Cümle Eshâb›m aras›nda ah– 235 –

lâk› bana en çok benziyen odur. Osmâna hurmetde kusûr etme!)
Otuzdokuzuncu Menâk›b: Zübeyr bin Harrâfl rivâyet eyler.
Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh”; k›z› Hafsay› “rad›yallahü anhâ” hazret-i Osmâna “rad›yallahü anh” nikâhlamak istedi. Hazret-i Osmân özr beyân eyledi. Hazret-i Ömer üzüldü. Bu haber
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine erifldi. Hazret-i Ömere buyurdular ki: (Yâ Ömer! K›z›n› Osmândan
dahâ iyisi alacak. Ve Osmân Hafsadan iyisini zevce edinecek.
Sen k›z›n› bana nikâh et! Ben de k›z›m› Osmâna nikâh edeyim!)
[Hafsa “rad›yallahü teâlâ anhâ” hicretin üçüncü senesinde,
genç yafl›nda, Bedr gazâs›nda bulunan Huneysden dul kalm›fl
idi.]
K›rk›nc› Menâk›b: Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
buyurdular ki, (Üç nesne vard›r ki, her kim onlardan kurtulursa muhakkak kurtulur. Benim vefât›m, Deccâl›n ve hak üzere
olan halîfenin katli.) Ebû Hüreyre buyurdu ki, hak üzere olan
halîfenin kim oldu¤unu Leyse ve ‹bni Lehî’aya sordum. Bu halîfe Osmân bin Affând›r “rad›yallahü teâlâ anh”, dediler.
K›rkbirinci Menâk›b: Ukbe bin Âmir el Cühenî “rad›yallahü teâlâ anh” bildiriyor. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri birgün buyurdular ki: (Yâ Ebâ Bekr ve
Ömer! Sizin ikiniz, dünyâda ve âh›retde kardefllersiniz. fiimdi
her ikiniz, birbirinize selâm veriniz ve müsâfeha ediniz.) Hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömerin elini tutdu. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” tebessüm edip, buyurdu: (Yâ Ebâ
Bekr! Sen Ömerin önünce olursun!) Ya’nî dahâ önce halîfe
olursun. Sonra buyurdular. (Yâ Zübeyr ve Talha! Siz de geliniz. Sizin aran›zda da kardefllik vereyim. Her ikiniz, dünyâda
ve âh›retde kardefllersiniz. fiimdi birbirinize selâm verip, müsâfeha ediniz.) Nas›l buyurdu ise öyle yapd›lar. Sonra buyurdu. Ubeyy bin Kâ’b ve Abdüllah bin Mes’ûd da öyle yapd›lar.
Sonra Ebû Ubeyde bin Cerrâh ve Sâlimi, ki Sâlim Ebû Huzeyfenin kölesi idi, onlara da buyurdu. Onlar da öyle yapd›lar.
Sonra Üsâme tebni Zeyd ile Ebû Hind öyle yapd›lar. Ebû
Hind Haccâm ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel– 236 –

lem” hazretlerinden hacâmat çekerdi. [Kan›n› al›rd›.] Ve mubârek kan›n› içerdi. Hazret-i Resûlullaha ziyâde muhabbetden onlar›n yan›nda kardefllik etdi. Onlar da öylece yapd›lar.
Sonra Abdürrahmân bin Avf yüzünü hazret-i Osmân bin Affân taraf›na döndürüp dedi ki: (‹nnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn!). Bize ne olmufldur ve ne ifllemifliz ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri benim ve senin taraf›m›za iltifât etmedi. Allahü teâlâ hazretlerinin h›flm›ndan ve Resûlünün azar›ndan; yine Allahü teâlâya s›¤›n›r›z, dedi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri onlar taraf›na bak›p, buyurdular ki: (Hak sübhânehü ve teâlâ hazretlerinin izzi ve celâli ve kudreti ve azameti hakk› için, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri sizin üzerinize h›flml› [gadabl›] de¤ildir. Ve Resûli de sizin üzerinize azarl› [sizi azarlam›fl] de¤ildir.
Allahü teâlâ ve Resûlü ve melekleri yan›nda ikrâm görenlerdensiniz! Velâkin, ben sizi yâd etmek istedi¤im zemân, Hak
Sübhânehü ve teâlâ bir melek göndermifldir. Beni men’ etdi ve
dedi ki, onlar› sonra yâd et ki, onlar›n ikisi de ganîdir [zengindir]. Ben de ondan dolay› sizi sonra yâd etdim. Bunun gibi, k›yâmet gününde hesâb ederler. Fakîrlerin hesâb›n› evvel yaparlar. Zenginlerin hesâb›n› sonra yaparlar. Ve sonra siz, dünyâda ve âh›retde kardefllersiniz. Siz de birbirinize selâm verip,
müsâfeha ediniz.) Onlar da öyle yapd›lar. Sonra Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki,
(Râz› oldunuz mu!). Onlar dediler ki: (Evet, râz› olduk. Allahü teâlâ hazretlerine flükr ederiz ki, bizi rüsvâ etmedi.) Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki:
(Sizin üzerinize dahâ ilâve edeyim mi!) Evet, dediler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu: (Siz ikiniz dünyâda
ve âh›retde kardefllersiniz! Cennetde benim kardeflim ‹lyâs
aleyhisselâmd›r. ‹lyâs aleyhisselâm, Allahü teâlâ hazretlerine
bütün halk›n en sevgilisi idi. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri Cebrâîl aleyhisselâm› ‹lyâs hazretlerine gönderdi ki, Hak
sübhânehü ve teâlâ hazretleri sana kardefllik verdi; bir kulun
halâs›yle ki, onu zulm ile öldürürler. Ben ki, Resûlullah olarak
Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretlerini sizi flâhid tutar›m ki, size
dünyâda ve âh›retde kardefllik verdim. Siz bugün cümlenin iyisisiniz.)
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K›rkikinci Menâk›b: Do¤ru rivâyet ile gelmifldir. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden sordular.
Cennetde berk [›fl›k, flimflek] olur mu? Buyurdular ki, evet olur.
Osmân bin Affân bir kasrdan bir kasra giderken yüzünün nûru
›fl›k olur. Bundan dolay›d›r ki, ona zinnûreyn derler. Ülemân›n
ba’z›n›n kavliyle, hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” uzun
gecelerde tâ’at yap›p ve Kur’ân-› azîm-üfl-flân tilâvet etmekden
geri kalmazd› [ya’nî tilâvet ederdi]. Mubârek pehlûsunu yere
koymazd›. Mubârek gözü a¤lamakdan kuru olmazd›. Ahmed
bin Attâr “rahimehullahü teâlâ” bu ma’nâda flu fli’ri söylemifldir:
Yumuk durmakdan gözlerim kurudu,
Sanki göz kapaklar›m k›sa imifl gibi.
Kapaklar› dikenle delik-deflik olmufl gibi,
Gözlerimin uyuyacak hâli yok.
Gece uzad›kça uzay›nca derim ki,
Ey gecem, gündüz dahâ çok uzakda!
K›rküçüncü Menâk›b: Nu’mân bin Beflîrden “rad›yallahü
teâlâ anh” do¤ru rivâyet ile gelmifldir. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (‹çinizde hayâ bak›m›ndan en sâd›k›n›z, Osmân bin Affând›r.) Bu haber
zâhir delîldir ki, hiç kimsenin hayâ ve hicâb› bu ümmetde Osmân bin Affân›n “rad›yallahü teâlâ anh” hayâ ve hicâb›ndan
dahâ çok ve üstün de¤ildir. Hazret-i Âdem aleyhisselâm›n zemân›ndan bu zemâna gelene kadar, güzel ahlâkdan herkesde
zuhûra gelmifldir. O güzel ahlâkdan hayâ, o ahlâklar›n eflreflerindendir. Bu sözün ma’nâs› odur ki, hayrdan ve flerden her
nesne ki, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri halk etmifldir,
onu çift halk etmifldir. Kur’ân-› kerîm onunla nât›kd›r. (Her
fleyden çift yaratd›k...) buyurulmakdad›r. [Zâriyât sûresi 49.cu
âyet-i kerîmesi meâli.] Açl›¤› yaratd›. Toklu¤u onun çifti k›ld›.
S›hhati yaratd›. Hastal›¤› ona çift k›ld›. Fakîrli¤i yaratd›. Zengin olma¤› ona çift k›ld›. Kimseye muhtâc olmamak ile, baflkalar›na yük olma¤› çift k›ld›. Gönlü [kalbi] yaratd›. Rûhu ona
çift k›ld›. Nefesi yaratd›. Râyihây› ona çift k›ld›. Dîni yaratd›.
Kemâli ona çift k›ld›. (Bugün dîninizi temâm etdim!) [Mâide
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sûresi 3.cü âyet-i kerîme meâli]. Dünyây› yaratd›. Zevâli [yok
olma¤›] ona çift k›ld›. (Dünyâ mal›ndan yan›n›zda olanlar fânîdir. Allah›n indinde, Cennetdeki sevâb, oradakilerle bâkîdir!) [Nahl sûresi 96.ci âyet-i kerîme meâli.] Topra¤› yaratd›.
Sükûnu [›zd›râbs›zl›¤›] onun çifti eyledi. Atefli yaratd›. Hareketi onun çifti eyledi. Yer alt›n› yaratd›. Darl›¤› ve karanl›¤›
onun çifti eyledi. Yeri yaratd›. Aç›lma¤›, yay›lma¤› onun çifti
eyledi. (Allahü teâlâ sizin için arz› döflek yapm›fld›r. [Yeri genifl eyledi ki, üzerinde genifl yollar aças›n›z.]) [Nûh sûresi 19.cu
âyet-i kerîme meâli.] Gökü yaratd›. Yüksekli¤i [mertebeyi]
onun çifti eyledi. (Yedi kat gökleri çok kuvvetli sa¤lam k›ld›k.
Zemânla bozulmaz.) [Nebe’ sûresi 12.ci âyet-i kerîme meâli.]
Cenneti yaratd›. Maddî ve ma’nevî s›k›nt›lar› ona çift k›ld›. Nitekim Seyyid-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki: (Cennet, istenmiyen, s›k›nt› veren fleyler ile
örtülüdür. Cehennem de, flehvetler, arzûlanan fleyler ile örtülüdür.) Îmân› yaratd›. Hayây› onun çifti eyledi. Çeflidli haberlerde gelmifldir. Enes bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurmufldur ki: (Hayâ ve îmân bir arada bulunur.) Ya’nî hayâ
ve îmân› birbirinin çifti eyledi. Lâkin hayây› gözde yaratd›. Ne
kadar ki, hayâ gözdedir. Îmân da gönüldedir. Allahü teâlâ korusun, hayâ gözden zâil olunca [gidince], îmân da gönül [kalb]
de za’îf olur. Bu ikisi de kat’î delîl ile sâbitdir. fiek ve flübhe
yokdur.
Osmân Zinnûreyn hazretlerinin zemân›nda, yeryüzünde ondan fazîletli ve azîz, yüksek hâlli kimse yok idi. Osmân “rad›yallahü anh” hazretlerinin yüksek hâlleri ve hayâs› ve sehâveti ve
sâir menâk›blar› say›s›zd›r. Hayâ, Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinin s›fatlar›ndand›r. Mahlûklara da bu s›fat gelmifldir.
Halka gelen o hayâ s›fat› birkaç çefliddir.
Birinci çeflidi hayâ-i hacâletdir. Ya’nî utanmak fleklindeki
hayâd›r. Âdem alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm hazretlerinin hayâs› gibi. Bu¤day dânesi yidi. Üzerinde elbise [Cennet
elbisesi] kalmad›. Hacil oldu [utand›], yüzünü döndürdü. Allahü teâlâ hazretleri. (Bizden kaç›yor musun!), buyurdu. Hây›r,
yâ Rabbî! Elbiselerim ç›kar›ld›¤› için utan›yorum. O utanmadan dolay› yüzümü döndüm.
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‹kinci nev’i, hayâ-i azametdir. ‹srâfîl aleyhisselâm›n hayâs›
gibi. Haberde gelmifldir ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri buyurdular: (‹srâfîl her gün yetmifl kerre
yüzünü kendi kanad› ile örter ve der ki, yâ ilâhel âlemîn! Ne yapabilirim ki, herkes gibi sana lây›k bir secde ve bir rükû’ etme¤e kâdir de¤ilim.)
Üçüncü nev’i, heybet hayâs›d›r. Melekler ve Nebîler hayâs›
gibi ki, (Yâ Rabbî! Seni tesbîh ve tenzîh ederiz. Sana hakk› ile
ibâdet edemedik), derler.
Dördüncü nev’i hayâ, hürmet ve hizmetdir. Mûsâ bin ‹mrân
alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm hayâs› gibi. Mûsâ aleyhisselâm buyurdu ki: (Yâ Rabbel âlemîn. Bana Cennet gerekdir. Senden isterim. Senin dîdâr›n gerek. Onu da senden isterim. Lâkin her vakt ki, bana tuz, ekmek ve koyun için lâz›m
olan hakîr fleyler gerekince, bunlar› ben senden nas›l isterim.)
Allahü teâlâ hazretleri, (Yâ Mûsâ! Maksad budur. Ya’nî onlar› istemekdir. Kul, her vaktde bir sebeble, bir ihtiyâc ile huzûra gelsin. Münâcât etsin. O behâne ile [o sebeble] kullu¤unu
yerine getirsin. Vefâs›n› tâze tutsun.) Bu k›ssa uzundur. Bu
makâmda bundan ziyâde mümkin de¤ildir. Ammâ o hayâ ki,
Allahü teâlâ hazretlerinin ni’met ve s›fat›d›r. Günâhlar› örter
ve afv eder. Kullar›n›n günâhlar›n› görür, örter, afv eder. Birçok haberde gelmifldir. Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü teâlâ
anh” rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” buyurmufldur ki: (Bir mü’min ve günâhkâr kul kabrden kalkar, S›rat heyecân› ve Cehennem korkusu ile mahflere
gelirken, iki yol bafl›na eriflir. Korkarak ve a¤l›yarak, sükûnet
ve karâr ile, yolun birisine girer. Kimse ondan bir söz süâl etmez. Dosdo¤ru Cennet kap›s›na eriflir. Sa¤ aya¤›n› kap›dan
içeri koyup, sol aya¤›n› yerinden kald›rmazdan evvel, Allahü
teâlâ ve tekaddes, bilâ-vâs›ta [vâs›tas›z] o kulun sa¤ eline bir
nâme verir. Kulum, sen al bu nâmeyi oku ve o nâme içindekileri ö¤ren. Ondan sonra, hükm senin hükmündür. Cennet-i
ebediyyeye gir ve ondaki senin himmetin ve murâd›nd›r. Orada ebedî olarak kal, buyurur. O kul da nâmeye bakar görür ki,
(ey benim kulum, her ne yapd›n ise, gördüm ve bildim. Lâkin
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yapd›¤›n ifllerini, tekrâr sana gösterme¤e hayâ etdim,) yaz›lm›fl,
görür.) Bu haberin benzeri Ebû Süleymân-› Dârânî rivâyeti ile
baflka bir vaktde gelmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” buyurmufldur ki: (Allahü tebâreke ve teâlâ ve azze
ve celle buyurmufldur. Gökden indirilen kitâblar›n ba’z›s›nda,
benim kulum, her ne kadar ki, sen günâhkârs›n ve günâh›ndan
korkars›n ve hayâ edicisin. ‹zzim ve celâlim hakk› için ayblar›n› ve günâhlar›n› Âdemo¤lunun gözünden ve gönlünden gizli
ederim. Ve gözünün hâinliklerini, bedeninin gizli günâhlar›n›
meleklerin anlay›fl›ndan saklar›m. Ben yan›lmalar›n› ve günâhlar›n› levh-i mahfûzda, kirâmen kâtibinden gizli tutar›m. Ve k›yâmetde seni muhâsebe makâm›na getirir ve hesâb›n› kolay
eylerim!)
Her kimse ki, günâhkâr olur. Günâhlar› sebebi ile utan›r
ve korkar. Onun hesâb› çetin olmaz. Hazret-i Osmân bin Affân “rad›yallahü teâlâ anh” her günâhdan kaç›n›r, her iyili¤i
yapar, hilm, vefâ ve hayâ sâhibi idi, utan›r idi. Osmân bin Affân hazretlerine hesâb olmaz. Osmân›n dostlar›na da hesâb az
olur. Birçok haberde gelmifldir: Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (Allahü teâlâ k›yâmet gününde yüzyirmidörtbinden ziyâde nebîyi “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” ümmetleri ile muhâsebe yerinde durdurur. Herkesi meflgûl oldu¤u fley mikdâr› [ameline göre] çok
müddet veyâ az müddet o yerde durdurur. Osmân bin Affân
hazretlerini ve onu sevenleri hesâbs›z mahflerden geçirir.)
Herkesi makâm› ne olursa olsun, s›dk [do¤ruyu söyleyecek]
makâma getirir. Allahü teâlâ Resûllere ve Nebîlere çok fazîletler, menâk›bler vermifldir. O haslet ve fazîlet ve fahr-i flehâdet ki [flehîd olmak ki], Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri
Zekeriyyâ ve Yahyâ “alâ nebiyyinâ aleyhissalâtü vesselâm”
hazretlerine vermifldir. [Hazret-i Osmâna da vermifldir.] ‹kinci haslet, fadl-› zühd ve fahr-i hicretdir ki, Allahü teâlâ Îsâ bin
Meryeme “ala nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” vermifldir. Üçüncü haslet, mukâleme fazîleti ki, Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri onu Mûsâ kelîme “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” vermifldir. Dördüncü haslet, hüsn-i cemâl fazîleti ki, Rabbil âlemîn onu Yûsüfe “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” vermifldir. Beflinci haslet, cömertlik [sehâ– 241 –
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vet] fazîletidir. Allahü teâlâ onu ‹brâhîm halîl “alâ nebiyyinâ
ve aleyhissalâtü vesselâm” hazretlerine vermifldir. Alt›nc› haslet, yafll›l›k, pîrlik [ihtiyârl›k] üstünlü¤ü ki, Allahü teâlâ onu
Nûh “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” hazretlerine
vermifldir. Yedinci haslet, hayâ ve hicâb fazîletidir ki, Allahü
tebâreke ve teâlâ onu Âdem safiyyullaha ve Muhammed
Mustafâ “aleyhi efdalüssalât ve ekmelütteh›yyât” hazretlerine vermifldir. Allahü teâlâ bu fazîletlerin temâm›n› ve bu menâk›b›n mahsûlünü Osmân bin Affân hazretlerine vermifldir.
Onun hayâs› fazîletlerine iflâretdir.
fiimdi di¤er hasletlerinin fedâilinden de birer harf iflit. Allahü teâlâ pîrlik [ihtiyârl›k] hil’atini [elbisesini] Nûh aleyhisselâm
hazretlerine vermifldir. Nûh aleyhisselâm o sebebdendir ki,
Resûllerinin pîri olmufldur. Bunun gibi, Allahü teâlâ azze ve
celle pîrlik hil’atini [elbisesini] Osmâna verdi. Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri de o sebeble kendi zemân›nda ümmetin pîri oldu. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretlerinin ömr-i flerîfleri altm›flüç idi. Ebû Bekr-i S›ddîk ve
Ömer-ül Fârûkun “rad›yallahü anhümâ” da ömr-ü flerîfleri altm›flüç oldu. Lâkin Osmân-› Zinnûreyn hazretlerinin ömrü onlara muvâf›k olmad›. Sekseniki yafl›nda vefât etdi. Onun ömrünün uzun olmas›n›, ömrünün sonunda, kahr ve zulm ve cevr
görmesini Allahü teâlâ âlimdir, bilir. Yahyâ bin Zekeriyyâ “alâ
nebiyyinâ ve aleyhimessalâtü vesselâm” gibi; mubârek bafl›n›
keserler. Allahü tebâreke ve teâlâ, Osmân “rad›yallahü anh”
hazretlerinin ömrünü uzun irâde etmifl ki, o sebeble cân teslîm
etdi¤i vaktde râhat olsun. Ma’lûmdur ki, ham meyve tâze a¤açdan zor ayr›l›r. Bunun gibi genç olan kiflinin rûhu da bedeninden zor ç›kar. Kemâl bulmufl [olgunlaflm›fl] meyve a¤ac›ndan
tez [kolay] ayr›l›r. Pîr [yafll›] olan kimsenin de rûhu bedeninden kolay ç›kar [ayr›l›r].
Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri, Fütüvvet ve sehâveti
Peygamberlerin önderi olmas› için, ‹brâhîm “alâ nebiyyinâ ve
aleyhissalâtü vesselâm” hazretlerine verdi. Bunu Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine de verdi ki, böylece zemân-› flerîfinde Evliyân›n önderi olsun!
(‹flâret): Râhib Mugîrenin Tâifde bir ba¤› vard›. Kâfirler,
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her hafta bafl›nda o ba¤da bir meyvenin turfandas› yetiflir, diye
ö¤ündüler. Mü’minler de, Medîne-i münevverede, hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anh” serây› var. Bir y›l ki üçyüzaltm›fl
gündür. Hergün o serâyda, garîblere ve miskînlere bir yeni
da’vet ve aç›kdan [âflikâre] müsâfir kabûl olunur, diye ö¤ündüler. fiâir onu nas›l övmüfldür. fii’r:
Bu fânî dünyâda ümîd edilen ne varsa,
Onun kap›s›nda kavuflulur!
Çünki, Allahü teâlâ böyle yaratm›fld›r,
Cennetde azâb bulunmad›¤› gibi, onda cimrili¤in zerresi bile çok garîb düfler.
Cihânda vefâ olarak ne varsa,
Onun adâletli kap›s›nda temâm olur.
Onun cömertlik anberi flarka ve miski fiâma ulafld›,
Ona iftihâr elbisesi giydirilip, tekrâr selâm verildi.
Nas›l ki ‹brâhîm aleyhisselâm›n putlara tapmas› mümkin de¤ilse,
Onun için de cimrilik mümkin de¤ildir.
K›rkdördüncü Menâk›b: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri buyurdular ki: Cebrâîl aleyhisselâm bana
söyledi. Allahü Sübhânehü ve teâlâ, Yûsüf-i S›ddîk aleyhisselâm hazretlerine vermifl oldu¤u güzelli¤in benzerini Osmân bin
Affâna da vermifldir. Her kim Yûsüf aleyhisselâm›n cemâlini
görmek isterse, Osmân›n cemâlini görsün. Fekat, her kim Yûsüf aleyhisselâm›n cemâlini gördü, fitneye düfldü. Her kim Osmân›n cemâlini gördü, hürmet eder oldular. Bir haberde de gelmifldir ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurmufldur: Ben nice kerre istedim ki, Osmân›n yüzünü kemâli
üzere göreyim, kâdir olmad›m. Bir gün Cebrâîl aleyhisselâma
dedim, Yâ Cebrâîl! Ben ne kadar istedim, Osmân›n cemâlini temâmen göreyim. Cebrâîl aleyhisselâm dedi. Ben de kâdir olamad›m ki, Osmân›n cemâlini göreyim. Yâ Resûlallah! O kadar
hurmet ve büyüklük ve haflmeti, biz meleklerin kalbinde zuhûra gelmifldir ki, gözlerimiz Osmân›n cemâlini müflâhede etmekden al›koymufldur. Yâ Resûlallah! Her gece yar›s› ki, Osmân
evinden mescide gelir. Göklerin ve yedi yerin meleklerine, Osmân›n haflmet ve hayâs›ndan hacâlet gelir [utan›rlar, mahcûb
olurlar].
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K›rkbeflinci Menâk›b: Câbir ve Enes “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretleri rivâyet etmifllerdir. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki, (Ben mi’râc
gecesi dünyâ gökünde bir mihrâb gördüm. Dört mil uzunlu¤u,
bir mil eni ve mercân dânesinden idi. O mihrâb›n içinde Osmân›n hüsn ve cemâlinin sûretini gördüm. ‹kinci gökün üzerinde bir mihrâb gördüm. K›rk mil uzunlu¤u ve on mil eni ve
bir dâne inciden idi. Onun da içinde Osmân›n hüsn ve cemâlinin sûretini gördüm. Üçüncü gökün üzerinde bir mihrâb gördüm. Dörtyüz mil uzunlu¤u ve yüz mil eni ve bir firûzeden idi.
O mihrâb›n içinde Osmân›n güzel sûretini gördüm. Dördüncü
gök üzerinde bir mihrâb gördüm. ‹kibin mil uzunlu¤u ve bin
mil eni ve bir yâkut dânesinden idi. O mihrâb›n içinde Osmân›n güzel yüzünü gördüm. Beflinci gök üzerinde bir mihrâb
gördüm. Üç bin mil uzunlu¤u, ikibin mil eni, bir dâne k›rm›z›
yâkutdan idi. O mihrâb›n içinde Osmân›n genç cemâlini gördüm. Alt›nc› gök üzerinde bir mihrâb gördüm. Dört bin mil
uzunlu¤u ve bin mil eni ve bir dâne zebercedden idi. O mihrâb›n içinde Osmân›n hüsn-ü sûretini gördüm. Fevc fevc, tâife
tâife, gürûh gürûh, her ân ve her sâat mukarreblerden ve rûhânîlerden ve kerûbîlerden [melekler] gelirler ve o mihrâb›n
berâberinde durup, Osmân›n hüsn-i sûret ve cemâline karfl›
Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine senâ ederler. Ben dedim
ki, yâ Cebrâîl! Mihrâblar›n sadr›nda [içinde] olan Osmân›n bu
sûret, hüsn ve cemâli ne zemândan beri zûhura gelmifldir.
Hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm dedi: O Allahü teâlâ hakk› için
ki, Âdem safîyullah “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm”
halk olunmazdan dörtyüz bin sene önce, Osmân›n bu sûret ve
cemâli bu yedi gök üzerinde mihrâblarda zuhûr etmifldir.
Amel-i sâlihînin bereketinden ve hayrât›ndan zuhûra gelmifldir.)
Bu sâlih amellerin birincisi odur ki, Osmân “rad›yallahü
anh” dâimâ oruc tutard›. ‹kincisi, gece yatmaz. Bütün gece nemâz k›lard›. Üçüncüsü, elbisesi olm›yanlara elbise alarak giyindirir. Dördüncüsü, açlar›n karn›n› doyurur. Beflincisi, Sûre-i ihlâs› çok okur. Alt›nc›s›, hazret-i Osmân gönlünde müslimânlara
bir zerre g›l ve g›fl, kin, hased, sû-i zân tutmaz. Yedincisi, her
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acz, her belâ, her musîbet Osmân›n önüne gelir. O hâlde h›flm›n› yutup, sabr eder ve kimseye flikâyet etmezdi.
K›rkalt›nc› Menâk›b: Ebû Osmân Hayrî “rahmetullahi
aleyh” (Letâif) kitâb›nda yazm›fld›r. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Mi’râc gecesi beni göke götürdüler. Dünyâ göküne vard›m. Osmân›n sûretini gördüm. Dedim, bu mertebeye ne ile erifldin. Dedi, gece nemâz› ile. ‹kinci
göke vard›m. Osmân›n sûretini gördüm. Dedim, bu mertebeye
ne ile erifldin. Dedi, Kur’ân-› azîm-üfl-flân okumak ile. Üçüncü
göke erifldim. Osmân›n sûretini gördüm. Dedim, bu mertebeye
ne ile erdin. Dedi, sûre-i ‹hlâs okumak ile. Dördüncü göke vard›m. Osmân›n sûretini gördüm. Dedim, bu mertebeye ne ile
erifldin. Dedi, Âl-i Resûle [Resûlün akrabâs›na] nasîhat etmekle. Beflinci göke erifldim. Osmân›n sûretini gördüm. Dedim, bu
mertebeye ne ile erifldin. Dedi, Mescidde i’tikâf etmekle. Alt›nc› göke vard›m. Osmân›n sûretini gördüm. Dedim, bu mertebeye ne ile erifldin. Dedi, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinden
hayâ etmek ile. Yedinci göke erifldim. Osmân›n sûretini gördüm. Dedim, bu mertebeye ne ile erifldin. Dedi, Musîbetler ve
mihnetler çekmekle.)
K›rkyedinci Menâk›b: Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine Zinnûreyn denilmesinden bir mikdâr anlat›lm›fld›.
Lâkin, dahâ da ziyâde [çok] beyan edelim. Ma’lûmdur ki, Allahü teâlâ hazretleri Mûsâ “alâ nebiyyinâ ve aleyhisselâm”
hazretlerine iki nûr vermifldi. Biri Tevrât nûru. Biri Yed-i Beydâ nûru. Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine de iki nûr
vermifldi. O sebeble Zinnûreyn derler. Bir kavl de fludur ki, iki
nûr, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin iki kerîmelerini, biri Rukayye ve biri Ümmü Gülsümdür
“rad›yallahü teâlâ anhünne”; alm›fld›r. Aliyyül mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin ö¤ünmesi Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin bir kerîmesiyle idi. Osmân “rad›yallahü anh” hazretlerinin ö¤ünmesi ondan ziyâde
olur. O iki nûr iki hicretdir ki, Osmân bin Affâna nasîb olmufldur. Bir kavl de odur ki, o iki nûr iki gazâd›r. Biri Bedr gazâs›,
biri Hudeybiye gazâs›d›r. Ammâ Bedr gazâs›nda Resûlullah
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“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, Osmân bin Affân
hazretlerine buyurdular ki, (Yâ Osmân! Ben sendenim, sen
bendensin!) Hem kendi nûrunu tutas›n ve hem benim nûrumu
tutas›n. Hudeybiye gazâs›nda Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki, iflte bu iki elimin biri benim elimdir. Ve biri Osmân›n elidir. Do¤ru Bî’at-› R›dvân
etdim. O vaktde Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretlerinin iki mubârek eli birbirine ulafld›. Bir elinden günefl gibi bir nûr ve bir elinden ay gibi bir nûr parlad›. Buyurdular ki, (Bu iki nûr Osmân›n nûrudur. Osmân benim ile ebedî
olarak Cennetde refîkdir.) Bir kavl de odur ki, iki nûrun biri,
gündüz oruclu olman›n, biri gece nemâz k›lman›n nûrudur. Bir
kavlde odur ki, o iki nûrun biri îmân nûru ve biri Kur’ân nûrudur. Bir kavl de odur ki, iki nûrun biri zâhirinin nûru ve biri
bât›n›n›n nûrudur. Herkesin ittifâk›yla Osmân “rad›yallahü
teâlâ anh” hem fleyh-i ehl-i îmân idi ve hem fleyh-i Kur’ân idi.
fiu sebebden fieyh-i ehl-i îmân idi ki, yetîmler babas› idi. Dertliler yard›mc›s› idi. ‹htiyâr kad›nlar›n yard›mc›s› idi. A’mâlara
yard›m ederdi. Medîne-i münevvere beldesinde bir aç veyâ bir
ç›plak var ise, o aç kimseyi doyurmay›nca kendi yimez, o ç›plak kimseyi giyindirmeyince, kendi giyinmezdi. fieyh-i Kur’ân
idi. Ya’nî Kur’ân-› azîmüflflân› kendi hadd› ile dört mushaf-› flerîf yazd›. Âlemin dört taraf›na gönderdi. Yirmi küsür sene akflam nemâz›n› k›ld›kdan sonra, dört rek’at nemâz k›ld›. Her
rek’atde sûre-i Fâtihâdan sonra k›rk kerre Kulhüvallahü ehad
sûresini okurdu. Ondan sonra ihlâs ile dörtbin tesbîh, tehlîl ve
düâ okurdu. Bunlar› yerine getirdikden sonra, bütün Kur’ân-›
azîmi ki, yüzondört sûre, alt›binalt›yüzaltm›flalt› âyetdir, bir
kavle göre; tertîb ve tertil ile her gece vitr nemâz›nda okurdu.
Bu mertebelerden sonra, bir de flehâdet mertebesine kavufldu.
Haberde gelmifldir ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri buyurdu ki, (Ben mi’râc gecesi dedim ki, yâ
Rabbî! Osmân bin Affân senin hesâb›n için hayâ eder. Allahü
tebâreke ve teâlâ hazretleri buyurdu: Yâ Muhammed! Ben
cümle mahlûku hesâba çeksem de Osmâna hesâb etmem, ben
Osmândan hesâb› ref’ etmiflim [kald›rd›m].)
‹flâret: Her kim befl nesneyi yapar; ondan befl nesneyi men’
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etmezler. Her kim hayâ eder. Ondan hayâ ederler. Her kim
rahm eder [rahmet eder], ona rahmet ederler. Her kim mal›n›
Cennete bedel verir. Cenneti ona bedel verirler. Her kim afv
eder. Onu afv ederler. Her kim Hak sübhânehü ve teâlâ hazretlerini tan›d›. Ya’nî bilip korkdu. ‹flleri temâm olur. Allahü teâlâ hazretlerini bulup, vâs›l olur. Bu befl nesneyi Osmân bin Affân “rad›yallahü anh” yapard›.
Nükte: Büyüklük dünyâda dört fley ile olur. Âh›retde de
dört fley ile olur. Dünyâda hüsn ve cemâl ile olur. Sehâvet ve
mal ile olur. Aflîret ve Âl [yak›nlar] ile olur. Âh›retde iyi sünnet
ve iyi ibâdet ile, iyi huy ile ve iyi sîret ile olur. Emîr-ül mü’minîn Osmân bin Affân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinde, bu
sekizi de mevcûd idi. Mal ve cemâl sâhibi idi. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yak›n akrabâs›ndan idi. Emîr-ül
mü’minîn idi. Sünneti iyi bilirdi ki, Kur’ân-› azîm-üfl-flân› toplay›p, dört tarafa gönderdi. K›yâmete kadar tilâvet edenlerin sevâb›na ortak oldu. Ahlâk›n›n güzel olmas›ndan dolay›, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” muhterem kerîmeleri
Ümmü Gülsümü “rad›yallahü teâlâ anhâ”, hazret-i Osmâna
“rad›yallahü teâlâ anh” tezvîc buyurduklar›nda söyledikleri dahâ önce beyân olunmufldur. ‹bâdeti ve iyili¤i de dahâ önce bildirildi. Sîreti, iyili¤i odur ki, Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ
anh” kalkd›, Osmân bin Affân hazretlerinin huzûruna gitmek
için ç›kd›. Giderken yolda bir kad›n gördü. Tekrâr ona bakd›.
Sonra huzûrlar›na vard›. Osmân “rad›yallahü anh” buyurdular
ki, (Yâ Ebâ Hüreyre! Gözlerinizde zinâ eseri görürüm!) Ebû
Hüreyre dedi, yâ Emîr-el mü’minîn! Resûlullahdan “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” sonra vahy inmifl midir? Buyurdular,
vahy inmedi. Velâkin, mü’minin firâseti do¤rudur. Nitekim,
Seyyid-il âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Mü’minin firâsetinden kaç›n›n›z. Çünki, mü’min,
Allahü teâlân›n nûru ile bakar.)
(‹flâret): ‹slâm›n bekâs› dört nesne iledir. K›râet ile, tahâret
ile ve ibâdet ile ve mücâhede ile. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri, bu dördünü de hazret-i Osmâna “rad›yallahü teâlâ anh”
müyesser eyledi. Bu dört dâimâ onun için olur: Kur’ân-› azîmi
k›râ’et için cem’ etdi. Rûme kuyusunu, mü’minlerin su içmesi
– 247 –

için sat›n ald›. Mescid-i flerîfi ibâdet için geniflletdi. Tebûk gazâs›nda askeri mücâhede için techîz etdi.
K›rksekizinci Menâk›b: Haberde gelmifldir. Hazret-i Osmân
“rad›yallahü teâlâ anh” bir gün, Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerinin, kendi evlerine hiç yiyecek
[ta’âm] göndermedi¤ini iflitmifldi. Evdekilerin rengi açl›kdan
de¤iflmifldi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri mescid-i flerîfe teflrîf buyurmufl ve nemâz k›l›yorlar idi.
Hazret-i Osmân “rad›yallahü anh” bu hâli haber ald›. Hazret-i
Selmâna ›tab eyledi ki, niçin acele haber vermedin. O sâat bir
semîz koyun, bir mikdâr bal ve bir dank un getirdip, Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretlerinin hücre-i flerîfine
[evine] gönderdi. Yâ Âifle, yâ ümmül mü’minîn! Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin bunu, han›mlar› [evleri] aras›nda taksim edece¤ini biliyorum! Sen söyle ki
taksim etmesin. Ben her eve bu kadar gönderdim. Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü teâlâ anhâ” buyurdular ki, ben emr etdim. Koyunu bo¤azlad›lar. Ekme¤i piflirdim. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, devletle ve se’âdetle mescid-i flerîfden geldiler. Bu unu, ekme¤i ve bal› gördüler. Bunlar nereden geldi diye sordular. Hâdiseyi söyledim. ‹stedi ki, di¤er evlere [hânelerine] de taksim etsin. Hazret-i Osmân›n söyledi¤ini
haber verdim. Mubârek ellerini kald›r›p, buyurdu ki: (Yâ Rabbî! Osmân›n gelmifl ve gelecek gizli ve âflikâr günâhlar›n› afv
et!)
K›rkdokuzuncu Menâk›b: Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretlerinden süâl etdiler. Yâ Emîr-el mü’minîn! Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri hakk› için söyle ki, bu makâma ne ile
ulafld›n. Cevâb verdi ki, Kitâbullah› sa¤ taraf›ma koydum. Sünnet-i Resûlullah› sol taraf›ma koydum. Bilirdim ki, Allahü teâlâ hazretleri benim s›rlar›m› bilir.
Haberde gelmifldir. Hazret-i Alî kerremallahü vecheh ve rad›yallahü anh”, Fâtimâ-tüz-zehrâ “rad›yallahü teâlâ anhâ” üzerine bir baflka han›m dahâ almak istedi. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine kerîh gelip, hazret-i Alîye
üzüldüler. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” flefâ’at etdi. Afv etmedi. Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü teâlâ anh” flefâ’at
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etdi. Afv etmedi. Osmân bin Affân “rad›yallahü teâlâ anh” flefâ’at etdi. Afv buyurdular. Sonra sordular ki, yâ Fahr-i âlem ve
yâ seyyid-i veledi benî âdem! Neden Ebû Bekr ve Ömerin flefâ’atini kabûl etmediniz de Osmân›n flefâ’atini kabûl edip, afv
etdiniz. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki, (Bir kimsenin flefâ’atini kabûl etdim ki, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine hitâb edip dese ki, yâ Rab! Bu
yer ile gökü yer de¤ifldir, yer de¤ifldirir. Veyâ dese ki, yâ Rab!
Ümmet-i Muhammedin cümle âsîlerine rahmet eyle! Allahü
teâlâ ve tekaddes hazretleri flefâ’atini kabûl edip, cümlesini afv
eder.)
Ellinci Menâk›b: Bir gün Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri, Âifle-i S›ddîkan›n “rad›yallahü teâlâ anhâ” hücresinde [evinde] otururdu. Hazret-i Osmân “rad›yallahü anh” dört deve yükü bu¤day› Fahr-i kâinâta hediyye etdiler.
Hizmetcileri geri gelip dediler ki, yâ efendi, bu¤day› Habîb-i
Rabbil âlemîn, muhâcirîne verdiler. Hazret-i Osmân dört deve
yükü dahâ bu¤day› gönderdi. Onu da Resûl-i ekrem hazretleri
Ensâra da¤›td›lar. Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”
dört deve yükü bu¤day› dahâ gönderdi. Fahr-i kâinât onu da
›yâli aras›nda taksîm edip, evlerine gönderdiler. Getiren hizmetcilere sordular ki, seyyidinize kaç deve yükü bu¤day getirmifllerdi. Hizmetciler dediler, oniki yük. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular. (Temâm›n› bize gönderdi.
Kendi için bir mikdâr al›koymad›.) Mubârek ellerini kald›r›p,
buyurdu: (Yâ Rab! Ben Osmân›n ihsân›ndan âciz oldum. Her
kim bana ihsân etdi, Ben ona mükâfat›n› verdim. Ammâ Osmân›n mükâfât›ndan âcizim yâ Rab. Sen Osmâna karfl›l›¤›n›
ver.) Derhâl Cebrâîl aleyhisselâm geldi. Buyurdu, (Yâ Muhammed! Cebbâr-i âlem sana selâm eder. Buyurdu ki, Osmâna benden selâm söyle. Söyle ki, biz ondan râz› olduk. Onu
Cennetde Muhammede refîk etdik. Arasat hesâb›n› ondan ref’
etdik. E¤er sen ona mükâfatdan âciz isen, biz ona mükâfatdan
âciz de¤iliz.)
Ellibirinci Menâk›b: Bir gün hazret-i Osmân “rad›yallahü
teâlâ anh” yedi taba¤› alt›n ile doldurup, yedi hizmetcinin eline
verdi. Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
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hazretlerine hediyye gönderdi. Hizmetciler, tabaklar› huzûruna
koydular. Hazret-i Resûl-i ekrem buyurdular ki, geri gidin,
efendinize selâm götürün. Hizmetciler [köleler] dediler ki: Yâ
Resûlallah, efendimiz bizi de tabaklar ile size hibe etmifldir. Resûlullah hazretleri buyurdular ki, (Yâ Rabbî! Osmân› sana havâle etdim.) Hemen Cebrâîl aleyhisselâm geldi ki, (Allahü teâlâ sana selâm eder ve buyurur ki, Osmâna benden selâm erifldir
ve de ki, Huld ve Na’îm Cennetini bu hediyyesine karfl›l›k olarak ona ba¤›fllad›m.)
Elliikinci Menâk›b: Aliyyül-Mürtedâ “rad›yallahü teâlâ
anh” Fât›ma-tüz-zehrâ “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerine
dü¤ün yapmak istedi. Dünyâl›kdan hiçbir nesnesi yok idi ki,
harc etsin. Kendi z›rh›n› pazara gönderdi. Sat›p, dü¤ününe harc
edecekdi. Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” pazarda gezerken, hazret-i Alînin z›rh›n› tan›d›. Dellâl› ça¤›r›p dedi ki, bu
z›rha, sâhibi ne behâ [fiyât] ister. Dellâl dedi, dörtyüz dirhem ister. Osmân “rad›yallahü anh” buyurdu ki, gel akças›n› al.
Se’âdethânesine vard›. Z›rh› dellâldan al›p, behâs›n› verdi. Bir
dörtyüz dirhem de say›p, z›rh› da üzerine koyup, hazret-i Alîye
gönderdi. Buyurdu ki, bu z›rh senden gayriye lây›k de¤ildir. Bu
akçay› da dü¤üne harc et. Bizim özrümüzü de kabûl et.
Elliüçüncü Menâk›b: Hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ
anh” fiâmdan yüz deve yükü bu¤day getiren kervân› geldi. Medîne-i münevverede kaht [k›tl›k] var idi. Sahâbe-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” iflitdiler ki, hazret-i Osmân›n
kervân› gelmifl, satl›k bu¤day› varm›fl. Var›p müflterî oldular.
Bir menn’ine yedi dirhem verdiler. Hazret-i Osmân satmam,
dedi. Niçin dediler. Sizden dahâ fazla fiyât ile al›c› var. Her kim
dahâ fazla verirse ona veririm, dedi. Sahâbe-i kirâm ma¤mûm
[gaml›] ve mahzûn dönüp, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin huzûruna var›p, söylediler. Dediler, yâ
S›ddîk, yâ halîfe-i resûl-i muhtâr; bilmezsin ki, Osmân bu gün
bize neyledi. Biz bu¤day›n› alma¤a vard›k. Her menn’ine yedi
dirhem verdik. Vermedi. Bize, sizden dahâ fazla fiyât ile müflterî var. Ona verece¤im diye de cevâb verdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin eshâb›na böyle cevâb
vermesi lây›k m›d›r. Eshâbdan ve Muhâcir ve Ensârdan olarak
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kim vard›r ki, böyle ihtiyâc mahallinde mal›n› satmay›p, ziyâde
[çok] para ister. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ
anh” buyurdular, sizin Osmân ile münâkaflan›z olmam›fld›r.
Onun hakk›nda kötü düflünmeyiniz ki, o Cennet-i Me’vâda Resûlullah›n refîkidir. Resûlullah›n dâmâd›d›r. Siz Osmân›n sözünü düflünmemiflsinizdir. Sonra Sahâbe-i güzîne buyurdular ki,
benim ile geliniz. Se’âdet ile kalk›p, hazret-i Osmân›n yan›na
geldiler. Hazret-i Osmâna buyurdular ki: Yâ Osmân! Eshâb sizden flikâyet edip, sizin bir sözünüze üzülmüfller. Hazret-i Osmân dedi ki; yâ halîfe-i Resûlillah, söylediklerim hakk›nda ne
söylerler. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” dedi ki: Sen demiflsin ki,
sizden dahâ fazla fiyât ile almak istiyen var. Hazret-i Osmân dedi ki: Evet yâ halîfe-i Resûlillah! O fazlaya alan, onun birini yediyüze al›r. Bunlar biri yediye al›r. Biz bu bu¤day› ona verdik
ki, biri yediyüze al›r. O yüz deve yükü bu¤day› Medîne fukarâs›na tasadduk edip ve develeri de kurban etdi. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” bunu görüp, flâd oldu. Kalk›p, Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin aln›ndan öpdü. Buyurdu ki: Ben bilmifldim ki, Eshâb senin sözünü anlamam›fllard›r ve murâd›n›n ne oldu¤unu bilmemifllerdir. O gece emîr-ül
mü’minîn Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh”, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini rü’yâda gördü. Hulleler giymifl, mubârek bafl›na sar›¤›n› sarm›fl; mubârek elinde bir
demet menekfle ile, nâzik civânlar gibi gülerek ba¤dan geliyordu. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki,
(Yâ Resûlallah! Nereden teflrîf edersiniz.) Buyurdular: (Osmân
bin Affân›n ziyâfetinden geliyorum. ‹yi sadaka verdi. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri dörtyüz yük misk ve anber hazret-i
Osmâna verdi.)
Ellidördüncü Menâk›b: Haberde gelmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Osmân
bin Affân›n flehîd oldu¤u vaktde, k›yâmet gününe kadar her
kim müslimânlar›n erke¤inden ve kad›n›ndan, Osmân›n flehâdetini okuyunca; yâhud dinleyince, yâhud fikr edince [düflününce], onun sebebi ile mahzûn ve ma¤mûm [gaml›] olup, gözünden yafl gelirse, o kimsenin kula¤›, ölüm zemân›nda Lâ büflrâ
[müjde yok] nidâs›n› iflitmez. Onun gözü kabrde ve k›yâmetde
karanl›k ve körlük görmez. Onun gönlü dünyâda ve âh›retde
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ayr›l›k derdi ile dertlenmez.) [Ya’nî müjde var nidâs›n› iflitir.
Kabr ve karanl›kda görür. Gönlü aç›k olur.]
Ellibeflinci Menâk›b: Hazret-i Aliyyül Mürtedâ “kerremallahü vecheh”, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden sordu: (Yâ Resûlallah! K›yâmet günü evvelâ kimin
hesâb›n› görürler.) Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki, (Evvelâ hesâb› görülen benim.
Sonra Ebû Bekr, sonra Ömer, sonra sen yâ Alî!). Hazret-i Alî
dedi ki, (Osmân›n hesâb› nas›l olur?) Buyurdular ki, (Benim bir
vakt Osmâna bir hâcetim düfldü [ihtiyâc›m oldu]. O hâceti Osmândan gizli taleb etdim [Gizlice yapmas›n› istedim]. Osmân o
hâcetimi [iste¤imi] gizlice yerine getirdi. Ben Hak sübhânehü
ve teâlâdan ricâ etdim [istedim], Osmân›n hesâb› gizli olsun.)
(Düâ): Emîr-ül mü’minîn Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”
dâimâ bu düây› okurdu: (Allah›m! Dînimi, islâm›m›, emânetimi
ve îmân›m›, fercimi [hayâm›] muhâfaza eyle!)
Osmân; üçüncü meh-i hilâfet,
mazlûm-ü flehîd-ü zü se’âdet.
Dâmâd-› Nebî, kemâl pîfle,
ferhunde likâ, fleh-i firâset.
Ol himmet edip, becân ol dem,
techîz olundu, ceyfl-i usret.
Bu dîn-i mübîne, her cihetle,
hizmetle buldu, fevz-u rif’at.
Eylerdi hayâ, Melâik, ondan,
tashîh olundu, bu rivâyet.
Nûreyni sahâbet etdi; oldu,
mahsûs ona, bu büyük devlet.
Sevmek gerek, ol bihin kadrî,
‹slâma budur, büyük alâmet.
Ayr›lma! O flem’i râh-› dinden,
lâz›msa sana e¤er hidâyet.
Etsin o flehin Hudây-› mennân,
rûhuna hezâr ravh-u ihsân.
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BEfi‹NC‹ BÂB
Ebû Bekr, Ömer ve Osmân “rad›yallahü anhüm” Menâk›b›:
Birinci Menâk›b: ‹mâm-› Begavî “rahimehullahü teâlâ”
(Mesâbîh-i flerîf) kitâb›nda, Enes bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretlerinden rivâyet ederler. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri Uhud da¤›na ç›kd›lar. Ebû Bekr,
Ömer ve Osmân “rad›yallahü teâlâ anhüm” da Uhud da¤›na
ç›kd›lar. Da¤ salland›, ya’nî zelzele oldu. Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri mubârek aya¤› flerîfleri
ile da¤a vurdu ve buyurdu ki, (Sâbit ol yâ Uhud! Senin üzerinde bir Peygamber, bir S›ddîk, iki flehîd vard›r.)
‹kinci Menâk›b: Yine (Mesâbîh-i flerîf)de Ebû Mûsâ el
Efl’arî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden nakl olunmufldur.
Ebû Mûsâ el-Efl’arî buyurdu ki, ben Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûr-› flerîflerinde idim. Medîne-i münevvere ba¤lar›ndan bir ba¤da idik. Bir flahs geldi.
Kap›y› açmak taleb etdi. Hazret-i Resûl-i ekrem bana buyurdu:
(Var, kap›y› aç. Cennet ile onu müjdele!) Ben de var›p, kap›y›
açd›m. Bakd›m ki, hazret-i Ebû Bekrdir. Resûlullah›n buyurdu¤u fley ile müjde verdim. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine
hamd etdi. Ondan sonra bir flahs dahâ geldi. Kap›y› açmak taleb etdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu:
(Var kap›y› aç ve Cennet ile ona müjde ver.) Ben de var›p, kap›y› açd›m. Bakd›m ki, hazret-i Ömerdir. Ona, Resûlullah hazretlerinin buyurduklar› fleyi haber verdim. Allahü tebâreke ve
teâlâ hazretlerine hamd etdi. Ondan sonra bir flahs dahâ kap›n›n aç›lmas›n› taleb etdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri buyurdu: (Var kap›y› aç ve Ona Cennet ile
müjde ver ve o belâlar onun üzerine eriflir.) Ben de var›p, kap›y› açd›m. Bakd›m ki, hazret-i Osmând›r. Ona, Resûlullah hazretlerinin buyurduklar›n› haber verdim. Osmân “rad›yallahü
teâlâ anh” Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine hamd edip,
– 253 –

sonra dedi ki, (Allahül müste’ân) [Yard›m ancak Allahü teâlâdan istenir.]
Üçüncü Menâk›b: Yine (Mesâbîh-i flerîf) kitâb›nda hasen
olarak bildirilen hadîs-i flerîfde, Abdüllah ibni Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. ‹bni
Ömer dedi ki, biz bu üç serveri, Ebû Bekr, Ömer ve Osmân›
“rad›yallahü anhüm”, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” zemân-› flerîflerinde and›¤›m›zda terdiye ederdik. Ya’nî
“rad›yallahü anh” der idik.
Dördüncü Menâk›b: (Lübâb-ül elbâb) kitâb›nda, Ömer
Dehlekî “rahimehullahü teâlâ” rivâyet eylemifldir. fiihrîn-i
Hôfleb din büyüklerindendir. Âh›ret yolunun sâliklerindendir
ve âriflerdendir. Tabakât-› meflây›hdendir. Basîret ve derece
sâhiblerindendir. Demifllerdir ki, Bir gün ö¤le nemâz›n› k›l›p,
menzile dönerken [ikâmetgâh›na giderken] iki merdi [kifliyi]
gördüm. Birbiri ile husûmet [münâkafla] ederler. Birbirine hofl
olm›yan sözler söylerler. Ben dedim ki, Sübhânallah! Sizin elbiseniz mü’min libâs›, ammâ sözleriniz câhillerin sözleridir. O
iki kiflinin birisi dedi: Sen iflitmez misin ki, bu mübtedi’ [i’tikâd› bozuk] kötü sözler söyler. Ben dedim, ne söyler. Dedi ki,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden
sonra hilâfet, hazret-i Alînin idi. Ebû Bekr ve Ömer ve Osmân
galebe edip, cebren hilâfete geçdiler, diye söyler. O mübtedi’a
dedim, böyle söyleme. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinden sonra mü’minlerin büyü¤ü Ebû Bekrdir. Sonra Ömer, ondan sonra Osmând›r. Ondan sonra Alîdir
“r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”. Di¤er sünnî merde [flahsa] dedim ki, bununla münâkaflay› b›rak. Allahü teâlâ onun cezâs›n› verir. O sünnî, Vallahi ben onu tâ benimle onun aras›nda hükm etmeyince elden b›rakmam, dedi. Ben, Sübhânallah!
Hazret-i Muhammed “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” âh›rete intikâl buyurmufldur. Ve gökden vahy gelmesi de kesilmifldir. Sizin aran›zda ben nas›l hükm edeyim, dedim. Sünnî olan
genç bakd› gördü ki bir hamâm külhân›, atefl vurup, iyice k›zm›fl. O râfizîye dedi ki, insâf et ve söyledi¤in sözden piflmân ol
ve rücû’ et. Yoksa, gel ikimiz bu atefle girelim. Hak üzere olan
Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin emri ile halâs olur [kur– 254 –

tulur]. O mübtedi’ râfizî dedi ki, insâf veremem, ben hak üzereyim. Ammâ gel atefle girelim. Ben [fiihrîn-i Hôfleb] dedim,
etmeyiniz ki, Allahü tebâreke ve teâlâ bundan nehy etmifldir.
O sünnî ve dîni pâk merd dedi ki, çâresiz atefle girmeli. Sonra
sünnî ve mübtedi’ her ikisi atefl yan›na vard›lar. Sünnî, bafl›n›
yukar› kald›r›p, dedi, yâ Rabbel âlemîn! fiükr ve hamd, fadl ve
minnet Senin içindir. Seni ve melekleri flâhid etdim. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden sonra halk›n
en iyisi Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh”, yâr-i gâr
[ma¤ara arkadafl›] ve mûnis-i Resûlullah idi. Dahâ bir çok fazîletlerini de sayd›. Ondan sonra Ömer-ül Fârûkdur. Ondan
sonra Osmân-› Zinnûreyndir. Ondan sonra Aliyyül mürtedâd›r “rad›yallahü teâlâ anhüm”. Sonra, (Benim dînim ve mezhebim budur. E¤er Hak üzere isem, bu atefli benim üzerimden
halâs eyle ki, ‹brâhîm Halîl “alâ nebiyyinâ ve aleyhisselâm”
hazretlerini yakmad›¤›n gibi, beni de yakma) dedi ve atefle girdi. Sonra râfizî bafl kald›r›p, dedi ki, ey Bârî [ey Allah›m!] Bütün hamd ve flükrler senin içindir. Benim mezhebim ve i’tikâd›m budur ki, Resûlullah hazretlerinden sonra halk›n en yükse¤i Alî bin Ebî Tâlibdir. Ebû Bekr, Ömer ve Osmân zulm etdiler. Hilâfeti ondan ald›lar. Ebû Bekr, Ömer ve Osmândan bîzâr›m. E¤er benim sözüm do¤ru ise, bu atefli benim üzerime
so¤uk eyle, dedi ve o da atefle girdi. O külhânc›, o f›r›n›n kap›s›n› kapad›. fiihrin-i Hôfleb “rahimehullah” der ki, benim karâr›m kalmad›. Hâlim mütegayyir oldu [de¤ifldi]. Ondan buna,
bundan ona kofldum ve doland›m ve fikr ederdim ki, onlar›n
hâli atefl içinde ne oluyordu. ‹kindi vakti oldu. Bakd›m, o külhân›n kapa¤› düfldü. Düflündüm ki, flimdi bu ateflden selâmet
ile kim ç›kar. A¤lard›m ve gözüm ona bak›p dururdum. Hemen gördüm o sünnî terlemifl olarak ateflden d›flar› geldi. Hemen kalkd›m. Onu kucaklad›m. ‹ki gözünün aras›ndan öpdüm.
Dedim ki, Allahü tebâreke ve teâlâ seni ateflde ne yapd›. Dedi
ki, beni bir bostâna iletdiler ve bir döflek üzerinde uyutdular.
Dediler, gelinlerin yatd›¤› gibi yat. Ben de bu âna dek yatd›m.
Tâ flimdi kalk›p, uyard›lar ve dediler, kalk nemâz vakti geldi.
‹kindi nemâz›n› cemâ’at ile k›las›n. Ben de d›flar› geldim. fiihrîn-i Hôfleb der ki, o sünnînin elini tutup, hemen o mekâna
oturtup, külhânc›lar› ça¤›rd›m. Kürek getirip, o atefli d›flar› ç›– 255 –

kar›p, râfizîyi kürek ile çekdiler. Temâm vücûdu yanm›fl, kömür gibi olmufl. Ancak aln› üzeri aç›k kalm›fl, yanmam›fl. Aln›n›n üzerinde üç sat›r yaz›lm›fl. (Birinci sat›rda, (Bu tugyân ve
isyân eden bir kuldur.) ‹kinci sat›rda, (Ebû Bekr, Ömer ve Osmâna hurmet etmedi.) Üçüncü sat›rda, (Bu kul bâgî oldu [›syân etdi]. Ebû Bekr ve Ömer ve Osmâna kâfir oldu dedi ve Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin rahmetinden ümîd kesdi.)
yaz›lm›fld›. fiihrîn-i Hôfleb der ki, o gün dörtbin râfizî tevbe
edip, sünnî müslimân oldular. Üç gün boyunca etrâfdan halk
gelip, o mübtedi’ râfizîye bakd›lar. Allahü tebâreke ve teâlâ
hazretlerinin yapd›¤›n› ve kahr›n› müflâhede edip, ibret ald›lar.
Uzak flehrlere nâmeler [mektûblar] yaz›p, gönderdiler ki, zinhâr ve zinhâr [kat’iyyetle], hiç kimse, Ebû Bekr ve Ömer ve
Osmân “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerine kötü sözler
söyleyip, seb’ etmeye ki, böyle ahvâl vâki’ oldu. (‹bret al›n›z,
ey akl sâhibleri.)
Beflinci Menâk›b: ‹stanbulda Mustafâ Pâfla Câmi’inde halka nasîhat eden, Sünbül efendi seccâdesinde halîfe olan Hasen efendi “rahimehullah” rivâyet eder. Arabistânda seyâhat
ederken, Hasen-i Basrî “kuddise sirruh” hazretlerinin mezâr›n› ziyâret etmek niyyeti ile Basraya vard›m. Hâc› Ahmed
derler bir mü’min muvahhid kimsenin odas›na müsâfir oldum. Birkaç gün orada müsâfir kald›m. Konuflma esnâs›nda,
hâc› Ahmed hikâye eyledi ki, flehrimizde Yahyâ adl› bir imâm
var idi. Gâyet ilm ve söz sâhibi bir kimse idi. Lâkin râfizîlerden idi. Def’alarca, hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömer-ül
Fârûk ve hazret-i Osmân bin Affân “rad›yallahü teâlâ anhüm” haklar›nda nice uygunsuz sözler iflitdik. Ammâ gelen
pâflalar›n koltu¤una girmekle [onlar ile iyi geçinmek ile] kimse ona bir fley yapma¤a cür’et edemezdi. Onlar›n ona zarar›
olmazd›. Hattâ bir gün pâflaya benden flikâyet eder. Benim
onun ard›nda nemâz k›lmad›¤›m›, müslimânlar› onun arkas›nda nemâz k›lmakdan, ona uymakdan men’ etdi¤imi söyler. O
da beni ça¤›r›p, niçin imâma uyarak nemâz k›lmazs›n, dedi.
Ben de dedim ki, sultân›m, ahvâline vâk›f oldu¤um için uymuyorum. Pâfla ›tâb tarîkiyle [azarlama yolu ile] dedi ki, elbette uyup nemâz k›lmal›s›n, yoksa sen bilirsin, hâlini perîflân
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ederim. Ben dedim ki; sultân›m! Göz göre göre kifli kendini
atefle b›rak›r m›? Bir kimsenin ahvâlini bildikden sonra, o ânda bafl›m› dahî kessen ona uyup [iktidâ’ edip] nemâz k›lmam,
dedim, d›flar› ç›kd›m. Birkaç günden sonra, bir gün çarfl›da
otururken, o râfizî imâm Yahyây› gördüm. ‹mâm durmay›p,
yüksek sesle ça¤›r›p, yan›ma gelin müslimânlar diye seslenir.
Acele ile, acaba ne haber var diye yan›na vard›k. Gördük ki,
avucu içine difllerini doldurmufl. Ne oldu diye süâl etdik. Cevâb verdi ki, bunlar, a¤z›mda olan difllerimdir. Bu gece
rü’yâmda gördüm. K›yâmet kopmufl. Bana da susuzluk âr›z
olmufl ki, helâk olmak üzereyim [ölmek üzereyim]. Mahfler
yerine giderken bir büyük havuz gördüm. Kenâr›nda yafll›,
nûr yüzlü biri durur. Gelip-geçenlere su ulafld›r›r. Yan›na vard›m. Süâl etdim ki, sen kimsin. Ebû Bekr-i S›ddîk›m “rad›yallahü anh”, dedi. Ben dedim ki, dünyâda iken ben seni sevmezdim. Suyundan da içmem. Sonra havuzun bir taraf›n› dolafld›m. Uzun boylu, salâbetli [sa¤lam] ve mehâbetli [heybetli] sultân durur. Gelenlere su ulafld›r›r. Yan›na var›p, dedim
ki, sen kimsin. Dedi ki, Ömer-ül Fârûkum “rad›yallahü anh”.
Ne dünyâda iken severdim, ne flimdi. Suyundan içmem deyip,
havuzun bir taraf›n› dolafld›m. Gördüm ki bir alîm ve selîm
bir pîr-i mubârek durur. Gelene ve gidene su ulafld›r›r. Nûr
yüzünden ›fl›k vurur. Yan›na var›p, dedim, sen kimsin! Ben
Osmân-› Zinnûreynim “rad›yallahü anh”. Ben dedim. Seni
dünyâda sevmezdim. Suyundan da içmem. Havuzun o köflesini de dolafld›m. ‹ri yap›l›, orta boylu, uzun sakall› ve flecâ’at ve
mehâbetli [heybetli] ve cesâretli bir sâhib-i se’âdet su ulafld›r›r. Havuz kenâr›na, yan›na vard›m. Dedim ki, sen kimsin.
Dedi ki, Aliyyül mürtedây›m “rad›yallahü anh”. Ben hemen
mubârek ayaklar›na düflüp, yüzümü ve gözümü sürdüm. Dedim ki, sultân›m, meded bana. Bir içim su ihsân et ki, gâyet
susam›fl›m. Buyurdu ki, yukar›da benim kardefllerime rast
gelmedin mi. Ben dedim, evet rast geldim. Lâkin ben onlar›
sevmiyorum. Sular›n› da içmedim. Seni severim. Suyundan içmek isterim, deyince, ‹mâm hazretleri “rad›yallahü teâlâ
anh” benim sûrat›ma bir tokat vurdu ki, o ›zd›râb ile uyand›m. Bütün difllerim avucumun içine düfldü. Ey müslimânlar,
bu âna kadar dalâlet yolunda idim. Allahü teâlâya hamd ol– 257 –
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sun ki, Allahü Sübhânehü ve teâlâ flimdi hidâyet edip, do¤ru
yola kavufldum, deyip, çihâr yâr-i güzînin muhabbetini kalbinde ihlâs ile yerlefldirdi. Rübâi:
Gördü¤ü rü’yâda ki, döküldü bütün diflleri,
Se’âdet yolunu buldurdu, dökülen bu diflleri.
Zebânîler ona atefli hâz›rlam›fllar iken,
Böylece kurtuldu o elîm ateflden!
Alt›nc› Menâk›b: Bir râfizî, ayakkab›s›n›n ökçesine, Ebû
Bekr, Ömer ve Osmân “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerinin
ismlerini kazd›rm›fld›. Bir yola giderken basd›¤› yerde bu serverlerin ism-i flerîfleri okunurdu. Bir mü’min muvahhid kimse,
onun ard›nda gelirdi. O serverlerin ismlerini görünce izin tutup
gitdi [ya’nî o izi ta’kîb etdi]. Mel’ûn râfizî ana yoldan ç›k›p, bir
ormana sapm›fl. Bir a¤aç gölgesinde uyumufl. O mü’min sofî de
izleyip giderken, yoldan sapd›¤›n› görünce, o da ormana teveccüh edip [girip], o râfizîye eriflip, gördü ki, yüzü üzerine yatm›fl.
Ayakkab›lar›n›n alt›nda o üç din büyü¤ünün ism-i flerîflerini
kaz›m›fl gördü. Diledi ki o râfizîyi öldürsün. Yine düflündü ki,
belki, bu ismlerin yaz›ld›¤›ndan haberi yokdur, soray›m, dedi.
fiî’î gözlerini açd›. Gördü ki, bafl› üzerinde bir sofî durur. Sofî
sordu ki, ayaklar›n›n alt›nda olan ism-i flerîflerden haberin var
m›d›r. Mel’ûn râfizî, kötü sözler söyleme¤e bafllar. Sofînin yan›nda da bir gizli k›l›nc› var imifl. Ç›kar›p (Bismillâhirrahmânirrahîm) deyip, râfizîyi öldürür. K›l›nc› k›n›na koyup, râfizînin
murdar leflini sürüyüp, bir çukura koyar. Üzerine biraz çör-çöp
b›rak›r. Sonra yoluna revân olur. Biraz yol gider. Karfl›dan çok
heybetli dört atl› görünür. Sofîyi görürler. Üzerine at sal›p, derler ki, sen adam öldürmüflsün, kanl›s›n. Çabuk leflini bize göster. Sofî feryâd eyledi. Ben fakîrim, kâtil de¤ilim, nice-nice özr
ve behâne ederse de, gördü ki ellerinden kurtulamad›. O dört
atl›n›n aras›ndan birisi gö¤süne harbesini dayay›p dedi ki, dön
geri, yoksa sen bilirsin. Sofî de çâresiz önlerine düflüp, o
mel’ûnun murdar leflini gömdü¤ü çukura gelir. Üzerinde olan
çal›y› kald›rd›¤› gibi, bakd› ki, râfizînin yerinde bir büyük domuz lefli yatar. Sofî onu gördü¤ü gibi, hayret edip, tefekküre
vard›. Ondan sonra bu dört atl› sofîye dediler ki, sana müjde olsun ki, Allahü teâlâ senin cümle günâhlar›n› afv etdi ve Cehen– 258 –

nem ateflinden âzâd etdi. Cenneti nasîb k›ld›. Sofî de flâd ve
mesrûr olup, onlara sordu ki, siz kimlersiniz. Onlar buyurdular
ki, birimiz Ebû Bekr ve birimiz Ömer ve birimiz Osmân, evvelce gö¤süne harbeyi koyan da hazret-i Alîdir “rad›yallahü anhüm”. Sofî de Allahü tebâreke ve teâlân›n bu ihsân›na flükr
edip, flâd ve handân olarak yoluna gitdi.
Yedinci Menâk›b: Bir zemânlar bir tâcir var idi. ‹smine Eyyûb bin Hasen derler idi. Pâdiflâhlardan birine ba’z› kumafl ve
meta’ satmak için huzûruna var›r. Tesâdüfen o s›rada pâdiflâh;
emîr-ül mü’minîn Ebû Bekr, Ömer ve Osmân “rad›yallahü teâlâ anhüm” hakk›nda uygun olm›yan kötü sözler söyler. Tâcirin
gönlüne bu sözler hofl gelmez! Pâdiflâha nasîhat etmek ister.
Sonra, o sultânlara [üç halîfeye] dil uzatan zâlimlerden hayr
gelmez, belki söylersem beni öldürür; deyip, iflini görüp, gider.
O gece Server-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini rü’yâs›nda görür. O pâdiflâh› da orada, huzûrlar›nda durmufl görür. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, tâcire iltifât edip, buyurur ki: (Benim Eshâb›ma uygunsuz sözler [kelimeler] söyliyen bu mudur.) Evet yâ Resûlallah
diye cevâb verdikde, bunu katl eyle diye öldürülmesini emr buyurur. Ben dedim, (Yâ Resûlallah! Bir nesne yokdur ki onu
katl edeyim.) Resûl-i ekrem hazretleri tâcirin eline bir b›çak
verir. Tâcir de emr-i flerîfine itâ’at edip, flahs› bo¤azlar. Rü’yâdan uyan›p, bu rü’yây› var›p, flâha anlatmak ister. Serây›n›n kap›s›na var›r ki, a¤lamak ve feryâd sesleri iflitir. Bu hâl nedir diye sorar. Cevâb verirler ki: Bu gece pâdiflâh› yata¤›nda katl etmifller.
Sekizinci Menâk›b: Tebriz flehrinde bir râfizî vard›. Dâimâ
ifli-gücü bu üç serveri seb’ etmek [kötülemek] idi ve bunlara
bu¤z ve adâvet etmek idi. Bir gece rü’yâs›nda gördü ki, k›yâmet
kopmufl. Bütün mahlûklar ayak üzere durur. Herkes hayret
içinde gezerken, buna gâyet susuzluk âr›z olmufl. Mahfler yerinde gezip, su ararken gördü ki, bir alay adam geçer. Aralar›nda
bir mubârek âdem vard›r. Elinde bir maflrapa tutar. Durmay›p,
su da¤›t›r. O râfizî derhâl o ihtiyâr kiflinin önüne vard›. Bana da
su ver, dedi. O nûr yüzlü kifli su verdi. ‹çece¤i s›rada o pîrin
ism-i flerîfini sordu. Dediler ki, bunun ad›na Ebû Bekr-i S›ddîk
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“rad›yallahü teâlâ anh” derler. Ne zemân ki o mubârek ismi
iflitdi. Suyu içmeyip geri verdi. Ondan sonra bir alay dahâ geldi. Onlar›n aralar›nda bir nûrânî ve vakâr sâhibi adam var.
Elinde bir maflrapa su tutar. Durmay›p mahfler yerinde istiyene
su verir. O râfizî onun yan›na var›p, su istedi. O da maflrapay›
sundu. ‹çece¤i zemân onun da, ism-i flerîfini sordu. Dediler, bunun ad›na Ömer-ül Fârûk derler. Ne zemân Ömer-ül Fârûkun
ism-i flerîfini iflitdi. Suyu içmeyip, geri verdi. Ondan sonra bir
alay dahâ adam geldi. Onlar›n aralar›nda bir nûr yüzlü adam
var. Elinde bir maflrapa ile su tutup, durmay›p ulafld›r›r. O râfizî onun yan›na var›p, su istedi. O da eline su verdi. ‹çece¤i zemân ism-i flerîfini sordu. Dediler ki, bunun ismine Osmân-› zinnûreyn “rad›yallahü teâlâ anh” derler. Osmân-› zinnûreynin
ism-i flerîfini iflitdi. Suyu içmeyip, geri verdi. Ondan sonra bir
alay dahâ adam geldi. Onlar›n aralar›nda, büyük, heybetli,
se’âdet sâhibi bir zât var. Elinde bir maflrapa su tutar. Durmay›p, da¤›t›r. O râfizî derhâl yan›na var›p su istedi. O zemân
onun da ism-i flerîfini sordu. Dediler ki, bunun ad› Aliyyül mürtedâd›r “rad›yallahü teâlâ anh”. Aliyyül mürtedân›n ism-i flerîfini iflitdi. Mubârek ayaklar›na düflüp, meded yâ Alî, bana da su
ver diye feryâd etdi. Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh ve rad›yallahü teâlâ anh” ona, önce geçen büyüklerden niçin su taleb edip, içmedin diye sordu. O râfizî dedi ki, ben dünyâda iken
onlar› sevmezdim. Dâimâ bu¤z ve adâvet ederdim. Onlar›n sular›ndan da içmem. Ben seni severdim. Senin âfl›klar›ndan›m,
dedi. Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” iki mubârek parmaklar›n› o râfizînin gözlerine sokup, iki gözünü de ç›kard›. O
ac› ile uykudan uyan›p, kendini kör buldu. Hattâ ba’z› kimselerden mervîdir ki, merhûm Sultân Süleymân “aleyhirrahmetü
rabbihül gufrân” acem [Îrân] seferinde o köre Tebrîz sokaklar›nda rast gelmifldir ki, süâl edip, bu vak’ây› bizzat kendinden,
oldu¤u gibi iflitmifldir. Yapd›¤› ifle piflmân olup, dâimâ tevbe ve
istigfâr ederdi. Ve halka nasîhat ederdi.
Dokuzuncu Menâk›b: Bir mü’min muvahhid ile bir râfizî,
Mekke-i Mükerremeye giderken yol arkadafl› oldular. O
mü’min, râfizîye herhâlde nasîhat eder ve derdi ki: (Gel bu râfizîlikden ferâgat eyle, bunun sonu nedâmetdir [piflmânl›kd›r].
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Dünyâda yüz karal›¤›d›r ve âh›retde hasretdir. Göz göre göre
niçin kendine k›yars›n. Ve cân›n› Cehennem atefline atars›n.
Molla Câmî “kuddise sirruhüssâmî” hazretlerinin k›t’as›n› râfizîler hakk›nda iflitmemiflmisin. Bu kötü fi’lden vazgeç. Yoksa son piflmânl›k fâide vermez. ‹flitmedim ki, bir kimse Çihâr
yâr-i güzîn “r›dvânullahü teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerini
sevmese; Allahü tebâreke ve teâlâ saklas›n; o kimse nasîhat almay›p, aslâ ona tenbîh te’sîr etmez.) Gördü ki, insâfa gelmedi.
Hem meflhûrdur: Cühûd îmâna gelmez! Mülhid kifli tevbekâr
olmaz! O mü’mine nisbet için, râfizî i’tikâd›ndan vazgeçmedi.
Nasîhatlar›n› maskaral›¤a ald›. Hikmet-i Rabbânî, Kâ’be-i flerîfeye yaklafld›klar›nda, bir h›nz›r göründü. Hemen o mel’ûn
râfizî deve üzerinde iken, Allahü teâlân›n emri ile h›nz›r fleklinde olup, deve üzerinden yere atlay›p, h›nz›rlara kar›fl›p, onlar ile gitdi. Bütün hâc›lar bu ahvâli görüp, ibret ald›lar. Akl›
olan kimse bu k›ssadan hisse al›p, çihâr yâr-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerine karfl›, zerre mikdâr›
bu¤z ve adâvetden kalbini pâk edip, hem çihâr yâr-i güzîn sevgisi ile kalbini doldurur.
Onuncu Menâk›b: Bir zemânda bir yehûdî bir râfizî ile çekiflip, dövüflürler. Allahü teâlâ kelbi [köpe¤i] h›nz›r [domuz] üzerine musallat eder. Yehûdî râfizînin gözünü ç›kar›r. Râfizî yehûdînin ete¤ine yap›fl›p, mahkemeye götürüp, kâdî huzûruna
var›rlar. Râfizî der ki, bu yehûdî benim gözümü ç›kard›. Efendi
hazretleri, hakk›m› bu yehûdîden al›ver. Kâdî efendi, yehûdîye
›tâb edip, bre mel’ûn, bu kiflinin gözünü niçin ç›kard›n, dedi.
Yehûdî dedi, sultân›m iflitdim ki, rûz-i mahflerde râfizîler yehûdîlerin merkebi olup, yehûdîler üzerine binip, Cehennem atefline var›rlar. Benim o gün bine¤im bu olsun diye gözünün birini
ç›kard›m. Zîrâ hâf›zam za’îf ve görüflüm azd›r. fiâyed o günde
teflhîs etmem güç olup ve yaya olarak Cehenneme varmakdan
ise, bir gözlü merkebe binmek iyidir, dedi. Kâdî efendi ve meclisde hâz›r olanlar yehûdînin bu ilzâm›ndan hoflland›lar ve râfizîye ta’zîr eylediler [azarlad›lar]. Muhakkak râfizîlerin Allahü
teâlâ kat›nda ve insanlar yan›nda bütün milletden kötü olduklar›nda flübhe yokdur. Zîrâ kâfirlerin inâdlar› bât›l da olsa birer
cevâblar› vard›r. Ammâ bu mel’ûnlar›n aslâ bir delîlleri yokdur.
Ondan dolay›d›r ki, hazret-i Molla Câmî “kuddise sirruhüssâ– 261 –

mî” râfizîler hakk›nda flöyle buyurmufldur: K›t’a:
Râfizî olur k›yâmetde yehûdî efle¤i,
Yeder onu mülhid câhil, tutup elinde yular›n›.
Nasrânî elinde bir demir çomak ile,
Sürer onu tâ o menzile dâr-el bevâr.
Nice yüzbin la’net o Hakdan, Resûlden de,
Efle¤e binene yedene sürene ki var.
Râfizîler k›yâmet gününde baflka bir bölük olup, süâlsiz ve
azâbs›z Cennete dâhil olal›m diye ümîd edip, do¤ru Cennetin
yolunu tutup, giderler. Cennet kap›lar›ndan bir kap›ya var›rlar. Görürler ki, kap›da Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri durur. Durmadan kevser flerâb›n› ehl-i islâma içirir. Râfizîler hazret-i Ebû Bekri görünce derler ki, dünyâda iken biz
bunu sevmezdik. fiimdi de bunun oldu¤u kap›dan Cennete
girmeyiz. Ve bunun elinden kevser flerâb›n› içmeyiz. Oradan
dönüp Cennetin bir baflka kap›s›na var›rlar. Görürler ki, o kap›da hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” durur. Durmadan
mü’minlere kevser flerâb› içirir. Tekrâr o h›nz›rlar derler ki,
dünyâda iken biz bunu sevmezdik. fiimdi bunun oldu¤u kap›dan Cennete girmeyiz. Ve kevser flerâb›n› da içmeyiz. Oradan
dönüp, bir baflka kap›s›na var›rlar. O kap›da Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri durur. Müslimânlara kevser flerâb›
içirir. Tekrâr o murdârlar derler ki, dünyâda iken biz bunu da
sevmezdik. Onun oldu¤u kap›dan da Cennete girmeyiz. Bunun da elinden kevser flerâb›n› içmeyiz. Oradan da dönüp,
Cennetin bir baflka kap›s›na var›rlar. Görseler ki, o kap›da duran ‹mâm-› Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleridir. Bunlara
sorar ki, hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer ve hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anhüm” kap›lar›na u¤ramad›n›z m›?
Onlardan kevser flerâb›n› içmediniz mi? Onlar derler ki, Onlar› biz dünyâda iken sevmezdik. Onun için biz bugün de onlar›n flerâblar›ndan da içmedik. Onlar›n kap›lar›ndan Cennete
girmedik. Dünyâda iken biz seni severdik. Senin elinden kevser flerâb›n› içmek isteriz. Senin kap›ndan Cennete girmek isteriz. Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri bunlar› red eyleyip, bre mel’ûnlar! Bilmez misiniz ki onlardan tezkire alma– 262 –

y›nca kimseyi Cennete koymam ve kevser flerâb›n› içirmem.
Y›k›l›n buradan, buyurur. Hazret-i Alîden yüz bulamay›nca,
can bafllar›na s›çrar. Bilirler ki, yanl›fl yola gitdiklerinden belâya u¤rad›lar. Yapd›klar› ifle piflmân olup, nedâmetler çekerler.
Velâkin bu piflmânl›klar›n›n fâidesini görmezler. Bu felâketde
iken her râfizîye birer yehûdî havâle olunur. fiimdiye dek sizleri arar›z, nerede gezersiniz, derler. Yine o hâlde birer nasrânî de gelerek, birer râfizînin sakal›n› tutup, çeke-çeke mahfler
yerinin temâm›n› gezdirirler. Bütün mahfler halk› aras›nda
rüsvay olurlar. Ondan sonra Allahü teâlâ korusun, azâb için
zebânîler gelir. Temâm›n› bu hâl ile Cehenneme götürürler.
Beyt:
Ni’metleri fânî olan bu denî dünyây› afla¤› tut,
Sonu piflmânl›k olan ifli yapma.
Mahfler ehli bunlardan yüz dönüp, nefret ederler.
Onbirinci Menâk›b: Din büyüklerinden biri rivâyet eder.
Medâyinde bulunuyordum. Her nerede bir kimse vefât etse,
var›p ona kefen sarard›m. Bir kimse gelip dedi ki, Kûfe ehlinden bir kervân geldi. Aralar›nda biri vefât etdi. Gelip kefen saras›n. Hizmetçimi kefen alma¤a gönderdim. Ben o kimsenin
meyyitini görme¤e vard›m. Yan›na vard›m. Gördüm ki, vefât
eylemifl. Karn› üzerine bir kerpiç koymufllar. Âniden o meyyit
kalk›p oturdu. Feryâd edip, dedi ki, yaz›klar olsun bana, vay
bana. Ben dedim ki, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) söyle. Bana dedi ki, bu kelime-i flerîfeyi demenin fâidesi
yokdur. Zîrâ ben kavmim ile olurken, Ebû Bekr ve Ömer ve
Osmân “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerine dil uzat›p, uygunsuz sözler söylerlerdi. Ben de onlara uyar, söylerdim. Sonunda helâk oldum. Beni Cehenneme iletip yerimi gösterdiler.
Benim rûhumu geri verdiler ki, halka haber vereyim. Sak›n, sak›n, o serverlere dil uzatmay›n. Bu sözleri temâm etdikden
sonra, tekrâr öldü. (fievâhid-ün nübüvve)den terceme olunmufldur.
Onikinci Menâk›b: Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” rivâyet buyurmufllard›r. Ebû Bekr, Ömer ve Osmân “rad›yallahü
teâlâ anhüm” hazretlerine uygun olm›yan sözler söyleyen bir
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kimse vard›. Bir gün yüzünde bir yara peydâh oldu. O yara giderek yüzünü tutup, yüzünün temâm› kara oldu. Her dürlü ilâc› denediler, flifâ bulmad›. Bütün insanlar›n yan›nda rüsvay oldu. Sonra bu fleklde öldü. Hem dünyâda ve hem âh›retde melâmet oldu [yüzü kara olmak bedbahtl›¤›na kavufldu]. (fievâhid-ün nübüvve)den terceme olunmufldur.
Onüçüncü Menâk›b: Büyüklerden biri rivâyet eder. Çocuklu¤umda râfizî bir hocam var idi. Beni de râfizî yapm›fld›. Bir
gece rü’yâmda k›yâmet kopmufl. Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri huzûrlar›na ve mubârek hâk-i pâyelerine bütün halk toplanm›fl, flefâ’at ricâ ederler. Ben de huzûrlar›na vard›m ki, flefâ’at isteyeyim. Gördüm, sa¤ yan›nda
nûr yüzlü, selîm ve hilm sâhibi ihtiyâr durur. Sol yan›nda bir
mubârek kimse durur. O da flecâ’atl› ve bahâd›r ve mubârek
yüzü nûrlu bir kimsedir. Hemen beni gördüler. Dediler ki; yâ
Resûlallah! Bu adam bizden ne ister ki, her gün bize dil uzat›yor, biz bu adama ne yapd›k. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri mubârek elini uzat›p, beni tutmak istedi. Ben kaçd›m. Bu ›zd›râb ile ve bu korku ile uykudan uyand›m. Gördüm ki, bütün saç›m ve sakal›m ve kafl›m ve kirpi¤im
dökülmüfl. Dört ay d›flar› ç›kamad›m. Dünyân›n ilâc›n› kulland›m. Aslâ fâide vermedi. Bir gün dostlar›mdan biri beni görme¤e geldi. Benim hâlimi sordukda, ben de ahvâlimi oldu¤u gibi
anlatd›m. O da dedi ki, sen me¤er Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerine salevât getirmekden habersizsin.
Birkaç gün salevât-i flerîfe getirme¤e devâm eyle ve Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi aleyhim ecma’în” hazretlerine, derûn-i dilden
[kalbden] muhabbet eyle. Yapd›¤›n kabâhatlere tevbe ve istigfâr eyle. Ümîd edilir ki, k›sa zemânda bu belâdan kurtulup, halâs olursun. Hemen ibrik getirtip, abdest al›p, sonra iki rek’at
nemâz k›l›p, hâlis niyyet ile etdi¤im ifllere nâdim olup, tevbe ve
istigfâra meflgûl oldum. Bir hafta temâm olmadan saç›m ve sakal›m, kafl›m ve kirpi¤im ç›k›p, evvelkinden de çok oldu. Onun
için, bu sultânlara ihânet üzere olanlar, dünyâda ve âh›retde s›k›nt›dan kurtulamazlar. (fievâhid-ün nübüvve)den terceme
olunmufldur.
Ondördüncü Menâk›b: ‹mâm-› Müstagfirî (Delâil-i Nübüv– 264 –

ve) adl› kitâb›nda yazm›fld›r. Büyüklerden birisi rivâyet eder.
Üç nefer kimse Yemen diyâr›na do¤ru yola ç›kd›lar. Bu müslimânlara bir de râfizî kat›lm›fl idi. Râfizî, O serverler [Eshâb-›
kirâm] hakk›nda uygunsuz kelimeler söylerdi. Bu müslimânlar
ona her ne kadar nasîhatlar etdiler ise de aslâ te’sîr etmeyip, râfizî devâm ederdi. Berâberce birgün bir menzile kondular. Bir
mikdâr istirâhat etdiler. Bir zemândan sonra uykudan uyan›p,
abdest alma¤a kalkd›lar. O bedbaht maymûn gibi yatarken,
onu da uyard›lar. Hemen uykudan uyand›. Âh, âh, herhâlde
ben bu menzilde kalsam gerekdir, dedi. Müslimânlar dediler ki,
bu menzilde niçin kalacaks›n, aslâ olmaz. O bedbaht dedi ki,
Peygamberi “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” rü’yâda gördüm
ki, bafl›m›n ucuna geldi. Bana dedi ki, bre bedbaht, bu menzilde senin sûretin de¤iflse gerek. Bu müslimânlar dediler ki, ne
durursun, kalk›p, abdest al›p, tevbe ve istigfâra meflgûl olup, niyâzda bulun. O da ayaklar›n› toplay›p, kalkmak istedikde, o ân
Allahü teâlân›n emri ile iki ayak parmaklar› de¤iflikli¤e u¤ray›p, maymun parmaklar› gibi oldu. Ondan sonra topuklar›na
kadar de¤ifldi. Ondan sonra dizine kadar, ondan sonra kufla¤›na kadar, ondan sonra gö¤süne kadar ç›kd›. Sonra, temâm vücûdu maymûn oldu. Müslimânlar bu hâli görünce, tutup s›k›ca
devenin üzerine ba¤lad›lar. Yemene yak›n vard›kda, akflama
yak›n bir meflelik yere u¤rad›lar. Orada çok maymûn vard›. Hemen maymûnlar› gördü. Deve üzerinden zorlay›p, ba¤lar›n› k›r›p, yere indi. Var›p o maymûnlara ulafld›. Biz de maymûnlardan korkduk ki, bize hücûm edecekler diye. Sonra gördük ki,
bütün maymûnlar yak›n yere gelip, durdular. De¤iflikli¤e u¤rayan aralar›ndan ayr›l›p, bize karfl› gelip, durdu. Gözlerinden o
kadar yafl akd› ki, vasfa gelmez [anlat›lamaz]. Sonra di¤er maymûnlara karfl› gitdi. fiimdi akl› olan kimselere hemen bu ibret
yeter. Nerede kald› ki, o büyükler hakk›nda nice âyet-i kerîme
ve hadîs-i flerîf vard›r.
Yâ Rab, lutfün ile dâimâ bize do¤ru yolu göster,
Sap›k yollar› de¤il, sana varan yolu göster.
Onbeflinci Menâk›b: Büyüklerden biri fiâm flehrine u¤rar.
Bir mescidde sabâh nemâz›n› k›lar. ‹mâm nemâz› k›ld›kdan
sonra, arkas›n› mihrâba dönüp, Ebû Bekr, Ömer ve Osmân
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“rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerinin haklar›nda uygunsuz
sözler söyleme¤e bafllar. O büyük zât, imâmdan bu sözleri iflitince çok üzülüp ve mahzûn olarak kalk›p, yoluna gider. Bir seneden sonra yine yolu fiâm flehrine u¤rar. Tekrâr o mescide var›p, sabâh nemâz›n› k›lar. Nemâz› k›ld›kdan sonra, imâm olan
kimse, arkas›n› mihrâba dönüp, O serverlerin [Ebû Bekr,
Ömer, Osmân “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerinin] büyüklüklerinden bahs etme¤e, onlar› medh etme¤e bafllar. O
büyük zât, cemâ’atden birine süâl eyler ki, bu imâm geçen sene o serverlerin flânlar›na uygunsuz sözler söyledi. fiimdi de
medh ve senâ eyledi. Sebebi nedir. O müslimân dedi ki, evvelki imâm› görmek ister misin. O büyük zât dedi, görmek isterim. O da önüne düflüp, bir odaya girdiler. Gördü ki, bir siyâh
köpek, boynundan zincir ile ba¤l›, yatar. O büyük dedi ki, bu
kelb [köpek] nedir. O müslimân dedi ki, geçen seneki imâm
budur. O din büyüklerine hâflâ, uygunsuz sözler söylerdi. Bir
gün arkas›n› mihrâba dönüp, kötü âdeti üzere kötü sözler söylerken, de¤iflip, bu sûrete girdi. O büyük yan›na var›p, sen geçen seneki imâm m›s›n. O da eli ile bafl›na iflâret edip ve gözlerinden yafl ak›td›. Bu büyük de, Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretlerine flükr edip, iflte cezân› buldun, dedi. (fievâhid-ün nübüvve)den terceme olunmufldur.
Onalt›nc› Menâk›b: Gâzîlerden biri rivâyet eder. Bir gazâda,
cemâ’at ile gazâya giderken, aram›zda Benî Temîmden Ebû
Hayyân nâm›nda bir kimse vard›. O serverlerin haklar›nda uygun olm›yan çirkin sözler söylerdi. Hepimiz o mel’ûna nasîhat
ederdik. Fâide etmeyip, uslanmazd›. Yolda bir hâkim var idi.
Yolumuz ona u¤rad›. Hâdiseyi hâkime aç›klad›k. Hâkim bize
dedi ki, o kimseyi benim yan›mda b›rak›n. Mümkindir, onu ›slâh edeyim. Bir zemândan sonra yola müteveccih olup, giderken, o bedbaht› gördük ki, arkam›zdan yetifldi. O mel’ûn kifliye
hâkim hil’at giydirip, bir at ba¤›fllam›fl. Ard›m›zdan yetifldi. Bize eziyyet vermek maksad› ile yine o serverlere uygunsuz sözler söyleme¤e bafllad›. Bize karfl›, ey Allah›n düflmanlar›, beni
nas›l buldunuz, dedi. Biz de dedik ki, ey bedbaht ve nasîbsiz
kimse, bizden uzak ol. Yan›m›zda yürüme. Tâ ki senin nasîbsizli¤in bize de bulaflmas›n. Hepimiz üzerine yürüdük. Kovduk.
Bizden uzak yürüdü. Mel’ûn, kazâ-i hâcet sebebi ile, yoldan sa– 266 –

p›p, bir yerde otururken, k›z›l ar›lar üzerine hücûm etmifller.
Mel’ûn feryâda bafllay›p, bizden yard›m istedikde, biz de flâyed
bundan kurtulursa, insâfa gelir diye, bu niyyet ile yard›ma vard›k. Yan›na vard›¤›m›zda, o ar›lar bize hücûm edip, az kald› ki,
hepimizi helâk edecekler. Biz de sokmalar›na tâkat getiremeyip, çâresiz geriye kaçd›k. O ar›lar da bize sald›rmay› b›rak›p,
yine o bedbaht kiflinin [râfizînin] üzerine sald›r›p, bir sâatde
gövdesinin etini delik-delik edip, ba¤›ra-ba¤›ra ölüp, cân› Cehenneme gitdi. Biz de bir yerde durup, bunun ahvâlini seyr
ederken ve birbirimiz ile söyleflirken, gaybdan bir ses iflitdik ki,
çihâr yâr-i güzîni sevmiyen kiflinin dünyâda cezâs› budur. Âh›retde yakalanaca¤› azâblar›n fliddeti ve nihâyeti yokdur, diyordu. (fievâhid-ün nübüvve)den terceme olundu.
Onyedinci Menâk›b: fieyh-i Ekber [Muhyiddîn-i Arabî]
“kuddise sirruhül’azîz” hazretleri (Fütühât-› Mekkiyye) adl› kitâb›nda zikr etmifldir. Evliyâullahdan bir tâife vard›r ki, Recebîler derler. Onlar k›rk kifli olup, fazla ve eksik olmazlar. Onlar›n hâli Receb ay›n›n ilk gününde öyle olur ki, sanki gökler üzerine konulmufldur. Harekete mecalleri olmaz. Ne ayak üzerine
durabilirler ve ne oturabilirler. Ellerini ve ayaklar›n› de¤il, gözlerini harekete kâdir olamazlar. Recebin ilk gününde öyle olurlar. Ammâ günden güne o hâlet bunlardan kalkar. fia’bân ay›
girince, temâmen o hâlden kurtulurlar. Onlara Recebde Allahü
teâlân›n izni ile çok keflf ve nihâyetsiz tecellîler olur. fia’bân ay›
girince bu hâller onlardan kalkar. Ba’zan o hâllerin ba’z›s› o tâifenin ba’z›s›nda sene temâm oluncaya kadar bâkî kal›r. Hazret-i fieyh “rahmetullahi teâlâ” der ki, o tâifeden birini gördüm
ki, onda râfizînin keflfi bâkî kalm›fld›. O Recebî, râfizîleri h›nz›r
fleklinde görürdü. Ba’zan olurdu ki, hâli örtülü bir kifliye, hiç
kimsenin mezhebini bilmedi¤i kimseye u¤rard›. E¤er o kifli râfizî i’tikâd›nda ise, h›nz›r sûretinde görürdü. O flahs› taleb ederdi. Ona nasîhat ederdi. Tevbe etmesini ve Allahü teâlâ hazretlerine rücû’ etmesini ve râfizî oldu¤unu söylerdi. O flahs teaccüb ederdi. E¤er tevbe ederse ve tevbesinde sâd›k olursa, onu
insan sûretinde görürdü. Derdi ki, do¤ru söylersin. E¤er yalan
söylüyorsa, o flahs› yine h›nz›r sûretinde görürdü. Tevbe etmedin. Yalan söylüyorsun, derdi. Bir gün, flâfi’î mezhebinde olan
ve iyi olarak bilinen iki kimse ona geldiler. Hiç kimse onlar›n
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râfizî i’tikâd›nda oldu¤unu zan etmezdi. fii’â cemâ’atinden de
de¤iller idi. Lâkin o mezhebi seçmifller idi. O iki mu’temed kimse, o azîze [büyük zâta] vard›lar. Bunlar› d›flar› ç›kar›n, buyurdu. Sebebini sordular. Buyurdu ki, ben sizi h›nz›r sûretinde görürüm. Bu benimle Hak Sübhânehü ve teâlâ aras›nda bir alâmetdir ki, râfizîleri bana bu sûretde gösterir. Bu ma’nâdan
te’accüb edip [flafl›r›p], hemen o bât›l mezhebden ve fâsid i’tikâddan temâmen dönüp, kurtuldular.
Onsekizinci Menâk›b: O sultân›n haklar›nda edebsizlik etmifl ve uygunsuz sözler söylemifl olan râfizî tâifesinin cezâlar›.
Hâce Muhammed Pârisâ “kuddise sirruhül’azîz” hazretleri
(Fasl-ül-hitâb) adl› kitâbda buyurmufldur. Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” buyurmufllard›r ki: (Bir tâife beni Ebû Bekr,
Ömer ve Osmân “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerinin üzerlerine tafdîl ederler [üstün tutarlar]. Gönüllerinde nifâk vard›r.
Bununla ehl-i islâm aras›na ihtilâf ve fitne salarlar. Bana Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri haber verdi.
Bunlar›n katli ile bana emr eyledi. Zâhiren ehl-i islâma kardefl
olduklar›n› söylerler. Bât›nlar›nda din düflman›d›rlar. Yalan›
güzel, kötülükleri temiz görürler. Mushaf-› flerîfi iptâl ederler.
[Kur’ân-› kerîmin hükmünü kald›r›rlar.] Fücûr [kötülük] üzerine birbirleri ile yar›fl›rlar. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerine ve Eshâb-› kirâm hazretlerinin büyüklerine seb’ ederler. [Dil uzat›rlar.] Eshâb-› kirâm aras›nda olan vâk›’alar› anlat›p, anlad›klar›na tâbi’ olurlar. Hak Sübhânehü ve
teâlâ hazretleri onlar› afv etmez. Küçükleri büyüklerinden bozuk fikrleri ö¤renip, o fleklde terbiye olunurlar. Sünnet-i islâm›
harâb ederler. Bid’at-› seyyieleri ihyâ ederler [yayarlar]. O zemânda Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sünnetine yap›flan kimse flehîdlerin ve âbidlerin efdalidir. Se’âdet onlar›nd›r. Yeryüzünde râfizîden dahâ hofllan›lm›yan kimse yokdur.
Yerin gadab› onlarad›r. Gök istemiyerek onlar›n üzerine gölge
verir. O tâifenin âlimleri o günde gök alt›nda olan kimselerin
flerlisidir. Fitne onlardan ç›kar ve onlarda olur. Allahü teâlâ korusun. Onlar flu kimselerdir ki, gökdeki melekler aras›nda pislikler diye adland›r›l›rlar. Sahâbe-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” hazretlerini meclislerinde ve mahfellerinde ve
mescidlerinde seb’ ederler [kötülerler]. Bu habîs ifli kendilerine
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fli’âr ederler. Hikmet kalblerinden gider. Allahü tebâreke ve
teâlâ hazretleri râfizî, bid’at ve dalâlet ehlinin flekllerini de¤ifldirir.)
Eshâb-› güzîn bu sözleri iflitdiler. Dediler ki, (Yâ Emîr-el
mü’minîn. E¤er biz o zemâna eriflirsek ne yapal›m.) Hazret-i
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, (Îsâ “alâ nebiyyinâ ve
aleyhissalâtü vesselâm” hazretlerinin havârîleri gibi olunuz. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri, Nebîsine itâ’atden ve Eshâb›na muhabbetden ve o tâifeden [râfizîlerden] uzak olmakdan
baflka size bir fley emr etmemifldir. Ben size derim, Hak ve sünnet üzerine olmak, bid’at ve dalâlet üzerine olmakdan hayrl›d›r.)
Rivâyet olundu ki, imâm-› Alî “kerremallahü vecheh ve rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine bu haber erifldi ki; Abdüllah
bin Sebe’ seni Ebû Bekr, Ömer ve Osmân “rad›yallahü teâlâ
anhüm” üzerine tafdîl eder [üstün tutar]. Alî “kerremallahü
vecheh” yemîn ederek (Vallahi onu öldürürüm) buyurdu. Dediler ki, yâ Emîr-el mü’minîn! Sana muhabbet edeni katl eder
misin! Elbette. Benim oldu¤um flehrde olmas›n. Hemen bulundu¤u flehrden sürdü. (fievâhid-ün nübüvve)den nakl olundu.
Velhâs›l Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
aralar›nda bu dördü [dört büyük halîfe], mezîd-i fazîlet ve kemâl-i mekremet ve vüfûr-i ihtirâm ve ikrâm-i tâm ve hülefâ-i
nübüvvet ve uyûn-› ehl-i hicret ve büyüklerin büyü¤ü ve seçilmifllerin seçilmifli olmakla en öndedirler. Bu bâbda k›yâs yapma¤a ve düflünme¤e hâcet yokdur. Nitekim, onlar› üstün bilmek, büyüklerin sözü ve icmâ’ ile sâbitdir. Büyüklerin sözlerine ve icmâ’a uymak lâz›md›r. Bofl sözlere ve bid’atlere uymamal›d›r. Allahü teâlâ bizi bunlardan korusun. (fievâhid-ün nübüvve)den al›nm›fld›r.
Ondokuzuncu Menâk›b: Ebüdderdâ “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretleri, Süveyde bin Akîkden rivâyet eder. Süveyde
der ki, Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine söyledim. Ben
fli’âdan bir kavm üzerine u¤rad›m ki, Ebû Bekr ve Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerini naks ile zikr ederler [kötülerler]. E¤er onlar senin kalbinde olan› bilseler idi, bu sözü
söyleme¤e cür’et edemezlerdi. Hemen Aliyyül mürtedâ “ker– 269 –

remallahü vecheh” buyurdu ki: (Onlar hakk›nda kalbimde iyilik ve güzellikden baflka birfley bulundurmakdan Allahü teâlâya s›¤›n›r›m). Sonra kalkd›. Mubârek gözleri yafl ile doldu. Elimi tutdu. A¤lad›¤› hâlde gelip, minbere ç›kd›. Elinde beyâz ve
güzel bir nesne tutdu¤u hâlde, bir beli¤ ve muhtasâr hutbe
okudu. Buyurdu ki: Nedir o kavmlerin hâli ki, Kureyflin iki seyyidini kötü zikr ederler. Ve bana zan ederler o fley ile ki, ben o
fleyden pâk›m. Ve onlar›n dediklerinden berîyim. Ve onlar›n
dedikleri üzerine, onlar› Allah hakk› için cezâland›r›r›m. Onlar› mü’min olanlar sevmez. Onlara ancak fâcirler bu¤z etmez.
Her kim ki o ikisini sever. Muhakkak beni sever. Her kim o ikisine bu¤z eder; bana bu¤z eder. Ben ondan berîyim. Bilmifl
olunuz ki, muhakkak cümle nâs›n hayrl›s› bu ümmetde, Peygamberlerden sonra Ebû Bekr-i S›ddîkd›r “rad›yallahü teâlâ
anh”. En önce müslimân olan odur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine ondan sevgili yokdur. [En sevdi¤i odur.] Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri indinde bu ümmetin en mükerremi odur. Bu ümmetde Peygamberlerden
sonra ondan efdal ve ondan hayrl› kimse olmad›. Dünyâda ve
âh›retde ondan sonra bütün insanlar›n hayrl›s› Ömer-ül Fârûkdur. Ondan sonra Osmân-› Zinnûreyndir. Ondan sonra benim
“rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”. Allahü teâlâya benim için
ve bütün müslimânlar için istigfâr ederim. [Eshâb-› kirâm›n üstünlükleri flânlar›na yak›fl›r fleklde; (Eshâb-› kirâm), (Hak Sözün Vesîkalar›), (Mektûbât Tercemesi) ve (Se’âdet-i Ebediyye) kitâblar›nda anlat›lm›fld›r. Lütfen bu kitâblardan okuyunuz!]
Zâhidâ! Aç gözün, sahraya bak da, ibret al!
fiu direksiz kubbe-i semâya bak da, ibret al!
Görmek istersen, Cenâb-› kibriyân›n kudretin,
her sabâh, seher vakti, dünyâya bak da ibret al!
Pâdiflâh olsan da, derler “er kifli niyyetine”,
Var, musallada yatan mevtâya bak da, ibret al!
Bir kefendir âk›bet, sermâye-i be¤ ve fakîr,
varl›¤a ma¤rur olan, mecnûn de¤il de, yâ nedir?
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ALTINCI BÂB
Dördüncü Halîfe emîr-ül mü’minîn Esedillahi Gâlib Alî ibni Ebî Tâlibin “rad›yallahü teâlâ anh” Menâk›b› hakk›ndad›r:
Alî bin Ebî Tâlib “kerremallahü vecheh ve rad›yallahü teâlâ anh”, ikrâm ve ihsân sâhibi dördüncü yârd›r. Dindeki müflkiller onunla çözülmüfldür. Kardefllik mesnedinin seyyidi odur.
Fütüvvet sofras›n› o kurmufldur. Neseb-i flerîfleri Alî bin Ebî
Tâlib bin Abdülmüttalib, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinin neseb-i tâhirlerine ikinci babada [atada]
birleflir ki, Abdülmüttalibdir. Neseb cihetinden bundan yak›n
yokdur. Ammâ, fazîlet husûsu, tertîb-i hilâfet üzeredir. [Üstünlük s›ras›, hilâfet s›ras›d›r.]
Birinci Menâk›b: Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” hazretlerinin do¤ufllar› hakk›ndad›r. Do¤umlar› Mekke-i mükerremede vâki’ olmufldur. [Hicretden yirmiüç sene evvel tevellüd etmifldir.] Fil vak’as›ndan otuz, ‹skenderden dokuzyüzonbir sene
ve Pervîzin pâdiflâhl›¤›ndan sekiz sene geçmifl idi. Vâlidesi Fât›ma hâtun binti Esed bin Hâflim, bir gece rü’yâda gördü ki, evi
nûr ile doldu. Kâ’benin etrâf›nda olan da¤lar Kâ’beye secde ediyorlard›. Eline dört k›l›nç verdiler. Elinden düflüp dört yana da¤›ld›lar. Biri suya düfldü. Biri havâya uçup gitdi. Biri elinden düflüp k›r›ld›. Biri elinde bir aslan olup, hem kaçar. Hem da¤lara
düfler. Heybetinden bütün mahlûklar kaçarlar. Benî âdemden
bir kimse yan›na yaklaflamaz. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri o aslan›n yan›na var›p ve tutup, kendine
boyun e¤dirir. Aslan ona itâ’at eder. Mubârek ayaklar›na yüzünü ve gözünü sürüp, hizmet-i flerîflerinden ayr›lmaz. Bu rü’yâdan dört ay geçmifl idi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Fât›ma hâtunun benzine bak›p, anlad›. Dedi ki ey ana! Hâlin nedir. Yüzünde bir de¤ifliklik vard›r. Dedi ki, ey o¤ul! Hâmileyim. Himmet et, o¤lum olsun. Bana ba¤›fllar isen, ben de sana
düâ ederim, dedi. Fât›ma hâtun, ey o¤ul, vallahi bu o¤lan› sana
nezr etdim. Senin olsun, dedi. Ebû Tâlib de kabûl edip, o da, ben
de sana bu o¤lan› nezr eyledim, ey o¤ul, dedi. Hemen Resûlul– 271 –

lah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri düâ edip, vücûda gelen o o¤lan Alî Mürtedâ oldu. Çünki dokuz ay hâmilelik
temâm oldu. Dünyâ mülküne hazret-i Alînin nûru direk gibi göründü. Râvî der ki; hazret-i Alî do¤du¤u zemân, Peygamber-i
Hüdâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” geldi. Mubârek parma¤› ile, mubârek a¤z›n›n tükrü¤ünden al›p, hazret-i Alînin a¤z›na
koydu. O da o mubârek a¤›z suyunu yutdu. Bu sebeble her sözü
hikmet oldu. ‹lmi kemâlde oldu. Afv, kudret, se’âdet ve kerâmet sâhibi oldu. Hem zafer ve nusretin sultân› oldu. Zühd, takvâ, vera’, fadl, kerem ve bütün güzel huylar› toplad›. Kula¤›na
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri tekbîr
ve tehlîl okudu. Ad›n› da Alî koydu. Dedi ki, Allahü teâlâ hazretleri bunun ad›na Alî dedi. Annesi ad›na Haydar dedi. Zîrâ
rü’yâda onu aslan olmufl gördü. Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” ayr›ca Allahü teâlân›n aslan› dedi ve hem
Aliyyül Mürtedâ budur, buyurdu. Mubârek elleri ile kendisi y›kad›. Mubârek bafl›ndan sar›¤›n› ç›kar›p, ikiye böldü. Bir bölü¤ünü bafl›na ba¤lad›. Bir bölü¤ü ile bedeninin yafl›n› sildi. Böylece mü’minlerin bafllar›n›n tâc› oldu. Ona nasîb olan bu se’âdet,
eshâbdan kimseye nasîb olmam›fld›r.
Ba’z› rivâyetde flöyle bildirilmifldir: Annesi Fât›ma hâmileli¤inin son günlerinde, ziyâret niyyeti ile Beyt-i flerîfe girer.
Beyt-i flerîf içinde iken do¤um sanc›lar› bafllar. D›flar› ç›kma¤a
kâdir olamay›p, Beyt içinde do¤urur. Do¤umu beyt içinde olur.
Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü teâlâ anhâ” rivâyet ederler. Bir
gün Server-i âlem seyyid-i veled-i âdem “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri oturuyordu. Hazret-i Alî gelip, geçdi. Buyurdu ki, yâ Âifle! Bil ki Alî arab›n seyyididir. Ben dedim ki, yâ
Resûlallah, sen de¤il misin? Buyurdu ki, Ben cümle insanlar›n
seyyidiyim. Türk, tatar, hind, arab ve acem kavmlerinin seyyidiyim. O arab kavminin seyyididir.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” befli¤ini sallar idi. Befli¤inden ç›kar›p götürürdü. ‹letir ve gezdirirdi. Her ne vakt ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” gelse, Alî “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretleri, derîn uykuda bile olsa duyard› [uyan›rd›] ve befli¤inden kollar›n› ç›kar›rd›. Ellerini hazret-i Resûlün boynuna sarar– 272 –

d›. O da hemen al›p, ba¤r›na basard›. Alînin “rad›yallahü teâlâ
anh” annesi Fât›ma der ki: Dedim ki, ey cihân›n bir dânesi! Müsâde ediniz, bunu [çocu¤u] biz götürelim, bu ifller [çocu¤a bakmak] bizim iflimizdir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki, (Bu çocuk do¤madan evvel, bunu
bana vermediniz mi? Bu benimdir, siz kar›flmay›n›z!)
Râvî (rivâyet eden) der ki, bir gün Server-i âlem “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri Harem-i flerîfe geldi. Aliyyül
Mürtedâ omuzunda idi. ‹nsanlar [halk] oturup, pehlivânlar›
söyleyip, herbirinin erli¤ini vasf ederlerdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” dönüp onlara buyurdu ki: (Bu omuzumdaki o¤lan, bu söyledi¤iniz erlerin hepsinden üstün pehlivân olacakd›r. Yeryüzünde buna benzer bir pehlivân olm›yacakd›r. Sizin sayd›¤›n›z erlerin ço¤unu bu öldürecekdir ve defterlerini dürecekdir.) Beyt:
Dünyâ halk› toplansa bir yana,
Yaln›zca bu kal›rsa bir yana.
Aralar›nda ceng olursa,
O gâlib gelse gerekdir.
Allahü teâlâ onu gâlip k›lar,
Bunun gibi bir süvâri gelmedi.
Onun gibi bir süvâri görmedi bu zemân,
K›l›nc›n› bir ân sallasa.
Ceng ola ki, günde bin kifli katl eder.
Onlar dediler ki, yâ Muhammed-ül Emîn! Biz seni, akll› ve
sâd›k, büyük kimse zan ederdik. Bu nas›l sözdür. Sen bir küçük
çocuk için böyle söyliyorsun. Sen ona nas›l güveniyorsun. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri se’âdetle buyurdular ki: (Siz bunu unutmay›n›z. Nice y›llar sonra görürsünüz
bu o¤lan›!) Râvî der ki, üç yafl›na girdi¤i zemân, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ile nemâz k›ld›. Babas›
Ebû Tâlib onu gördü. Birfley söylemedi. Annesi söyledi ki, görürmüsün bu Alî, o Muhammed ile nemâz k›l›yor. Kâ’beye karfl› secde ediyor. Bizim putlar›m›za tapmaz. Ebû Tâlib dedi ki, yâ
Fât›ma! Biz onu Muhammede vermifliz. Her ne yaparsa hakd›r.
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Savâb olur [do¤rudur]. Henüz ma’sûmdur. Muhammed hangi
dinde olursa, Alî de onun yoldafl› olsun, ayr›lmas›n. Birgün, Resûl-i ekrem, Alî ile nemâz k›larken Ebû Tâlib at ile gidiyordu.
Alî, Resûlullah›n sa¤ yan›nda dururdu. Me¤er Ca’fer-i Tayyâr
“rad›yallahü anh” hazretleri Ebû Tâlibin at›n›n ard›nda idi. Dedi ki, ey gözümün nûru, in sen de var, Muhammedin sol yan›nda dur. Onlar ile sen de nemâz k›l. Devlet sâhibi keflf ve s›r sâhibi olas›n. Ca’fer de inip, vard› ve sol yan›na durdu. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bakd›, gördü ki,
Ca’fer de geldi, yan›na durdu. Gönlü flâd oldu. Nemâz k›l›p, bitirdikden sonra, buyurdu ki: (Yâ Ca’fer! Sana müjdeler olsun ki,
Hak Sübhânehü ve teâlâ sana iki kanat verir. Yer yüzünden tâ
Cennete kadar uçars›n. Menzilin Cennet, refîkin Hûrîayn olur.
Kavuflmak istedi¤in Rabbilâlemîn olsun!)
Ba’z› rivâyetde, do¤umlar› fil senesinden otuz sene geçdikde, Harem-i Kâ’bede, Receb ay›n›n onüçünde Cum’a günü vâki’ oldu¤u bildirilmifldir. Nakl edilir ki, Yemen diyâr›nda Mirem ad›nda müttekî bir âbid vard›. Zâhidlerin zâhidi idi. Kalb-i
flerîfleri mâsivâdan pâk idi. Yüzdoksan senelik ömrlerini ibâdet
köflesinde geçirip, mala mülke hiç bakmam›fl, seccâdeden gayri
bir menzile ayak basmay›p, mihrâbdan baflka yere dönmemifl
idi. Bir gün münâcât etdi: ‹lâhî! Harem-i muhteremin sâkinlerinden ve Kâ’be-i muazzaman›n büyüklerinden birinin dîdâr›
[yüzünü görmek] ile müflerref olmak, istiyorum. Riyâs›z düâs›
kabûl oldu. Ebû Tâlib Mekke-i Mükerremenin flerefli büyü¤ü
ve Kâ’be-i muazzaman›n en kerîm sâkini idi. Bir seferde iken
yolu o zâhid ve âbidin makâm›na u¤rad›. Mirem Ebû Tâlibe gerekli ta’zîm flartlar›n› yerine getirdikden ve durumunu sordukdan sonra, Ebû Tâlib dedi ki: Mekke diyâr›nda beni Hâflim kabîlesinden Abdülmuttalib o¤lu Ebû Tâlibim. Zâhid bu haberden çok sevinip, tekrâr ta’zîm edip, dedi ki: Elhamdülillah [Allahü teâlâya hamd olsun], murâd›m hâs›l oldu, düâm kabûl oldu [eseri aç›¤a ç›kd›]. Ey Ebû Tâlib; geçmifllerden bize flöyle bildirilmifldir ki, Abdülmuttalibin iki torunu olup, biri Abdüllah›n
sülbünden zuhûra gelip, Peygamber olur. Biri Ebû Tâlibden zâhir olup, se’âdet sâhibi olur. Peygamber otuz yafl›na geldikde
Alî dünyâya gelir. O Nebî ki, herkesin bekledi¤i Peygamberdir.
Henüz aç›¤a ç›kmam›fld›r ya’nî’ gelmemifldir. Ebû Tâlib dedi ki:
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Ey fleyh! Nebî dünyâya gelip, henüz yirmidokuz yafl›ndad›r. Mîrem dedi ki: Yâ Ebâ Tâlib! Mekkeye döndükde, o ma’bûdün
dergâh›n›n yak›n› olana benden selâm götür. Arz et ki, Mîrem
flehâdet eder ki, benzeri, orta¤› olm›yan Allahü teâlâ vard›r ve
Sen onun Peygamberisin. Ey Ebû Tâlib! Senden mütevellid
olan azîze de selâm götür. Ebû Tâlib [karfl›lar›nda] bir kurumufl
nâr a¤ac› görüp, imtihân yolu ile dedi ki: Ey fieyh, isterim ki, bu
a¤açda meyve ve yaprak olsun. Senin sâd›k oldu¤una delîl olsun. fieyh, Hakk›n dergâh›na ilticâ ve tedarru edip, dedi ki: ‹lâhî! Nebî ve Velî hurmeti için, s›fatlar›n› beyân edip, geleceklerini söyledim. Beni mahcûb etme. Derhâl kuru a¤açdan yapraklar ve iki dâne nâr meydâna geldi. fieyh o nârlar›n birini Ebû
Tâlibe verdi. Ebû Tâlib, parçalay›p, iki dânesini yidi. Rivâyet
edilir ki, o dâneler nutfeye sirâyet edip, Alîyyül Mürtedân›n vücûdunun bafllang›c› oldu. De¤erli bir süs tafl› gibi o eserden vücûd buldu. Ebû Tâlib, verilen müjdelere çok sevindi. Geri dönüp, Mekke-i Mükerremeye geldi. Sülbünden o nutfe Fât›ma
binti Esedin bât›n›na intikâl edip, hâmile oldu. Fât›ma binti
Esedden nakl edilir: Ben Kâ’be-i flerîfi tavâf ediyordum. Do¤um alâmetleri belirdi. Hazret-i Habîb-i Ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri beni görüp, firâsetle, durumumu
anlay›p, buyurdu ki: Ey vâlide, tavâf›n› temâm etdin mi. Hây›r
dedim. Buyurdu: Tavâf› temâm et. E¤er zor durumda kal›rsan,
harem-i Kâ’beye gir.
(Kitâb-› Siyer-i Mustafâ)dan nakl etmifllerdir. Fât›ma binti
Esed, Kâ’beyi tavâf ediyordu. Abbâs bin Abdülmuttalib ve bütün Benî Hâflim onun ard›nca tavâf ile meflgûl idi. Do¤um alâmetleri belirdi. D›flar› ç›kma¤a mecâli kalmay›p, dedi ki, yâ
Rabbî! Bana do¤umu kolay k›l. O hâlde iken, evin d›vâr› yar›l›p, Fât›ma gözden gayb oldu. Rivâyet eden diyor ki, ben Hâne-i Kâ’beye girip ahvâlini anlamak istedim. Müyesser olmad›.
Üç gün gâib oldu. Dördüncü gün, Haremden ç›kd›. Elinde Alî
ibni Ebî Tâlib “rad›yallahü teâlâ anh” vard›. Fât›ma binti Esed
Harem-i Kâ’beden hazret-i Alîyi evine götürüp, âdet üzerine
befli¤i ba¤lad›. Ebû Tâlib gelip, istedi ki, mubârek yüzünü görsün. Örtüsüne el uzatd›¤›nda, hazret-i Alî eli ile, Ebû Tâlibin
eline ma’nî olup ve yüzüne el uzat›p, çehresine vurdu. Yüzünü
tahrîfl etdi. Vâlidesi de gelip, emzirmek istedikde, ma’nî olup,
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onun da, yüzünü t›rmalad›. Ebû Tâlib, hayret edip, dedi ki, ey
Fât›ma! Buna ne ism koyal›m! Fât›ma dedi ki, ey Ebû Tâlib!
Bu çocu¤un pençesinde Esed [aslan] salâbeti var! Esed [aslan]
demek münâsibdir. Ebû Tâlib dedi ki, benim niyyetim budur
ki, Zeyd ismi ile adland›ral›m. Lâkin Fahr-i âlem seyyid-i veled-i âdem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri onun
do¤um haberini ald›kda, ferâhnak [sevinçli, flâd] olup, Ebû Tâlibin evine geldi. Sordu ki, bu çocu¤un ismini ne koydunuz.
Herkes ihtiyâr etdi¤ini beyân etdikde, hazret-i Habîb-i Ekrem
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurmufllar ki,
(benim niyyetim, Alî koymakd›r. Âli himmet [yüksek arzûlu,
himmetli] olsun!) Fât›ma dedi ki, bu ismi ben gâibden iflitmifldim. Bir rivâyet de odur ki, vâlidesi [annesi] isminde nizâ edip,
istihâre yolu ile Kâ’beye yönelip, Rabbine niyâzda bulunup,
(Yâ Rabbî! Harem-i flerîfinde ikrâm eyledi¤in o¤lum için taraf›ndan ism niyâz ederim!) dedi. Bu niyâz esnâs›nda Kâ’benin
dam›ndan bir ses geldi ki, (ism-i flerîfini Alî koyun!). Mubârek
ismini Alî koydular. Sonra Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri beflik yan›na varmak istedi. Fât›ma dedi
ki, ey Muhammed-ül emîn! Sak›n onun yan›na gitmeyiniz ki,
bu o¤lan›n aslan gibi sald›r›c› pençeleri var. Hazretinize bir
edebsizlik yapabilir. Habîb-i ekrem ve Nebiyyi muhterem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki: (Ey Fât›ma! Alî bize karfl› edebe riâyet eder!) Yan›na var›p, Aliyyül
Mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anh” derin uykuda iken, güzel gören gözlerini aç›p, Resûlullah›n mubârek yüzüne bakd›. Hâl lisân› ile bu rübâiyi terennüm ediyordu. Nazm:
fiükr müflerref oldum, devlet-i dîdâr›na,
Kan dolu gözlerimi açd›m, gül ruhsâr›na.
Kat’etdi¤im yokluk konaklar› zâyi’ olmad›,
Vâs›l oldum, flimdi senin günefl fluâlar›na!
Se’âdet sâhibi hazret-i Fahr-i Enbiyâ “salevâtullahi alâ nebiyyinâ ve aleyhim ecma’în” befli¤inden kuca¤›na ald›. Bir zemân mubârek dilini gül yapra¤› gibi [Alî “rad›yallahü teâlâ
anh”›n] gonca dihenine [mubârek a¤z›na] koyup, serçeflme-i
esrâr [esrâr çeflmesinin kayna¤›] olan [nitekim Vennecmi sûresindeki âyet-i kerîmede (O, bofl söz söylemez) buyruldu ki,]
mubârek a¤z›n›n suyunu emzirdi. [Mubârek dilini a¤z›na koy– 276 –

du. A¤›zdan a¤›za emzirdi.]
Rivâyet edilir ki, hazret-i Mürtezân›n “rad›yallahü teâlâ
anh” babas› Ebû Tâlibin dokunmas›na ma’nî olmas›n›n sebebi,
önce kendisine Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
dokunmas›n› istemesi idi. Annesini emmesinden imtinâ etmesinin maksad› bu idi ki, önce Resûlulah›n mubârek a¤›z suyundan
emmekdi. K›t’a:
Katre katre ma’rifet flerbetini,
O deryâdan iktisâb etdi.
Feyz-i Hak o hilâli etme¤e Bedr,
Kâbil-i nûr-› âfitâb etdi.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bir le¤en hâz›rlay›p, hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” y›kanmas›na
bizzat meflgûl oldular. Sa¤ taraf›n› y›kay›nca çocuk sol tarafa
dönerdi. Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
bu hâli görünce, a¤lama¤a bafllard›. Fât›ma dedi ki, ey o¤ul, a¤laman›z›n sebebi nedir? Buyurdu ki, (Ey Fât›ma! Bu çocu¤u
önce ben y›kad›m. Bu çocuk beni ömrümün nihâyetinde [vefât
edince] y›kar. O zemân ben de sa¤ taraf›mdan sol taraf›ma kendili¤imden dönerim!) Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” onun terbiye olmas›nda çok gayret sarf edip,
ilkbehâr bulutu gibi o goncaya kol-kanat gerdi. Mürtedâ befl yafl›na girdikde, Hîcâz memleketinde az ya¤mur sebebi ile k›tl›k
oldu. G›dâ yoklu¤undan halk s›k›nt›ya düfldü. Ebû Tâlibin çoluk-çocu¤u çok idi. Bir gün hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” Abbâsa “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: Ey amcam, sen zenginsin! Ebû Tâlib amcam, fakîr ve çocuklar› da çokdur. Münâsibdir ki, k›tl›k geçinceye kadar herbirimiz Ebû Tâlibin çocuklar›na bakal›m. Ona ma’îflet husûsunda
yard›m edelim. Berâber Ebû Tâlibin huzûruna gelip, durumu
söyledikde, Ebû Tâlib dedi ki, Ukayli benim ile b›rak›n›z. Di¤erlerini siz bilirsiniz! Hazret-i Abbâs, Ca’fer-i Tayyâr› “rad›yallahü anhümâ” al›p, hazret-i Fâhr-i âlem “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” Aliyyül Mürtedây› “kerremallahü vecheh”
kabûl k›l›p, hazret-i Alî Onun kefâletinde oldu. Hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm da’vete ruhsat müjdeci getirinceye kadar, yan›nda kald›. Hazret-i Ebû Bekrden sonra hazret-i Alî îmân ge– 277 –

tirdi. Sonra di¤er Sahâbe-i kirâm îmân getirdi “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”.
‹kinci Menâk›b: Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine nübüvvet Pazartesi günü bildirildi. Evvelâ
hazret-i Ebû Bekr îmâna geldi. ‹kinci olarak Sal› günü hazret-i
imâm-› Alî “kerremallahü vecheh” îmâna geldi. Hazret-i Ebû
Bekrden “rad›yallahü teâlâ anh” evvel kimse îmâna gelmemifldir. ‹kinci îmâna imâm-› Alî “rad›yallahü anh” gelmifldir. On
yafl›nda idi. Ba’z›lar› yedi yafl›nda idi dediler. ‹mâm-› Alî “rad›yallahü anh” ömründe hiç puta tapmad›. Hak Sübhânehü ve
teâlâ onu puta tapmakdan saklad›. Hattâ bir rivâyetde ‹mâm
hazretleri buyurmufllar ki: Annemin karn›nda yatarken, kiliseye var›p, puta tapmak istedikde, Allahü Sübhânehü ve teâlâ
hazretlerinin inâyeti ile, annemin yüre¤i a¤r›ma¤a bafllay›p, o
kadar ›zd›râp verdi ki, kiliseye var›p, puta tapmak iste¤ini unutup, kendi evine döndü. ‹mâm hazretleri, Sultân-› kâinât›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûr-u flerîflerinde yetiflmifldir.
‹mâm hazretlerinin yüksek flânlar› hakk›nda, üçyüz âyet-i kerîme nâzil oldu¤unu, hazret-i Abbâs “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir.
Üçüncü Menâk›b: Hazret-i imâm-› Alînin “kerremallahü
vecheh ve rad›yallahü teâlâ anh” birkaç ad› var idi. Bir ismi
Ebûl Hasen, bir ismi Ebûl Hüseyn ve biri Haydar [aslan] ve biri Kerrâr [muhârebede düflmana tekrâr tekrâr hamle eden], biri Emîr-ün nahl ve biri Ebû el Reyhâneyn ve biri Esedillah ve
biri Ebû Türâb [topra¤›n babas›]d›r. Lâkin kendileri her zemân
buyururlar idi ki, bana Ebû Türâb ad›ndan sevgili ad yokdur.
Zîrâ onu Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” koymufldur. Sebebi budur ki, bir gün Fât›ma-tüz Zehrâ ile imâm-›
Alî “rad›yallahü teâlâ anhümâ” küsüfldüler. ‹mâm-› Alî huzûrsuz olup, mescide var›p, kuru toprak üzerine yatd›. Fât›ma “rad›yallahü anhâ”, o hâl ile Server-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretlerine var›p, dedi ki, devletlü ve izzetli sultân›m, babaca¤›m! Yanl›fll›kla hazret-i Alîyi küsdürdüm. Ammâ
bilirim ki, suç benimdir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” se’âdetle ve izzetle kalk›p, Alî “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretlerini aray›p, mescidde buldu. Gördü ki, kuru toprak üzerinde yat›yor. Sultân-› kevneyn ve Resûl-i sakaleyn “sallallahü
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teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki, (Kalk yâ Alî, kalk
yâ Alî!). Hazret-i Alî gördü ki, ça¤›ran Fahr-i âlemdir. Ayak
üzerine kalkd›. Sultân-› kâinât gördü ki, imâm-› Alînin yüzüne
toprak yap›flm›fl. Bizzat mubârek elleri ile topra¤› yüzünden silkip, (Kalk yâ Ebâ Türâb) buyurdu. Onun için hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” her zemân, (Bana Ebû Türâbdan sevgili ism
yokdur) buyururlard›. Lâkin (fievâhid-ün nübüvve)de flöyle yaz›l›d›r. Bir gün Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri Fât›ma-tüz-zehrân›n “rad›yallahü anhâ” evine gelip,
hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” göremeyip, nerede oldu¤unu
sordu. Hazret-i Fât›ma-tüz-zehrâ dedi ki, yâ Resûlallah! Ba’z›
fleylerden üzülüp, d›flar›ya ç›kd›. Gâlibâ mescide gitdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, se’âdetle mescide gelip, gördü ki, elbisesi latîf bedeninden düflüp, cism-i flerîfi toz-toprak ile bulaflm›fl. Hazret-i Resûl-i ekrem ve nebiyyi
muhterem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” o mubâre¤i temizleyip, (Kalk yâ Ebâ Türâb) buyurdu.
Dördüncü Menâk›b: (Hazret-i Alî ile hazret-i Fât›man›n
“rad›yallahü teâlâ anhümâ” evlenmeleri.) Nakl olunur ki, Server-i Enbiyâ ve Resûl-i kibriyân›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” Hadîce-i kübrâ “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretlerinden alt› evlâd-› kirâmlar› vücûda geldi. ‹kisi erkek ve dördü k›z.
Hadîce-i kübrâ, Fât›ma-i Zehrây› “rad›yallahü anhünne” küçük yaflda b›rak›p, dâr-› fenâdan dâr-› bekâya göç etdi [vefât etdi]. Sultân-› kevneyn ve Resûl-i sakaleyn “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri hazret-i Fât›may› bülûg ça¤›na kadar
kendi yan›nda bak›p, terbiye etdiler. Bir gün Fât›ma-tüz-zehrâ
“rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretleri Resûl-i ekremin huzûr-u flerîflerine bir hizmet için geldiler. Hizmet edip döndükde, hazret-i Fât›maya, bakd›lar ki, kemâle gelip, evlenme vaktine gelmifller. Hemen hât›r-› flerîflerine geldi ki, Fât›man›n vâlidesi
hayâtda olsa idi, Fât›ma bülûga erdikde, onun çeyizini hâz›rlard›. Zîrâ Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin hazret-i Fât›maya muhabbeti çok fazla idi. Sebebi bu idi
ki, gâyet zâhide idi. Hem de vâlidesi olan Hadîce-i kübrâ “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretlerine benzerdi. Bu husûs mubârek
hât›rlar›na gelince, derhâl hazret-i Cebrâîl aleyhissalâtü vesselâm” gelip, Allahü teâlâ hazretlerinin selâm›n› Habîbine getir– 279 –

di. Dedi ki; (Yâ Muhammed! Allahü teâlâ buyurur ki, Habîbim
hiç merâk etmesin ki, ben Fât›ma kulumun bütün ihtiyâclar›n›
ve elbiselerini Cennet libâslar›ndan yap›p, yak›nda sâd›k ve
muvahhid ve has kuluma veririm.) Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri Cebrâîl aleyhisselâm hazretlerinden bu kelâm› iflitip, flükr secdesi yapd›. Sonra Cebrâîl aleyhisselâm Allahü teâlân›n huzûruna vard› ve geri döndü. Elinde bir
alt›n sini, üstünde alt›n bo¤ça ile örtülmüfl, bin Kerûbiyân mele¤i iledir. Arkas›ndan hazret-i Mikâîl aleyhisselâm elinde bir
alt›n sini, bir alt›n bo¤ça örtülmüfl ve ta’zîm için bin Kerûbiyân
mele¤i iledir. Onun ard›nca hazret-i ‹srâfîl aleyhisselâtü vesselâm, elinde bir alt›n sini, bir alt›n bo¤ça ile örtülmüfl ve bin melek iledir. Onun ard›nca, hazret-i Azrâîl aleyhisselâm, bir alt›n
sini, bir alt›n bo¤ça ile örtülmüfl. Bin melek iledir. Bu melekler,
getirip sinileri Server-i kâinât “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûrlar›na arz eylediler. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bunlar› gördü. Buyurdu
ki, yâ kardeflim Cebrâîl. Allahü teâlân›n emr-i flerîfi nedir. Bu
siniler ile ne emr ederler. Hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm dedi ki:
Yâ Resûlallah! Allahü Sübhânehü ve teâlâ sana selâm eder ve
buyurur ki, ben Habîbimin k›z› Fât›ma-i Zehrây› Alîye verdim.
Arfl-› Uzmâda nikâh etdim. Hemen Habîbim de Eshâb aras›nda nikâh eylesin. Sinilerin birinde Cennet libâslar› [elbiseleri]
vard›r. Fât›maya giydirsin. Di¤er sinilerde Cennet yiyecekleri
vard›r. Eshâb›na ziyâfet versin. Hazret-i Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bu müjdeyi iflitdi. Tekrâr flükr
secdesi yap›p ve hazret-i Cebrâîl aleyhissalâtü vesselâma dedi
ki: Yâ kardeflim Cebrâîl. Dilerim ki, nikâh›n nas›l yap›ld›¤›n›
aynen aç›kl›yas›n. Cebrâîl aleyhisselâm dedi ki, Yâ Resûlallah!
Allahü Sübhânehü ve teâlâ emr etdi ki, Cennet kap›lar›n› açs›nlar. Cenneti süslesinler. Sonra Cehennem kap›lar›n› kapats›nlar. Yedi kat gökde ve yerde ne kadar Kerûbiyân, mukarrabîn ve rûhâniyyân var ise Arfl-› azîmin z›llinde [gölgesinde] flecere-i Tûbâ [Tûbâ a¤ac› alt›nda] toplans›nlar. Allahü teâlân›n
emri yerine geldi. Allahü teâlâ yine emr etdi ki, melekler üzerine tatl› bir rüzgâr esdi ki, vasf› anlat›lamaz. O tatl› rüzgâr,
Cennet a¤açlar›n›n üzerine eser. Çünki, Cennet a¤açlar›n›n
yapraklar›n›n birbirine dokunmas› ile hofl bir sedâ hâs›l oldu ki,
dinliyenlerin akllar› bafllar›ndan gitdi. Ondan sonra gönül kufl– 280 –

lar›na emr eyledi ki na¤meye bafllad›lar. Yâ Habîballah! Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri cemâlini arz buyurdu. Buyurdu
ki, yâ Cebrâîl, sen aslan›m Alînin vekîli ol. Ben de Fât›man›n
vekîli olay›m. Yâ Meleklerim siz de flâhid olunuz. Fât›may› halâlli¤e Alîye verdim. Yâ Cebrâîl, sen de vekâletin hasebiyle Alî
için kabûl eyle. Orada nikâh oldu. Sana da emr olundu ki, burada da Sahâbe-i güzîni “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
toplay›p, nikâh yapas›n. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri bunu iflitdi. Tekrâr flükr secdesi yapd›. Emr
eyledi ki, Sahâbe-i güzîn hazretlerini toplas›nlar. Ondan sonra
hazret-i Cebrâîle dedi ki, yâ kardeflim Cebrâîl! K›z›m Fât›ma
benim hât›r›m› k›rmaz. Bu Cennet elbiselerini dünyâda giyme¤e de¤mez. Geriye Cennete götürünüz! Sahâbe-i kirâm topland›. Hazret-i Resûlün ve hazret-i Alînin vekîli kim olacak diye
bakd›lar. Biraz duraklad›lar. Derhâl Cebrâîl aleyhisselâm gelip, dedi ki, yâ Resûlallah! Allahü teâlâ sana selâm edip, emr
eyledi ki, hutbeyi hazret-i Alî okusun. Hazret-i Alî hutbeyi
okudu [kimse onun yerine vekîl olmad›. Kendisi bulundu].
Dörtyüz akçe ile nikâh eylediler. Müjdeyi, hazret-i Fât›maya
“rad›yallahü teâlâ anhâ” müjdelediler. Hazret-i Fât›ma râz› olmad›. Hazret-i Cebrâîl tekrâr geldi. Yâ Resûlallah! Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri buyurdu ki; Fât›ma dörtyüz akçe ile
nikâha râz› olmaz ise dörtbin akçe olsun. Geri hazret-i Fât›maya söylediler. Yine râz› olmad›. Geri hazret-i Cebrâîl gelip,
dörtbin alt›n emr olundu. Hazret-i Fât›ma yine râz› olmad›. Yâ
Resûlallah! Allahü teâlâ emr etdi ki, Sen bizzat, hazret-i Fât›ma huzûruna var›p, murâd› ne ise süâl edesin. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazret-i Fât›man›n yan›na var›p,
murâd›n› süâl buyurduklar›nda, hazret-i Fât›ma dedi ki: Yâ
Habîballah, murâd›m budur ki, sen, mahfler meydân›nda
mü’minlerin günâhkârlar›ndan nicelerine flefâ’at edip, Cennete
koyars›n. Ben de onlar›n hâtunlar›na flefâ’at edip, Cennete koyay›m. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
ç›k›p, hazret-i Fât›man›n murâd-› flerîflerini beyân buyurdu.
Cebrâîl aleyhisselâm Allahü teâlân›n huzûr-› flerîflerine var›p,
hazret-i Fât›man›n arzûsunu iletdi. Geri nüzûl edip [inip] dedi
ki, yâ Resûlallah! Allahü Sübhânehü ve teâlâ Fât›man›n murâd›n› kabûl edip, o da rûz-i cezâda [mahfler meydân›nda (k›yâmet gününde)] flefâ’atc› olsun, diye buyurdu. Hazret-i Resûlul– 281 –

lah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, hazret-i Fât›maya, murâd› kabûl olup, flefî’a oldu¤unu [flefâ’at edece¤ini] kendisine
iletdi. Yâ Resûlallah! Hazretinizin flefâ’at edece¤ine huccet
[delîl] kelâm-› kadîmde ve Fürkân-› azîmde âyet-i kerîmelerdir. Yâ bana kat’i hüccet [delîl] nedir. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki: Ey ci¤er gûflem;
cenâb-› hazret-i Rabbil izzete murâd›n› arz edeyim. Göreyim
ne fermân olunur. Ç›k›p, Cebrâîl aleyhisselâma Fât›man›n murâd›n› beyân etdi. Cebrâîl aleyhisselâm Allahü teâlân›n huzûruna arz edip, hemen geri döndü. Elinde bir beyâz ipek getirdi.
Resûlullah›n huzûrunda ak ipe¤i aç›p, içinden bir kâ¤›d ç›kard›. (Yevm-i cezâda [k›yâmet gününde] mü’min hâtunlar›n âsîlerine, kulum Fât›may› flefâ’atc› etdi¤ime bu hucceti yan›nda
bulundursun.) Hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” o kâ¤›d› geri harîre [ipe¤e] sar›p, hazret-i Fât›maya
getirdi. Hazret-i Fât›ma hucceti gördü. Kabûl edip, nikâha râz›
oldu. (Allahü teâlâ kalbdekileri bilir. Allahü teâlâ için, neden
böyledir diye sorulmaz.)
Rivâyetde gelmifldir ki, hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazret-i Fât›may› hazret-i Alîye “rad›yallahü
teâlâ anh” verdi¤i zemân onsekiz akçe verdi. Bir gelinlik ve bir
de kaftan ald›. Hazret-i Fât›maya giydirdi¤i zemân, Fahr-i âlem
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” a¤lad›. Hazret-i Fât›ma dedi
ki, se’âdetim ve izzetim babam, niçin a¤lars›n. Buyurdular ki,
(ci¤er gûflem, gözümün nûru k›z›m, onun için a¤lar›m ki, k›yâmet gününde, Allahü teâlân›n huzûrunda bu onsekiz akçe ile
bu kaftan›n hesâb›n› nas›l vereceksin.) Bunlar›n hâli böyle
olunca, gör zemâne adamlar› k›zlar›n›n dertlerine düflüp, nice
bin, belki nice yük akçe çeyize sarf edenlerin âh›retde hâlleri
nas›l olur. Hâlimiz kederlidir. Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri inâyet ve hidâyet ile, Habîbi ve Ehl-i beyti hurmetine,
keremi, fadl› ve ihsân› ile afv ve magfiret buyursun.
Beflinci Menâk›b: Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” orta
boylunun k›sas› idi. Genifl gö¤üslü idi. Elâ gözlü idi. Mubârek
sakal› bütün eshâbdan “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
çok idi. Mubârek karn› büyükce idi. Her ne zemân kâfirlerin
yüzlerine baksa, kalblerine korku düflüp, hazân yapra¤› gibi titrerlerdi. Bu mubârek cüsse ile üç, dört ve befl gün, ba’zan da ye– 282 –

di, sekiz gün yemek yimezdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine süâl etdiler ki, hazret-i Alî yemek yimez, hikmeti nedir. Buyurdular ki; (Hazret-i Alînin kuvvet-i
kudsiyyesi vard›r. Açl›¤› bilmez.) Umûmiyyetle gazâlarda nice
günler yemek yimez ve gazâ ile meflgûl olurdu. Açl›k hât›r-› flerîflerine gelmezdi. Kuvvet-i kudsiyyesi ile içi temâmen dolu idi.
Bir gazâ vâki’ olmam›fld›r ki, hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” onda mevcûd olmas›n. Bir kal’ay› almakda zorlan›lsa veyâ düflman galebe etse, Sultân-› kâinât “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” sanca¤› hazret-i Alînin eline verip de buyururdu ki,
(Yâ Alî! Bu feth senindir. Var feth eyle! Seni Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretlerine ›smarlad›m) diye gönderirdi. Feth ederdi.
Alt›nc› Menâk›b: Benî Necrân derler, h›ristiyanlardan bir
kabîle var idi. Kalabal›k bir kabîle idi. Fahr-i âlem “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” bunlara her ne kadar nasîhatda bulundu ise de, kimse râz› olmay›p, ›slâh olmad›lar. ‹nâd ve taflk›nl›klar›n› artd›rd›lar. Bir vechle bunlar îmâna gelmediler. Bunlar hakk›nda ibtihâl (karfl›l›kl› yemînleflme) âyet-i kerîmesi nâzil oldu. ‹btihâl ile emr olundular. Sûre-i Âl-i imrânda, [61.ci
âyet-i kerîmede] meâlen buyurulmufldur: (Seninle mücâdele
edenlere [h›ristiyanlara] de ki: Geliniz biz ve siz, o¤ullar›m›z›
[evlâdlar›m›z›], kad›nlar›m›z› ve kendimizi ça¤›ral›m. Sonra ibtihâl edelim. [Îsâ aleyhisselâm hakk›nda] kim yalan söylüyor
ise, Allahü teâlân›n la’neti onun üzerine olsun diyelim!) (Tefsîr-i Meâlim)de buyurmufl ki, (......... ya’nî kim ki seninle, hazret-i Îsâ aleyhisselâm hakk›nda mücâdele etse, sana, hazret-i
Îsâ aleyhisselâm, Allahü teâlân›n kulu ve Resûlü oldu¤u hakk›nda ilm geldikden sonra, denildi ki, ebnâünâdan murâd Fât›ma “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretleridir. Enfüsenâdan murâd, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin kendileridir ve hazret-i Alî “kerremallahü vecheh”dir. Zîrâ, arablarda, kiflinin, amca o¤lu kiflinin kendisinden say›l›r.)
Nitekim Allahü teâlâ hazretleri buyurur: (........ murâd ihvâneküm demekdir). Denildi ki, ibtihâl cümle ehli dîne umûmdur.
‹bni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” buyurdular ki, ya’nî düâda
tadarru’ edelim. Ve Kelbî dedi ki, düâda ictihâd ve mübâlaga
edelim. Kesâî ve Ebû Ubeyde dediler ki, (lâin) ediflelim [birbi– 283 –

rimize la’net edelim!]. Zîrâ ibtihâl telâundur. (La’netleflmekdir.) La’netullah ma’nâs›na derler. (Allahü teâlân›n la’neti
onun üzerine olsun demekdir.) Bizden ve sizden hepimiz Allah›n la’netini yalanc›lar üzerine k›lal›m.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bu âyet-i kerîmeyi Necrân kavmi üzerine okudu ve onlar› mübâheleye
da’vet etdi. Onlar refîklerimize [arkadafllar›m›za] gidelim.
Emîrimizle müflâvere edelim. Sonra yar›n gelelim dediler. Var›p bir yere topland›lar. Reîslerine mubâhele hakk›nda ne düflündü¤ünü sordular. Ona, yâ Mesîhin kulu! Rey’ hakk›nda ne
düflünürsün, dediler. O dedi ki: Yâ Nasâra cemâ’ati. Muhakkak siz biliniz ki, Muhammed “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri Peygamberdir. Vallahi la’net etmez. Bir kavm
Peygamber ile mübâheleye kalk›fl›rsa, o kavmin büyü¤ü, küçü¤ü muhakkak helâk olur. Hemen sâhibinizin yan›na var›n›z.
Kavli üzerine ikâmet edip, va’d al›n›p, kendi bildi¤inizden dönün.
Ertesi gün, hazret-i Alî ile Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûr-› flerîflerine geldiler. Hâlbuki
Resûlullah hazretleri Hüseyni kuca¤›na alm›fl, hazret-i Hasenin
elinden tutmufl, hazret-i Fât›ma ard›nca yürürdü “r›dvânullahi
teâlâ aleyhim ecma’în”. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri, bunlara, (ben düâ edeyim, siz âmîn deyiniz,)
buyurdu. Nasâra kavminin reîsleri yan›ndaki h›ristiyanlara dedi ki, yâ nasâra cemâ’ati. Ben muhakkak öyle yüzler görüyorum ki, e¤er Allahü teâlâ hazretlerinden, bir da¤› yerinden kald›rmas›n› isteseler, Allahü teâlâ hazretleri, o da¤› onlar hürmetine kald›r›r. Sak›n mübâhele etmeyiniz! Yoksa helâk olursunuz. K›yâmete kadar yeryüzünde nasrânî kalmaz. Sonra reîsleri, Peygamberimize “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” dedi ki,
yâ Ebel Kâs›m! Biz karâr verdik ki, seninle, mübâhele etmiyelim. Senden ayr›lal›m. Sen dînin üzerine sâbit ol. Biz de dînimiz
üzerinde sâbit olal›m. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (Mübâheleden vaz geçdi iseniz müslimân
olunuz. Size lâz›m olan fley, müslimânlara olur.) Onlar müslimân olmak istemediler. (K›tâle hâz›r olun. Muhakkak sizinle
mukâtele ederiz) buyuruldu. Onlar dediler ki, biz seninle harb
edemeyiz. Lâkin seninle sulh olal›m ki, bizimle mukâtele etmi– 284 –

yesiniz. Bizi korkutm›yas›n›z. Dînimizden döndürmiyesiniz. Biz
de sana her sene iki bin hulle verelim. Bin hulle Saferde, bin hulle Recebde. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bu
kavl üzerine sulh etdi. Sonra buyurdular ki; (Nefsim yed-i kudretinde olan Allahü teâlâya yemîn ederim ki, azâb Necran ehlinden döndü. E¤er mübâhele etseler idi, maymûna ve h›nz›ra dönerlerdi. Bulunduklar› vâdi atefl ile dolard›. Allahü teâlâ Necrân›n ve halk›n›n kökünü kaz›rd›. A¤açlardaki kufllar bile canl›
kalmaz, bir sene geçmeden hepsi helâk olurlard›.) [(Se’âdet-i
Ebediyye) kitâb›n›n 369.cu sahîfesine bak›n›z!]
Yedinci Menâk›b: Mîr Hüseyn Vâ’›z “rahimehullahü teâlâ”
(Mevâhib-i aliyye) adl› tefsîrinde, sûre-i Bekarada 274.cü âyet-i
kerîmenin tefsîrinde, beyân etmifldir. Bu âyet-i kerîmenin indirilifl sebebinde bildirilmifldir. Hazret-i Aliyyül Mürtedân›n “kerremallahü vecheh ve rad›yallahü teâlâ anh” dört dirhemi var idi.
Onun birisini âflikâre [aç›kdan] tasadduk eyledi [sadaka verdi].
Birisini gizli tasadduk etdi. Birisini kara gecede, birisini de gündüz tasadduk eyledi. Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri bu
âyet-i kerîmeyi inzâl buyurdu. (Mallar›n› Allah yolunda, gecegündüz, gizli-âflikâr olarak da¤›tanlar›n, Allahü teâlâ indinde
ecrleri çokdur ve hâz›rd›r. Onlar için gelecekde korku yokdur.
Geçmifl için mahzûn olmaz, üzülmezler.) [Bekara sûresi 274.cü
âyet-i kerîme meâli.] Hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazret-i Alîden “rad›yallahü teâlâ anh” bu çeflid sadaka vermesine hangi fleyin sebeb oldu¤unu sordu. Cevâb
verdi ki, bu dört flekl d›fl›nda sadaka verme yolu görmedim. Her
fleklde sadaka verdim ki, bunlardan biri kabûl flerefi bulup, di¤erleri de Allahü teâlân›n r›zâs›na erer.
Sekizinci Menâk›b: (Meâlim-üt-tenzîl)de sûre-i Secdede,
meâl-i flerîfi, (Îmân eden [inanan] kimse, fâs›k [inanm›yan] gibi
midir. Bunlar eflit olmazlar) olan, onalt›nc› âyet-i kerîmenin tefsîrinde, Muhyissünne “rahimehullahü teâlâ” beyân buyurmufllar. Bu âyet-i kerîme, Alî bin Ebî Tâlib “kerremallahü vecheh”
ve Velîd bin Ebî Mu’ayt hakk›nda nâzil olmufldur. Velîd bin
Ebî Mu’ayt, Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin ana
taraf›ndan akrabâs›d›r. Hazret-i Alî ile Velîd aras›nda çekiflme
ve münâkafla oldu. Velîd hazret-i Alîye dedi ki; sen sus! Muhakkak sen çocuksun. Ben lisân cihetinde senden dahâ aç›¤›m.
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M›zrak [ok] atmakda senden mâhirim. Kalb cihetinden senden
cesâretliyim. Harblerde, haflmet cihetinden dahâ gösteriflliyim.
Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, sen sus! Muhakkak sen fâs›ks›n. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri bu âyet-i
kerîmeyi gönderdiler. (Onlar müsâvî de¤illerdir) buyurdular.
(‹kisi müsâvî de¤ildir) buyurmad›lar. Zîrâ bir mü’min ve bir fâs›k murâd etmediler. Belki bütün mü’minleri ve bütün fâs›klar›
irâde buyurdular.
Dokuzuncu Menâk›b: (Meâlim-üt-tenzîl) tefsîrinde, imâm-›
Begavî “rahimehullahü teâlâ” hazretleri (Hel etâ) [insan] sûresinde, meâl-i flerîfi (Onlar kendileri arzû etdikleri [içleri çekdi¤i hâlde] yiyece¤i, fakîrlere [yoksullara], öksüze ve esîre yidirirler) olan sekizinci âyet-i kerîmenin tefsîrinde beyân buyurmufldur ki, bu âyet-i kerîmenin nüzûl [inifl] sebebinde ihtilâf etmifllerdir. Mücâhid ve Atâ, ‹bni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerinden, hazret-i Alî “kerremallahü vecheh”
hakk›nda nâzil oldu¤unu rivâyet etmifllerdir. K›ssas›n› k›saltarak beyân etmifller. Lâkin di¤er tefsîrlerde ve menâk›bda flu
fleklde anlat›lm›fld›r. Hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hasta olmufllard›. Fahr-i âlem seyyid-i
veled-i âdem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Sahâbe-i kirâm
“r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretleri ile görme¤e
vard›lar. Hazret-i Alî ve hazret-i Fât›ma-tüz-zehrâya “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hitâb edip, buyurdular ki, (Bu ci¤er gûflelerinize bir nezr eyleyin [bir adak aday›n]!) O iki Server ve F›dda adl› câriyeleri, Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretleri bu ikisine [ya’nî Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü anhümâ” hazretlerine] s›hhat verir ise, üçer gün oruc bize nezr olsun dediler. O iki
Cennet râyihâlar› flifâ buldu. Ancak evlerinde yinilecek birfleyi
yok idi. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” var›p, bir yehûdîden üç sa’ arpa borç ald›. Üçü de nezr etdikleri oruclara niyyet
etdiler. O ölçek arpan›n bir ölçe¤ini hazret-i Fât›ma “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretlerinin câriyesi ü¤ütüp, befl adet ekmek
piflirdi. Kendileri befl kifli idiler. ‹ftâr vakti oldu. O befl çöre¤in
birini hazret-i Alînin önüne ve birini hazret-i Hasenin önüne
ve birini hazret-i Hüseynin önüne ve birini F›dda câriyeye ve
birini de [hazret-i Fât›ma] kendi önüne koydu. ‹ftâr yapacaklard›. Bir miskîn gelip, dedi ki: Yâ Ehl-i beyt-i Resûlallah! Mis– 286 –

kîn müslimânlardan bir miskînim. Bana yiyecek verin. Allahü
teâlâ hazretleri sizi Cennet ni’metleri ile ta’âmland›rs›n. Ellerindeki çörekleri ona sadaka verip, kendileri su ile iftâr etdiler.
Ertesi gün yine oruc tutdular. Câriye bir ölçek arpa dahâ ü¤ütüp, yine befl çörek piflirdi. ‹ftâr vaktinde, önlerine al›p, iftâr
edecekleri s›rada, bir yetîm geldi. Befli de çörekleri ona verip,
o yetîmi sevindirip, kendileri su ile iftâr edip, uyudular. Ertesi
günü yine oruc tutdular. O kalan bir ölçek arpay› da, befl çörek
yap›p, önlerine ald›lar. ‹ftâr edecekleri vakt, bir esîr gelip, dedi ki, üç gündür aç›m. Beni ba¤lay›p, yemek de vermediler. Allahü teâlâ için bana ac›y›n, dedi. Befli de çöreklerini ona verip,
yine su ile iftâr etdiler. Ba’z› rivâyetde o esîr flirk ehlinden idi.
Bu rivâyet delîl olur ki, ehl-i flirkden de olsalar, esîrlere yiyecek
verilirse, sevâb olaca¤› anlafl›lmakdad›r. (Meâlim-üt-tenzîl)de
böyle yaz›l›d›r.
Rivâyet olunur ki, dördüncü gün sabâhlad›lar. Hazret-i Alî
“rad›yallahü teâlâ anh”, hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseynin
“rad›yallahü teâlâ anhümâ” ellerinden tutup, Resûl-i ekrem
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûr-› flerîflerine götürdüler. Hazret-i Habîb-i ekrem onlar›, açl›kdan kufl
yavrusu gibi titrerler fleklde gördüler. Alî “kerremallahü vecheh” hazretlerine buyurdu ki, yâ Alî! Bizi üzüntüye gark etdin.
Kalk›p bunlar› ald›. Hazret-i Fât›man›n “rad›yallahü teâlâ anhâ” yan›na vard›. Fât›may› mihrâb›nda gördü ki, karn› arkas›na
yap›flm›fl ve mubârek gözleri çukura gitmifl. Üzüntüsü dahâ da
artd›. Hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm nâzil oldu ve dedi ki; Yâ
Muhammed! Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretleri mubârek etsin. Ehl-i beytin hakk›nda âyet-i kerîme gönderdi. (Hel etâ) sûresini okudu. Rivâyet olundu ki, hazret-i Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” bunlar› bu hâlde görünce buyurdular ki:
(Yâ k›z›m Fât›ma! Baban üç gündür ta’âm yimemifldir.)
Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” Medîneden d›flar› gitdi.
Gördü ki, bir arab kuyudan su çekip, davar›na su verir. Alî “rad›yallahü teâlâ anh” araba dedi ki, yâ kifli, sana ücret ile su çekeyim mi. O da hofl [iyi] olur dedi. Her kovaya bir avuç hurmaya ücret ile pazarl›k etdiler. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” su çekme¤e bafllad›lar. Yeteri kadar çekip, son kovay›
çekdiklerinde, Allahü teâlân›n hikmeti, kovan›n ipi kopup, ko– 287 –

va kuyuya düfldü. Arab, Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” mubârek yüzüne bir tokat vurdu. Getirip, hesâb›nca hurma verdi. Alî
“rad›yallahü teâlâ anh” mubârek elini, o derin kuyuya sokup,
kovay› ç›kard›. Arab›n eline verdi. Sonra da koyup, gitdi. Hazret-i Fât›man›n “rad›yallahü teâlâ anhâ” yan›na var›p, hurmay›
önlerine koydu. Hurmay› yir iken, hazret-i Fât›ma “rad›yallahü
teâlâ anhâ” bakd›. Mubârek yüzünde tokat eserini gördü. Dedi
ki, yâ Alî, yüzünüzde bir iz vard›r; bu nedir. Alî “rad›yallahü
teâlâ anh” gizleyip, birfley yokdur, buyurdular. Bu tarafda ise
hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”, kovay› kuyudan al›p, arab›n eline verip gitmifldi. Arab da hayret etmifldi. Düflündü ki,
e¤er bu kiflinin dîni ki, Muhammed dînidir. Hak din olmasa idi,
bu derin kuyudan kovay› nas›l ç›kar›rd›. Kendi kendisine dedi
ki, bir el ki böyle küstâhl›k etmifl olsun, o el bana lâz›m de¤ildir
deyip, hazret-i Alîye vuran elini kesip, eline ald›. Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin huzûrlar›na gitmek üzere yola koyulup, geldi ve kap›y› çald›. Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” kap›ya ç›k›p, gördü¤ü gibi, acele ile geri içeri girip, dedi ki;
yâ Resûlallah! Bir arab gelmifl. Elinde kendinin bir kesik eli
var. Kan› akar. A¤lar. Sizi görmek ister. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” tebessüm edip, buyurdu ki, yâ Alî! O
arab edebsizlik eden arabd›r. Söyle içeri gelsin. Var›p, söyledi.
Arab içeri girdikde, hazret-i Habîbullah o arab› o hâl üzere görüp, üzüldü. Ona dedi ki, niçin böyle hatâya düfldün, hatâ iflledin. Arab a¤l›yarak, küstâhl›¤›n›n özrünü dileyerek îmâna geldi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” kesik elini yerine koyup, mubârek a¤z›n›n suyunu sürüp, düâ buyurdu. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin kudreti ile arab›n eli sapasa¤lam oldu.
Onuncu Menâk›b: (Menk›be-i Fât›ma-tüz-zehrâ “rad›yallahü teâlâ anhâ”.) Rivâyet olunur ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri; Aliyyül Mürtedâ hazretlerine buyurdular ki, (Yâ Alî! Allahü tebâreke ve teâlây› sever misin!)
Hazret-i Alî dedi ki, (Evet, yâ Resûlallah.) (Beni sever misin.)
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” dedi, (Evet, yâ Resûlallah.) Buyurdu ki, (Fât›may› sever misin.) Dedi ki (Evet, yâ Resûlallah!).
Buyurdu ki (Hasen ve Hüseyni sever misin.) Dedi ki, (Evet, yâ
Resûlallah!) Hazret-i Habîbullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel– 288 –

lem” buyurdu ki, (Yâ Alî! Bu kadar muhabbeti bir gönüle nas›l s›¤d›r›rs›n!) Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin mu’ciz süâl beyânlar›na cevâb veremedi¤ini beyân etdi. Hazret-i Fât›ma “rad›yallahü teâlâ anhâ” buyurdular ki; bunda üzülecek ne vard›r.
Allahü Sübhânehü ve teâlây› sevmek, îmândan ve akldand›r.
Muhammed aleyhisselâm› sevmek îmândand›r. Beni sevmek
flehvetindendir. Hasen ve Hüseyni sevmek tabî’at›ndand›r, dedi. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” acele, Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûrlar›na gelip, o cevâb›
söyledi. Resûlullah buyurdu ki, (Demek olur ki, bu yemifl nübüvvet a¤ac›n›n yemiflidir.) Ya’nî yâ Alî, bu cevâb senin de¤ildir. Fât›man›n cevâb›d›r. Bu cevâbda derin ilm vard›r. Düflünmelidir.
Onbirinci Menâk›b: [(Eshâb-› Kirâm) kitâb›n›n 250.ci sahîfesinde buyuruluyor ki: (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. ‹slâmiyyetde 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
Suheyb-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 kuvvetlidir) buyurdu. (Bahr-ül-ulûm) kitâb›n› yazan Alâüddîn Alî
Semerkandî sekizyüzaltm›fl (860) senesinde, Anadoluda Lâ– 289 –
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rende flehrinde vefât etmifldir.]
Onikinci Menâk›b: (Mesâbîh-i flerîf)de, sahîh hadîsler bâb›nda, Sa’d bin Ebî Vakkâsdan “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet
olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri Alîye “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdular ki, (Senin ile
ben, Hârûn ile Mûsâ “aleyhimesselâm” gibiyiz. Benden sonra
Peygamber yokdur.) Türpüfltî “rahimehullah” dedi ki, Resûl-i
ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri Tebûk gazâs› için yola ç›kd›klar›nda, hazret-i Alîyi Medînede Ehl-i beyti
üzerine halîfe b›rakd›. Emr etdi ki, onlar›n ifllerini görsün. Münâf›klar iflitip, birbirine dediler ki, Alîyi halîfe b›rakmakdan
maksad›, onun yan›nda bulunmas›ndan [sohbetinden] s›k›ld›¤›
için idi. [Münâf›klar böyle dediler.] Hazret-i Alî münâf›klar›n
bu sap›k sözlerini iflitdi. Silâh›n› kuflan›p, ç›kd›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” (Cürf) adl› menzilde konaklam›fl idi.
Huzûr-› flerîflerine var›p, dediler ki, yâ Resûlallah! Münâf›klar,
bu kölenizi halîfe etmenizin sebebini, yan›n›zda götürünce s›k›laca¤›n›zdan ötürü oldu¤unu söyliyorlar. Habîb-i Muhterem
“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Münâf›klar yalan
söylüyorlar! Seni Medînede b›rakd›klar›ma halîfe yapd›m. Geri dön. Benim ehlime ve senin ehline halîfem ol. Yâ Alî! Benim
ile; Mûsâ aleyhisselâm ile Hârûn aleyhisselâm›n oldu¤u gibi olmak istemez misin! Nitekim Hak celle ve alâ buyurur; (A’râf
142.ci âyet) (Mûsâ, kardefli Hârûna, kavmimde halîfem ol! dedi¤ini haber vermifldir.))
Müslim flârihi “rahimehullahü teâlâ” beyân edip, dediler ki,
bu hadîs-i flerîf o hadîs-i flerîflerdendir ki, râfizî ve di¤er flî’a f›rkalar› bunu sened olarak alm›fllard›r. Bu hadîs-i flerîfe göre hilâfet, muhakkak hazret-i Alînin idi. Baflkas›n›n halîfe olmas›na
kendisi râz› olmufldur. Bu f›rkalar ihtilâf etdiler. Râfizîler Sahâbe-i güzîni hazret-i Alî üzerine baflkas›n› üstün tutduklar›
için, tekfîr etdiler. Ba’z›lar› da çok taflk›nl›k edip, hazret-i Alîyi de tekfîr etdiler ki, kendi kötü düflüncelerince hilâfet kendinin hakk› idi. Niçin taleb etme¤e gayret etmedi. Bu tâife mezheblerinin çok afl›r›l›¤› cihetinden ve akllar›n›n çok fesâd›ndan,
bunlar muhâtab kabûl edilmemifl ve sözlerine cevâb verilmemifldir.
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Kâdî “rahimehullah” buyurmufldur ki, bu sözleri söyliyen
kimsenin küfründe flübhe yokdur. Zîrâ bir kimse ki, bütün ümmeti tekfîr eder, ilk asr› tekfîr eder. Muhakkak ki, nakl edilen
dîni bât›l k›lm›fl olur. ‹slâm› kötülemifl olup, Allahü teâlâ muhâfaza etsin, kâfir olur. Ammâ Gulât-› râfizîden baflkas›, bunlar›n
yolundan gitmemifldir. ‹mâmiyye ve ba’z› mu’tezile; Sahâbe
“r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, hazret-i Alîden “rad›yallahü teâlâ anh” önce di¤erlerini halîfe seçdikleri için hatâ etdiler, derler. Ancak tekfîr etmezler. Hâlbuki bu hadîs-i flerîfde
bunlar›n hiçbirine delîl yokdur. Belki bunda hazret-i Alînin
“rad›yallahü anh” fazîletinin isbât› için delîl vard›r. Ammâ gayriden efdal olmas›na ve gayri ile misilli olmas›na kinâye yokdur.
[Baflkalar›ndan üstünlü¤ü veyâ berâberli¤i anlafl›lmamal›d›r.]
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden
sonra halîfe olaca¤›na iflâret yokdur. Zîrâ bu sözü Tebûk gazâs›na gitdikleri vakt, Medîne-i münevverede kendi yerine geçirmelerinde buyurdular. Yukar›da zikr olundu. Bu sözü kuvvetlendiren odur ki, hazret-i Hârûn aleyhisselâm hazret-i Alîye
benzetilmifldir. Hazret-i Mûsâ aleyhissalâtü vesselâmdan sonra
[Hârûn aleyhisselâm] halîfe olmad›. Mûsâ aleyhisselâm›n vefât›ndan meflhûr rivâyete göre k›rk y›l sonra vefât etdi. Dediler ki,
o vefât etdi¤inde onu halîfe yapmad›. Rabbine münacât etme¤e giderken, onu yerine halîfe yapd›. [Hârûn aleyhisselâm ondan sonra halîfe olmad›.]
Onüçüncü Menâk›b: Yine (Mesâbîh)de, anlat›lan menâk›b›n meflhûr olan hadîs-i flerîflerinde zikr olunmufldur. Hazret-i
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurmufldur ki, ekin dânesini bitiren ve insan› halk eden Allahü teâlâya yemîn ederim ki, ümmî
olan Nebî “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” beni kasd ederek;
(Alîyi ancak mü’minler sever. Alîye ancak münâf›klar bu¤z
eder!) buyurmufldur.
Müslim flârihi “rahimehullahü teâlâ” buyurmufllar ki, bu hadîs-i sahîhin ma’nâs› fludur. Muhakkak ki bir kimse, hazret-i
Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” Resûlullaha “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” yak›nl›¤›n›, Resûlullah›n hazret-i Alîye sevgisini bilir ve hazret-i Alîden sâd›r olan fleyleri islâm›n yay›lmas›nda ve islâmda hizmetlerini düflünerek, bu sebebler ile hazret-i
Alîye muhabbet ederse, o kimsenin îmân›n s›hhatine delîller– 291 –

den olur. Allahü teâlân›n râz› oldu¤u ve islâma hizmetleri ve yukar›daki sebeblerin aksine Alîye “rad›yallahü teâlâ anh” bu¤z
ederse, o muhabbet eden kimsenin z›dd› olup, nifâk› fliddetli
olur. Fesâd› çok olur. Allahü teâlâ muhâfaza etsin.
Ondördüncü Menâk›b: Yukar›da bahs edilen hadîs-i flerîflerden sonra, Sehl ibni Sa’d “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden
rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Hayber günü muhakkak ben bu
bayra¤› yar›n bir flahsa veririm. Allahü teâlâ onun üzerinde feth
müyesser eyler. O flahs Allahü teâlâ hazretlerini ve Resûlünü
sever. Allahü teâlâ hazretleri ve Resûlü de onu severler.) O günün sabâh›nda, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
huzûr-› flerîflerine sür’atle varanlardan her biri ümîd ederler ki,
bayrak kendisine verilsin. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” buyurdular ki, (Alî bin Ebî Tâlib nerededir.). Dediler,
yâ Resûlallah, hazret-i Alînin gözleri a¤r›yor. Buyurdular ki,
(Adam gönderin, getirsinler). Vard›lar, getirdiler. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mubârek tükrü¤ünü, hazret-i
Alînin gözlerine sürdü. A¤r›dan kurtuldu. Sanki hiç a¤r› görmemifl gibi idi. Alemi [bayra¤›] hazret-i Alîye verdi. Hazret-i Alî
dedi ki, yâ Resûlallah! Kâfirler ile bizim gibi oluncaya kadar
muhârebe edece¤im. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (R›fk ve sükûn üzere hareket eyle. Hattâ
onlar›n topraklar›na gir. Sonra onlar› islâma da’vet et. Allahü
teâlân›n islâm dîninde onlar hakk›nda bildirdiklerini haber ver.
Allahü tebâreke ve teâlân›n senin sebebin ile bir flahsa hidâyet
vermesi, muhakkak k›rm›z› develerin olup, sadaka vermenden
hayrl›d›r.)
Onbeflinci Menâk›b: (Mesâbîh)in yine hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” ile alâkal› menâk›b›n hadîs-i flerîfler k›sm›nda,
‹mrân bin Hasîn “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
buyurdular ki, (Alî benden, ben de Ondan›m. Alî bütün
mü’minlerin velîsidir.) fiârîh Tayyibî “rahmetullahi teâlâ
aleyh” beyân etmifldir. Kâdî “rahimehullahü teâlâ” buyurdular
ki: fiî’a tâifesi dediler ki; tasarruf edici hazret-i Alîdir. Ve dediler ki, hadîs-i flerîfin ma’nâs› budur ki, Resûlullah›n “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem”, tasarruf etdi¤i herfleyde hazret-i Alî ta– 292 –

sarrufa müstehak olur. Mü’minlerin ifllerini görmek de tasarrufa girer. Onun için hazret-i Alî mü’minlerin imâm›d›r. Biz onlara deriz ki, mü’minlerin velîsi olma¤›, halîfe (imâm) olmak
ma’nâs›na anlamak do¤ru olmaz. O zemân bütün mü’minlerin
ifllerini de üzerine almak îcâb eder. Zîrâ Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri hayâtlar›nda mü’minlerin bütün ifllerini kendileri görürdü. Ancak vâcib oldu ki, vilâyeti [velî olma¤›], muhabbet ve buna benzer fleyler flekliyle anlamal›d›r.
Onalt›nc› Menâk›b: Yine (Mesâbîh-i flerîf)de bahs edilen
menâk›b›n meflhûr hadîs-i flerîfler k›sm›nda, Abdüllah ibni
Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, Sahâbe-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerini birbiri aras›nda kardefl k›ld›. Hazret-i Alî “rad›yallahü
teâlâ anh” sonraya kald›. Mubârek gözlerinden yafl akar [ya’nî
a¤lar idi]. Dedi ki; Yâ Resûlallah! Sahâbe-i güzîni aralar›nda
kardefl k›ld›n. Beni kimse ile kardefl yapmad›n. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (Sen benim dünyâda ve âh›retde kardeflimsin.) (Tirmizî) rivâyet etmifldir.
Onyedinci Menâk›b: Yine yukar›daki hadîs-i flerîfden sonra, Enes “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Enes “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdular ki: Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin yan›nda bir
piflmifl kufl var idi. Buyurdular ki; (Allah›m! Bana mahlûklar›ndan en çok sevdi¤ini gönder!) Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” geldi. Berâberce yidiler. (Tirmizî) rivâyet etdi ve dedi ki,
bu hadîs-i flerîf hasen ve garîbdir. fiârih Türpüfltî (Allahü teâlâ
ona hayrlar versin) “rahimehullah” bu hadîs-i flerîfin flerhinde,
fesâhat ve belâgat ile genifl bir mukaddemeden sonra buyurmufl ki, bu bir hadîsdir ki, mübtedi’ler [yoldan ç›km›fllar] bunun ile oklar›n› bileyip, bunu vesîle yap›p, hazret-i Ebû Bekrin
“rad›yallahü teâlâ anh” hilâfetine hücûm ederler. Hâlbuki o
hazretin hilâfeti, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretlerinin intikâlinden [vefât›ndan] sonra, bu ümmetde
müslimânlar›n icmâ’› ile sâbit olan ahkâm›n evvelidir. Dîni
ayakda durduran direklerin en sa¤lam›d›r. Bu hadîs-i flerîf,
hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” birinci halîfe ol– 293 –

mas›n› ve di¤er Sahâbeden üstün olmas›n› îcâb etdiren sahîh
hadîsler ve buna ilâve olarak Sahâbe-i kirâm›n “r›dvânullahi
teâlâ aleyhim ecma’în” icmâ’› karfl›s›nda mukâvemet edemez.
Zîrâ bu bahs edilen hadîs-i flerîf, nakl ehli için mekâle [bend]
vard›r. Bu misilli hadîs icmâ’›n hilâf› üzerine olmak câiz olmaz.
Husûsan o Sahâbe ya’nî Enes “rad›yallahü teâlâ anh” ki, bu
hadîs-i flerîfi rivâyet etdi. Eshâb-› kirâm›n icmâ’›nda [ya’nî hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” halîfe seçiminde] hayâtda idi. Eshâb-› kirâm bu hadîs-i flerîfi iflitdikleri hâlde icmâ’
etmifllerdir. Enes “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden bu hadîs sâbit ise, ma’nâs› bozulm›yacak fleklde te’vîl edilebilir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin, en çok
sevdi¤ini, gönder buyurmas›, en çok sevdiklerinden birini gönder ma’nâs›nad›r. Çünki, Resûlullah da Allahü teâlân›n yaratd›klar› içindedir. Allahü teâlân›n en çok sevdi¤i Odur. Bu misilli kelâm arabîde çokdur. Hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ
anh” Resûlullahdan dahâ sevgili olmas› düflünülemez. E¤er denilirse ki, dinde Allahü teâlân›n en sevdi¤i kul odur. Biz de öyle deriz. Sahîh nass ve icmâ’› ümmet ile bildirilmifldir. Muhakkak, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
amcas› o¤ullar›ndan kendisine sevgili olan› murâd etdiler. Zîrâ
Resûlullah hazretlerinin ba’zan olur idi ki, inci dökülen kelâmlar› mutlak olurdu. Ba’zan flartl› olurdu. Ba’zan umûmî olurdu.
Ba’zan husûsî olurdu. Fehm sâhibi olan bilirdi. Türpüfltînin
aç›klamas› sona erdi. Yine (Mesâbîh)de bu hadîsin akabinde,
hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurur ki, ne
zemân ki Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine süâl sorard›m. Cevâb verirdi. Ben susunca o bafllard›.
Onsekizinci Menâk›b: Yine (Mesâbîh)de bu hadîs-i flerîfden
sonra, hazret-i Alîden “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etdiler.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki,
(Hikmetin evi benim. Kap›s› Alîdir!) Tirmizî rivâyet etmifldir
ki, bu hadîs-i flerîf garîbdir. Muhyissünne Begavî “rahimehullahü teâlâ” (Mesâbîh)in yazar›d›r. Buyurdular ki, fiüreykden baflka, vesîka olan hiçbir kitâbda bildirilmemifldir, Onun isnâd› karârs›zd›r. fiârih Tayyibî “rahimehullahü teâlâ” beyân etmifl ki,
flî’a f›rkas› bu hadîs-i flerîfi delîl göstererek, derler ki, muhakkak; Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerin– 294 –

den ilm ve hikmet almak Alîye “rad›yallahü teâlâ anh” mahsûsdur. Gayrileri alamaz. ‹llâ Alî “kerremallahü vecheh” vâs›tas›
ile al›r. Zîrâ eve dâhil olunmak [eve girmek] kap›s›ndan olur.
Allahü teâlâ hazretleri kelâm-› kadîminde buyurmufldur ki; (...
Evlerinize kap›lar›ndan girip ç›k›n›z) [Bekara sûresi 189.cu
âyet-i kerîme meâli.]. Hâlbuki onlara bu hadîs-i flerîfde hüccet
[sened] yokdur. Cennet evi hikmet evinden dahâ genifl de¤ildir.
Cennet evinin ise sekiz kap›s› vard›r. Yine (Mesâbîh)de bu hadîsin akabinde Câbir “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Dedi ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri, hazret-i Alîyi da’vet etdi. O gün Tâife gönderdi. Onunla gizli söylefldi. ‹nsanlar söylediler ki, muhakkak
amcas›n›n o¤lu ile gizli söylemesi uzad›. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki, (Onun ile ben de¤il, Allahü teâlâ gizli konufldu.) fiârih Tayyibî “rahimehullahü
teâlâ” flöyle aç›klam›fld›r. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri
bana emr eyledi ki, hazret-i Alî ile gizli konuflay›m. Ben derim
ki, o gizli söylefldikleri kelâm, ilâhî s›rlara âid sözler ve gayba
âid s›rlar idi. Yine (Mesâbîh)i flerîfde o menâk›b›n sonunda,
Ümm-i Atiyyeden “rad›yallahü anhâ” rivâyet edilmifldir. Dedi
ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri gazâya bir bölük asker gönderdi. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ
anh ve kerremallahü vecheh” onlar›n içinde idi. Ben, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden iflitdim,
mubârek ellerini kald›r›p, buyurdu ki, (Yâ Rabbî! Alîyi tekrâr
görünceye kadar, bana ölüm verme!)
Ondokuzuncu Menâk›b: Bir gün Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretlerine dediler ki, yâ Resûlallah! Hazret-i Alîyi bu kadar çok seversiniz. Hikmeti nedir, bize haber ver ki, biz
de bilelim ve evvelki muhabbetimizden de çok muhabbet edelim. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdu ki, (Var›n Alîyi ça¤›r›n! Ondan haber al›rs›n›z!) Eshâbdan biri hazret-i Alîyi ça¤›rma¤a gitdi. Alî “rad›yallahü teâlâ anh” gelmeden, Server-i Enbiyâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” buyurdu ki, (Ey benim Eshâb›m! Bir kimseye iyilik etseniz, o kimse karfl›l›¤›nda size kötülük yapsa, ne yapars›n›z!)
Dediler ki, (yine iyilik ederiz.) (Tekrâr size kötülük yapsa!)
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Dediler, (yine iyilik ederiz.) (Tekrâr size kötülük yapsa, ne yapars›n›z!) buyurdukda, bafllar›n› afla¤›ya sal›p, cevâb vermediler. O s›rada hazret-i Alî, se’âdet ile geldiler. Hazret-i Fahr-i
âlem ve Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki, (Yâ Alî! Bir kimseye iyilik eylesen ve o sana mukâbelesinde kötülük yapsa, ne yapard›n!), (Yâ Resûlallah! ‹yilik ederdim.) (Tekrâr kötülük yapsa!), (Yine iyilik ederdim.) Sultân-› kâinât “aleyhi efdalüssalevât” hazretleri, birbiri
ard›nca yedi def’a süâl buyurdular. Yedisine de, hazret-i Alî
“rad›yallahü teâlâ anh” (iyilik ederdim) dedikden sonra, dedi
ki, (O kimseye ben iyilik etdikce, o karfl›l›¤›nda bana kötülük
yapsa, yine ben ona iyilik ederdim,) deyince, cümle Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretleri dediler ki;
(Yâ Resûlallah! Hazret-i Alîyi bu kadar riâyet edip, sevip, muhabbet etdi¤iniz kadar var imifl.) Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi
teâlâ aleyhim ecma’în”, hazret-i Alîyi k›skand›klar› için böyle
süâl sormad›lar. Maksadlar› hazret-i Alînin yüksek mertebesine ve derecesine vâk›f olmak için, süâl etmifllerdir.
Yirminci Menâk›b: (Resûl-i ekremin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mu’cizesine iflâret): Birgün, Sultân-› Enbiyâ ve
Resûl-i müctebân›n huzûrlar›na üç kimse geldi. Biri hazret-i ‹brâhîm aleyhisselâm›n kavminden, biri hazret-i Mûsâ aleyhisselâm›n kavminden, biri hazret-i Îsâ aleyhisselâm›n kavminden
idi. “Salevâtullahi aleyhim ve alâ nebiyyinâ.” Hazret-i ‹brâhîm
kavminden olan kimse ileri gelip, dedi ki: Yâ Muhammed! Bütün Peygamberlerin büyü¤ü ve efdali benim diyorsun. Nereden
bilelim ki, Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretlerinin makbûlüsün. Hazret-i ‹brâhîme Allahü teâlâ halîlim demifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki; Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri, hazret-i ‹brâhîme halîlim dedi ise,
bana habîbim demifldir. Kiflinin dostumu yak›nd›r, yoksa mahbûbu mu [sevgilisi mi]. O kimse hayrân olup, cevâba kâdir olamad›. Hemen Resûl-i ekremin mubârek cemâline nazar edip,
kalbden (Eflhedü en lâ ilâhe illallah vahdehü lâ flerîkeleh. Ve
eflhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh.) dedi. Ondan
sonra hazret-i Mûsâ kavminden olan kimse ileri gelip, dedi ki,
yâ Muhammed! Bütün Peygamberlerden benim mertebem
yüksekdir. Hepsinin serveri ve sultân› benim, diyorsun. Nere– 296 –

den inanal›m ki, Allahü teâlâ hazretlerinin yan›nda senin merteben, di¤er Enbiyâdan yüksekdir. ‹flitdik ki, Allahü teâlâ , hazret-i Mûsâya kelîmim demifldir. Her zemân Tûr-i sînâya ç›kar›p, kelâm söyler idi. Hazret-i Fahr-i âlem ve seyyid-i veled-i
Âdem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, Allahü
Sübhânehü ve teâlâ, hazret-i Mûsâya kelîmim dedi ise, bana
habîbim, demifldir. E¤er hazret-i Mûsây› Tûr-i sînâya ç›kard›
ise, bana, hazret-i Cebrâîl aleyhisselâmla, Cennet elbiseleri ile
burak› donat›p, gökleri, yerleri, arfl› ile kürsîyi ve Cennet ve
Cehennemi ve kevn-ü mekân› az zemân içinde seyr etdirdi. Kabe kavseyn ev ednâ rütbesine var›nca, Allahü teâlâ bana o fleklde ihsânlar ve nihâyetsiz lutfler eylemifldir ki, hicâb› aram›zdan
kalkm›fld›r. Elhamdülillah ki, Allahü Sübhânehü ve teâlâ biz
za’îf kullar›n› o sultân›n ümmetinden eyledi. Allahü teâlâ hazretleri bana va’d eyledi ki, benim ümmetimden her kim benim
rûh-i pâkime günde yüz kerre Salevât-i flerîfe getirmeyi âdet
hâline getirip, terk eylemese, bin kerre rahmet eyler. Ve Cennet içinde bin derece verir. Bin günâh› mahv olur. Bin alt›n sadaka vermiflcesine sevâb verir. Hazret-i Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” ve hazret-i Enes bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ
anh” rivâyet etmifllerdir ki, o kimse de birfley söyliyemeyip, cevâba kâdir olmay›p, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin mubârek ayaklar›na yüz sürüp, bin zevk ile
parmak kald›r›p, (Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne
Muhammeden abdühü ve resûlüh) dedi. Ondan sonra, hazret-i
Îsâ aleyhisselâm kavminden olan, ileri gelip, dedi ki, yâ Muhammed! Allahü teâlâ hazretlerine bütün Peygamberlerden
yak›n›m ve sevgiliyim. Seyyidil evvelin ve âh›rîn benim, dersin.
Hazret-i Îsâ aleyhisselâm›n rûhullah oldu¤unu iflitmedin mi.
Allahü teâlân›n emri ile ölüleri diriltirdi. Fahr-ül kevneyn ve
Resûl-i sekaleyn “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki,
(Var›n, Alîyi ça¤›r›n.) Eshâbdan birisi gidip, hazret-i Alîyi ça¤›rd›. Hazret-i Alî geldikden sonra, Resûl-i ekrem hazretleri, o
kimseye buyurdu ki, (Bir eski mezâr ki, ondan eski mezâr olmas›n. Var Alîye göster.) O kimse dedi, falan yerde bir mezâr
vard›r. Bin y›ll›k mezârd›r. Hazret-i Habîb-i ekrem “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Yâ Alî! Var o mezâr›n üzerine üç kerre ça¤›r. Bekle ki, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin emri ile ne zuhûr edecekdir.) Hazret-i Alî “rad›yallahü
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teâlâ anh” o mezâr›n üzerine var›p, bir kerre (yâ Ya’kûb!) diye
ça¤›rd›. Allahü tebâreke ve teâlân›n emr-i flerîfi ile mezâr orta
yerinden yar›ld›. Bir def’a (yâ Ya’kûb) diye ça¤›rd›. Mezâr aç›ld›. Bir def’a dahâ (yâ Ya’kûb) diye ça¤›rd›. O s›rada mezâr içinden bir nûrânî pîr kalkd›. Saçlar› uzam›fl. Bafl›ndan topra¤› saça saça ayak üzerine durup, yüksek sesle söyledi ki, (Eflhedü en
lâ ilâhe illallah vahdehü lâ flerîke leh. Ve eflhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh.) Ondan sonra hazret-i Alî ile hazret-i Habîb-i ekremin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûruna gitdiler. Bu aç›k mu’cizeyi görmekle çok kâfirler îmâna
geldiler. Hazret-i Îsâ “alâ nebiyyinâ ve aleyhisselâm” kavminden olan kimse müslimân oldu.
Yirmibirinci Menâk›b: Hazret-i Alînin “kerremallahü vecheh” bütün menk›beleri yerine yaln›z bu kifâyet eder. Habîb-i
ekrem ve Nebiyy-i muhterem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine, Allahü teâlâdan Medîne-i münevvereye hicret emr olundu. Sultân-› kâinât›n döfle¤ine hazret-i Alî girsin
deyip, Allahü teâlâ taraf›ndan emr edildi. Mekke-i Mükerremede kal›p, gerek se’âdethânelerinin iflleri olsun, gerek kendileri ile alâkal› emânetleri sâhiblerine ulafld›rmak olsun ve gerekse Mekke-i Mükerremede kalan Sahâbîyi gözetmek olsun,
cümle hizmetleri, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri, Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine sipârifl buyurdular. O gece kâfirler Sultân-› kâinât›n evinin etrâf›n› kuflatm›fllar idi. Allahü Sübhânehü ve teâlâ kendi lütfundan bütün
kâfirlere uyku verdi. fieytân aleyhilla’ne de kâfirler ile berâber
idi. O da uyudu. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” ile ç›k›p,
se’âdet ile yürüyüverdiler. Allahü teâlâ azze flânühü azamet-i
kibriyâs› ile, hazret-i Mikâîle ve hazret-i ‹srâfîle “aleyhimesselâm” hofl hitâb edip, buyurdu ki, siz çok çabuk Alînin yan›na
yetiflin. Kâfirler bir hatâ ederler. Göz aç›p-kapay›ncaya kadar,
bu iki sultân yetiflip, hazret-i Mikâîl hazret-i Alînin bafl› ucunda
oturup, hazret-i ‹srâfîl, mubârek ayaklar› taraf›nda oturup, düâ ederler idi. Bir zemândan sonra fleytân aleyhilla’ne uykudan
uyan›p, yüksek ses ile ça¤›rd› ki, vay Muhammed kaçd›. Mel’ûn,
insan sûretinde kâfirlere görünürdü. Mel’ûna dediler ki, nereden bildin. Ben bilirim ki, ben uyku nedir bilmezdim. Bu gece
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uyudum. Muhammed bana sihr edip, uyutdu; dedi. Ondan sonra bütün kâfirler birden hücûm edip, içeri girdiler. Hazret-i Alîyi Resûl-i ekremin döfle¤inde gördüler. Resûl-i ekremi sordular. O da bilmem diye cevâb verdi. Acele ile d›flar› ç›kd›lar.
Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” ertesi gün o kadar kâfirlerin aras›ndan ç›k›p, Kâ’be-i flerîfde, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” se’âdetle oturduklar› bir makâm var idi, o makâma var›p, devletle ve flevketle oturdu. Resûlullah hazretlerinde her kimin emâneti var ise, gelsin, benden als›n diye seslendi.
Emâneti olanlar gelip, emânetlerini ald›. Bir kimsenin emâneti
kalmay›p, cümlesini sâhiblerine teslîm eyledi. Mekke-i Mükerremede kalan Eshâb-› güzîn, hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ
anh” kanad› alt›na s›¤›n›p, bir ferdin cân› incinmedi. Müflrikler
hazret-i Alîden korkduklar› için, müslimânlar›n hiçbiri cefâ
görmediler. Mâdem ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinin se’âdethâneleri Mekke-i Mükerremede
idi. Hazret-i Alî de Mekke-i Mükerremede idi. Bir zemândan
sonra, Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
emr eyledi ki, hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” se’âdethânelerini kald›r›p, Medîne-i Münevvereye al›p, götürsün. Hazret-i
fiâh-› Merdân ve flîr-i yezdân se’âdet ile kalk›p, Kureyfl kâfirlerinin cem’iyyetlerine var›p, dedi ki, inflâallahü teâlâ yar›nki gün
Medîne-i Münevvereye gidece¤im. E¤er bir kimsenin bir sözü
var ise ben burada iken söylesin. Cümlesi bafllar›n› afla¤› sal›p,
hiçbirisi cevâb vermedi. Hazret-i Mürtedâ “rad›yallahü teâlâ
anh” gitdikden sonra, Ebû Cehl la’în dedi ki, yâ Kureyflin büyükleri. Niçin söylemezsiniz. Mâdem ki, hazret-i Muhammedin
evi buradad›r. Bizim ile düflmanl›k etmez. Her birisi Ebû Cehlin yan›nca flöyle böyle yapar›z, dediler. Sonra hazret-i Abbâsa
“rad›yallahü teâlâ anh” yalvard›lar ki, var kardeflinin o¤luna
nasîhat eyle ki, Muhammedin evini götürmesin. Yoksa fesâd
olur [aram›z aç›l›r]. Hazret-i Abbâs kalk›p, imâm-› Alînin huzûruna var›p, bu konuflulanlar› söyledikde, flâh-› merdân [Alî “rad›yallahü anh”] buyurdular ki, yâ amca, inflâallah ben yar›n,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin
se’âdethânelerini götürürüm. Her kim yoluma gelirse ceng ederim. Hazret-i Abbâs “rad›yallahü teâlâ anh” Kureyfl kâfirlerine
bu haberleri verince, huzûrsuz olup, flehrden ç›karmamak için
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söylefldiler. Sonra sabâh oldu. Hazret-i Mürtedâ “rad›yallahü
teâlâ anh” Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin se’âdethânesini kald›r›p, yola revân oldu. Kureyflden
dört befl kimse, atlar›na binip, hazret-i Alînin yoluna geldiler.
Dön geri, yoksa senin ile ceng ederiz; dediler. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” yükleri indirip, kendisi cenge mübâfleret
eyledi. Allahü teâlâ, hazret-i Alîye “kerremallahü vecheh” f›rsat verip, onlara gâlip geldi. Sonra hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” yerden hâne-i se’âdetin yüklerini kald›r›p, yola revân
oldular. Hazret-i Mikdâd bin Esved yolda hazret-i Alînin “kerremallahü vecheh” üzerine gelip ceng eylediler. [Mikdâd henüz
îmân etmemifl idi.] Hazret-i Alî söyletmeyip, bir darbe ile at›ndan y›kd›kdan sonra, gö¤sü üzerine ç›k›p, îmâna da’vet eyledi.
O da hemen cân-› gönülden kabûl edip, müslimân oldu. Hattâ
bu sultân›n bir o¤lu Kerbelâda, hazret-i Hüseynin “rad›yallahü
teâlâ anh” u¤runa mubârek cân›n› fedâ edip, flehîd olmufldur.
Bu zât Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerinin büyüklerindendir ve behâd›rlar›ndand›r. Bu hikâyenin tafsîlini [dahâ geniflini] isteyen (S‹YER-‹ NEBÎ)ye mürâce’at etsin. Orada genifl anlat›lm›fld›r.
Yirmiikinci Menâk›b: Hazret-i Aliyyül Mürtedâ “kerremallahü vecheh” gâyet fakîr bir hâle geldi. Zîrâ Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri (Fakîrlik ile ö¤ünürüm!)
buyurdular. O büyük zât, bu hadîs-i flerîfi Habîbullahdan iflitdikden sonra, dünyâya aslâ iltifât etmedi. Meselâ, mubârek eline bin alt›n geçse, bir dânesi ertesi güne kals›n, demezdi. O gün
hepsini fakîrlere da¤›t›rd›. Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazret-i Alîye “kerremallahü vecheh” (Sultân-› Eshiyâ) [Cömerdlerin sultân›] buyururlar idi. Bir gün hazret-i Alî, Fât›ma-tüz-zehrâ “rad›yallahü anhâ” hazretlerine buyurdular ki, yâ Hayrünnisâ! Yâ Resûlullah›n k›z›! Hiç zevcin ve
halâlin Alî için yiyecek bir nesne var m›d›r? Zîrâ çok ac›kd›m.
Hazret-i Fât›ma “rad›yallahü teâlâ anhâ” buyurdular ki, yâ
Ebel-Hasen! O Allahü tebâreke ve teâlâ hakk› için ki, ondan
gayri Allah yokdur. fiu ânda hiçbir fley yokdur. Lâkin mendil
ucunda ba¤l›, alt› akçe vard›r. O akçeleri al›p, pazara var›n.
Hem kendiniz için bir nesnecik al›n. Hem Hasen ve Hüseyn
“rad›yallahü teâlâ anhümâ” meyve istediler. Onlar için de bir
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mikdâr meyve al›n. Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” o alt›
akçeyi al›p, pazara gitdi. Yolda giderken, bir kimse gördü. Bir
müslimân›n ete¤ine yap›fl›p, durmay›p, çekip, gider. Der ki, art›k seni b›rakmam, katlanma¤a dermân›m kalmam›fld›r. Yâ
hakk›m› ver. Yâ gel senin ile mahkemeye gidelim. O dertli
adam ise, durmadan yalvar›r ki, bir kaç gün dahâ lutf edip, bana mühlet ver. O kimse de der ki, sabra mecâlim yokdur. Zîrâ
benim de çok s›k›nt›m, darl›¤›m vard›r. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” bunlar›n çekiflmelerini görünce, yanlar›na var›p,
süâl buyurdular ki, da’vân›z kaç akçedir. Dediler ki, alt› akçedir. Hazret-i Alî kendi kendine dedi ki, bu müslimân› bu elemden kurtaray›m. Nihâyet, hazret-i Fât›maya bir yol ile cevâb veririm. O alt› akçeyi verip, o müslimân› ›zd›râbdan kurtard›. Ondan sonra hazret-i Alî bir zemân ne cevâb vereyim diye tefekküre vard›. Bir mikdâr zemân üzüldüler. Sonra yine düflündü ki,
hazret-i Fât›ma “rad›yallahü teâlâ anhâ” seyyidetün-nisâd›r.
Resûlullah›n k›z›d›r. Ne diyecek, dedi. Eli bofl se’âdethânelerine gelip, kap›y› çald›. Hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” koflarak gelip, zan etdiler ki babalar› yemifl getirdi. Gördüler ki, bofl geldi; bir nesne getirmedi. A¤lama¤a bafllad›lar. Sonra hazret-i Fât›maya buyurdular ki, yâ
Hayrünnisâ! O alt› akçe ile bir müslimân› habsden kurtard›m.
Hazret-i Fât›ma buyurdu ki, güzel yapd›n, yâ ‹mâm. Elhamdülillah ki, bir müslimân› bunun gibi elemden kurtard›n. Böyle buyurmakla berâber, mubârek hât›rlar› bir mikdâr mahzûn olur
gibi oldu. Bizim ihtiyâc›m›z çok idi. Niçin böyle yapd›n diyecek
iken, öyle demeyip, hemen Allahü teâlâ hazretleri bize kâfîdir,
dedi. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazret-i Fât›man›n
gam›n›n oldu¤unu ve iki fleyhzâdenin a¤lad›klar›n› görünce;
mubârek gönüllerine üzüntü gelip, bu elem ile d›flar› ç›kd›. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûrlar›na var›p, cemâl-i flerîflerini müflâhede ederek, bu gamdan
kurtulay›m niyyeti ile gitdi. Zîrâ bir kimsenin yüzbin gam› olsa,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin mubârek cemâline nazar eylese [baksa], bütün gam› ve gussas› gitdikden baflka, kalbine birçok sürûrlar ve safâlar hâs›l olurdu.
Onun için hazret-i Alî, Sultân› kâinât “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinin mubârek ayaklar›na yüz sürme¤e gitdi.
Biraz gitdikden sonra, yolda bir kifliye rast geldi. Elinde bir be– 301 –

sili deve tutar idi. Hazret-i Alîye dedi ki, ey yi¤it, bu deveyi satar›m, al›r m›s›n. Hazret-i Alî buyurdu ki, hâz›r akçem yokdur.
O flahs dedi ki, sana veresiye veririm. Hazret-i Alî dedi ki, ne
kadara verirsin. Dedi ki, yüz akçeye veririm. Hazret-i Alî dedi
ki, makbûlümdür; al›r›m. O da râz› olup, öyle olsun dedi. Deveyi hazret-i Alîye teslîm eyledi. Hazret-i Alî, deveyi eline al›p, biraz gitdikden sonra bir baflka flahsa dahâ rast geldi. Dedi ki, yâ
Alî, bu deveyi satar m›s›n. Hazret-i Alî, evet satar›m dedi. O
flahs dedi ki, üç yüz akçeye bana verir misin. Hemen vereyim,
dedi. Deveyi o flahsa teslîm eyledi. O flahs da üçyüz akçeyi hazret-i Alîye temâmen verip, deveyi al›p-gitdi. Hazret-i Alî de sevinip, do¤ru pazara gitdi. Yiyecekler ve yemifller al›p, se’âdethânelerine vard›. Kap›y› aç›p, içeri girdi¤inde fleyhzâdeler sevinip, yemifli ve ni’metleri ald›lar. Yeme¤e bafllad›lar. Hazret-i
Fât›ma-tüz-zehrâ “rad›yallahü teâlâ anhâ”, hazret-i Alîye bu
akçeyi nereden ald›n, diye sordular. Hazret-i Alî “kerremallahü
vecheh” meydâna gelen hâdiseyi anlatd›. Ondan sonra yeme¤i
yiyip, nefl’elendiler. Sonra, Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretlerine hamd ve senâ ve flükr etdiler. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, yâ Hayrünnisâ! fiimdi ben, Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” meclisine gideyim. Se’âdet ile
kalk›p, devlethâneden d›flar› ç›kd›. Biraz gitdi¤i gibi, karfl›dan
Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” göründü. O s›rada Sahâbe-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretleri ile otururken buyurmufldu ki, (Varay›m, Alî ile Fât›may›
göreyim.) Se’âdet ile kalk›p, gelirken, hazret-i Alî ile karfl›lafl›p,
tebessüm ederek, buyurdular ki, (Yâ Alî! Deveyi kimden sat›n
ald›n. Kime satd›n.) Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” dedi
ki, (Allahü teâlâ ve Resûlü bilir.) Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Yâ Alî! Sana deveyi satan Cebrâîl aleyhisselâm idi. Sat›n alan ‹srâfîl aleyhisselâm idi. O deve
Cennet develerinden idi. Yâ Alî! Sen o müslimân›n s›k›nt›s›n›
giderdi¤in için, Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri dünyâda
yerine elli hasene verdi. Âh›retde verece¤inin hesâb›n› Allahü
teâlâ hazretlerinden gayri kimse bilmez) “rad›yallahü teâlâ
anh”.
Yirmiüçüncü Menâk›b: Hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” Mi’râc-› flerîfe ç›kd›klar› zemânda, dör– 302 –

düncü gökde bir aslan gördü. Diller ile anlat›lamaz. Hazret-i
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Cebrâîl aleyhisselâm hazretlerine sordular ki, (Yâ kardeflim Cebrâîl! Bu aslan
nedir.) Hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm cevâb verdi, (Yâ Resûlallah! Yabanc› de¤ildir. Hazret-i Alînin “kerremallahü vecheh”
rûhâniyyetleridir. Yâ Habîballah! Mubârek parma¤›n›zdan yüzü¤ünüzü ç›kar›p, a¤z›na at›n, dedi. Hazret-i Fâhr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yüzü¤ü aslan›n üzerine atd›¤› gibi, tevâzû’ ve hürmet ile, yüzü¤ü a¤z› ile ald›. Ondan sonra Sultân-› kevneyn Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” mi’râcdan indi. Ertesi gün Eshâb-› güzîne, mi’râcdan
haber verdi. Dördüncü gökde müflâhede buyurduklar› aslan›n
vasf›n› flerh buyurduklar› s›rada, hazret-i Alî “kerremallahü
vecheh” mubârek a¤z›ndan yüzü¤ü ç›kar›p, hazret-i Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” efendimizin huzûr-› se’âdetlerine koydular. Bütün Eshâb-› güzîn, hazret-i Alînin bu mertebesini ve bu kerâmetini görünce hayrân oldular. Ne derece
mertebesinin yüksek oldu¤unu bilip, meyl ve muhabbetleri çok
fazla oldu “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”.
Yirmidördüncü Menâk›b: Hazret-i Alînin “rad›yallahü anh”
flân-› flerîflerinde olan âyet-i kerîmeler beyân›ndad›r.
1– Ba’z› âlimler derler ki, Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî “rad›yallahü anh” mescidde nemâza durmufldu. Bir dilenci düâ etdi. Bir fley istedi. Hazret-i Alî rükû’a varm›fl idi. Parma¤›ndaki
yüzü¤ü iflâret ile o dilenciye verdi. Bu ifl [amel] Allahü teâlâ
hazretlerine makbûl gelip, meâl-i flerîfi, (Ancak Allahü teâlâ,
Resûlü ve mü’minlerden îmân edenler, nemâzlar›n› k›lanlar,
rükû’da olduklar› hâlde sadaka verenler, sizin velînizdir) olan
âyet-i kerîmeyi gönderdi. [Mâide sûresi 55.ci âyet-i kerîme.]
‹flâret: (K›ymetsiz, de¤eri olm›yan birfley k›ymetli bir kimsenin vermesi ile de¤erli olur.) Kadr gecesi bütün geceler gibi bir
gece olmas›na ra¤men; Allahü teâlâ k›ymet verdi¤i için; bin aydan dahâ k›ymetli olmufldur. Ümmetlerin iyisi bu ümmetdir ki,
onlar›n bir tâ’atlar› yediyüz olur. O mert hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”d›r ki, üç dört arpa ekme¤i ve yar›m dinârl›k bir
gümüfl yüzük verdi¤i için, o mertebelere yükselmifldir.
2– Abbâs ve Talha “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretleri
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aras›nda bir münâzara vâk›’ oldu. Abbâs “rad›yallahü anh”
buyurdu ki, hâc›lara suyu ben da¤›td›¤›m için dahâ fazîletliyim.
Talha “rad›yallahü anh” buyurdu ki, Beyt-i flerîfin kilidini ben
tutar›m. ‹stersem gece orada kal›r›m. Onun için ben dahâ fazîletliyim. Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” buyurdu ki, siz
ne dersiniz! Ben sizden on ay evvel yüzümü bu k›bleye dönmüflüm. Siz o zemân yokdunuz. Allahü Sübhânehü ve teâlâ,
meâl-i flerîfi (Hâc›lara su verme¤i ve Mescid-i harâm› binâ etme¤i, îmân etmek ile ve Allah yolunda cihâd etmek ile bir mi
tutuyorsunuz. Hây›r, böyle de¤ildir. Allah zâlimlere [Resûline
düflmanl›k edenlere, Allahü teâlâya flirk koflanlara, dalâletde
kalmakda ›srâr edenlere] hidâyet vermez. Derecesi Allah indinde en çok olanlar, Allaha îmân edenler, hicret edenler ile
mallar›n› ve nefslerini Allah yolunda vererek cihâd edenlerdir) olan âyet-i kerîmeleri gönderdi. [Tevbe sûresi 19-20.ci
âyeti kerîmeleri.]
3– Emîr-ül mü’minîn Alî bin Ebî Tâlib ve Fât›ma ve Hasen
ve Hüseyn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hakk›nda, (Size islâmiyyeti bildirdi¤im ve Cenneti müjdeledi¤im için, bir
karfl›l›k beklemiyorum. Yaln›z yak›n›m olanlar› seviniz!) [fiûrâ
sûresi 23.cü âyet-i kerîme meâli.] buyuruldu. Katâde “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdular ki, (müflrikler bir cem’iyyetde, görelim bakal›m, Muhammed getirdi¤i sözler üzerine bir karfl›l›k istiyecek mi, dediler.) Bu sözler üzerine Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri bu âyet-i kerîmeyi inzâl buyurdu. Sa’îd bin Cübeyr
“rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri ‹bni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” hazretlerinden rivâyet etmifldir ki, bu karâbetden [yak›nl›kdan], Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, hazret-i Alî, Fât›ma ve Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü
teâlâ anhüm” hazretlerini irâde etmifldir. Bir kimseye hiçbir
hâlde bunlar› düflman tutmak lây›k olmaz.
4– Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri, Aliyyül mürtedâ
“kerremallahü vecheh” hazretlerinin pâk dinli olmas›n› beyân
edip, buyurdular ki [Hicr sûresi 47-48.ci âyet-i kerîmelerinde
meâlen], (Biz o ehl-i Cennetin sadrlar›ndan [gönüllerinden] h›kd› ve hasedi ç›kar›r›z. Onlar birbirlerine kardefl olarak serîrleri
üzere, dâimâ birbirlerine mukâbildirler. Cennetde onlar, eziyyet ve meflakkat mes etmez. Onlar Cennetden hiç ihrâc olun– 304 –

mazlar.) Âlimlerden ba’z›s› buyurmufllar ki, bu âyet-i azîme;
hazret-i Alî, hazret-i Mu’âviye, hazret-i Talha, hazret-i Zübeyr
ve hazret-i Âifle-i S›ddîkan›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” üstünlüklerini bildirmek için nâzil olmufldur.
5– Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri buyurdu ki; (Ey
mü’minler! Resûlullaha münâcât etdi¤iniz vaktde, önce sadaka
veriniz! Bu sizin için hayrl›d›r. Nefslerinizi flübhe ve mal sevgisinden en iyi temizleyicidir. E¤er sadaka verecek birfley bulamazsan›z, Allah gafûr ve rahîmdir.) [Mücâdele sûresi 12.ci
âyet-i kerîme meâli.] (Münâcât; bir arzûyu gizli olarak söylemekdir.) Mücâhid buyurdular ki, hiçbir kimseye, bu âyet-i kerîme ile amel etmek, ittifak düflmedi. Hazret-i Alî bin Ebî Tâlib, bu fermân nâzil oldukdan sonra ne zemân Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ile münâcât etmek istese idi, bir sadaka verirdi. ‹bni Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretleri se’âdet ile buyurdular ki, Emîr-ül mü’minîn Alî
“kerremallahü vecheh” hazretlerinde üç nesne var idi ki, onlardan biri bende olayd›, bana k›rm›z› tüylü ve siyâh gözlü develerden sevgili olurdu. O fleylerden birincisi, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri kendi kerîmeleri Fât›ma-tüz-zehrâ “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretlerini ona verdi.
‹kincisi, Hayber gününde feth için bayra¤› ona verdi. Üçüncüsü, necvî âyet-i kerîmesi ile; [(Resûlüme bir fley söyliyece¤iniz
zemân, önce sadaka veriniz!) âyet-i kerîmesi ile] o amel etdi.
Derler ki, Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” bir dinâr alt›n› vard›.
Onu on dirheme ay›rd›. On dirhemi tasadduk etdi. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden on mes’ele
süâl etdi. Dedi ki: (Yâ Resûlallah! Allahü tebâreke ve teâlâ
hazretlerine nas›l ibâdet edeyim.) Buyurdular ki: (S›dk ve safâ
ile!) Dedi ki: (Yâ Resûlallah! Hak sübhânehü ve teâlâ hazretlerinden ne isteyeyim.) Buyurdular ki, (Dünyâda ve âh›retde
âfiyet ve magfiret iste.) Dedi ki: (Yâ Resûlallah! Benim üzerime ne lâz›md›r.) Buyurdular ki: (Allahü teâlâ ve tekaddesin
buyurdu¤unu tutmak ve Resûlünün buyurdu¤unu tutmak.)
Dedi ki: (Yâ Resûlallah! Ne edeyim ki, benim kurtuluflum onda olsun.) Buyurdular ki: (Halâl yi ve do¤ru söyle!) Dedi ki:
(Yâ Resûlallah! Râhat ne fleydedir.) Buyurdular ki: (Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin dîdâr›nda.) Dedi ki: (Yâ Resûlal– 305 –
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lah! Fesâd nedir.) Buyurdular ki: (Kâfir olmak. Hak sübhânehü ve teâlâ hazretlerine flirk koflmak). Dedi ki: (Yâ Resûlallah!
Vefâ nedir.) Buyurdular ki: (Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden Resûlullah!)
Nükte: Allahü teâlâ diledi¤ini azîz, diledi¤ini zelîl eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri Mekkeliler aras›nda öyle olmufl idi ki, her kime söz söylese o kimse yüz
çevirirdi. [Böylece Resûlullah› küçük düflürmek isterler idi.]
Kur’ân-› azîm-üfl-flânda [Fussilet sûresi 26.c› âyet-i kerîmesinde
meâlen]; (Kâfirler, Kur’ân-› kerîm için, onu dinlemeyiniz! Lagv
ediniz! [Bofl fleylerdir, diyerek ba¤›r›n›z!]derlerdi) buyuruldu.
Sonra mertebesini yükselterek (Onun sözünü iflitebilmeniz için,
önce sadaka vermeniz lâz›md›r.) buyurdu. Dahâ sonra [Hücurât sûresi dördüncü âyet-i kerîmesinde meâlen]; (Ey mü’minler! Seslerinizi, Resûlullah›n sesinden dahâ yükseltmeyiniz!
Onunla konuflurken birbirinizle konuflur gibi ba¤r›flmay›n›z!)
buyuruldu. Dahâ sonra Allahü teâlâ, Resûlullah›n Mekkede
durmas›na engel olan Mekkelilere karfl›l›k, Onu bir dereceye
yükseltdi ki, Cebrâîl aleyhisselâm ve cümle mukarreb melekler
o dereceye ulaflamad›. Onu (Kabe kavseyn) makâm› ile flereflendirdi.
(‹flâret): Yalan yere yemîn eden; Harem-i flerîfde avlanan,
oruclar›nda ve nemâzlar›nda kusûru olanlar, fakîrlere birfley
vererek Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanma¤a çal›flmal›d›r. Bu, fakîrler için ne büyük bir makâmd›r.
6– Allahü tebâreke ve teâlâ [Câsiye sûresi 21.ci âyet-i kerîmesinde meâlen]: (Dünyâda kötü amel iflleyenleri; îmânl› olanlar ve sâlih amel yapanlar gibi hayâtda ve öldükden sonra müsâvî k›laca¤›m›z› m› zan ediyorlar. Buna ne ile hükm ediyorlar!)
buyurdu. Bu âyet-i kerîme hazret-i Alînin “kerremallahü vecheh” flân›n›n flerefi için nâzil olmufldur ki, îmân› do¤ru idi. Bütün iflleri lây›k ve be¤enilmifl ve riyâs›z, yak›fl›r idi. Müflrikler ise
ona derlerdi ki, (Dedikleriniz do¤ru ç›ksa bile, Allahü teâlâ bizi, dünyâda oldu¤u gibi yine sizden üstün k›lar.)
7– Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri, Ahzâb sûresi 33.cü
âyet-i kerîmesinde meâlen; (Ey Habîbimin Ehl-i beyti! Allahü
teâlâ, sizin günâhs›z olman›z› istiyor.) buyurdu. Resûlullah “sal– 306 –

lallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin ehl-i beyti, ervâh-›
tâhirât ve yak›nlar› ve aflîreti, Alî ve Fât›ma ve Hasen ve Hüseyndir “rad›yallahü teâlâ anhüm”.
Yirmibeflinci Menâk›b: Alî “rad›yallahü anh” hazretlerinin
üstünlükleri hakk›nda söylenen haberler beyân›ndad›r.
1– Sa’îd bin Cübeyr, Abdüllah ibni Abbâsdan “rad›yallahü
teâlâ anhüm” rivâyet eder. ‹bni Abbâs “rad›yallahü anh” der
ki, meâli flerîfi, (Ey Resûlüm! Sen insanlar› korkutucusun! Her
kavme do¤ru yolu gösterici birisi vard›r) olan, Ra’d sûresi yedinci âyet-i kerîmesi nâzil olunca, Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Korkutucu benim. Alî yol göstericidir. Yâ Alî! Senin ile gidenler, do¤ru yolda gidenlerdir.)
2– Rebi’atebni Nâcid, Alî bin Ebî Tâlib “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretlerinden rivâyet eder. Buyurdular ki, Resûl-i ekrem
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” beni ça¤›rd› ve buyurdu ki,
(Yâ Alî! Îsâ bin Meryem aleyhisselâm” gibisin. Yehûdî ona
bu¤z etdi. Hattâ vâlidesi Meryem hazretlerine, hâflâ sümme hâflâ bühtân etdiler. Nasârâ ona muhabbet etdiler. Hattâ onu bir
makâma ç›kard›lar ki, onun makâm› de¤il idi.) Alî “rad›yallahü
teâlâ anh” buyurdular ki: Çok kimseler benim yüzümden helâk
olurlar. Ba’z›s› beni ifrâtla severler. Di¤er Sahâbe-i güzîne bu¤z
ederler. Ben onlar› sevmem. Ba’z›s› bana bu¤z ederler. Di¤er
Sahâbeleri severler. Bu iki tâife de Cehennem ehlidir. Ben Nebî de¤ilim. Bana vahy nâzil olmaz. Lâkin, kudretim oldu¤u kadar Kitâb ile amel ederim. Allahü teâlân›n tâ’at›nda ben ne emr
edersem, size vâcibdir. ‹steseniz de istemeseniz de yapman›z lâz›md›r. Ma’siyyetde bana itâ’at etmeyiniz. Zîrâ bana itâ’at iyilikdedir.
3– Kays bin Hâris rivâyet eder: Bir kifli Mu’âviye bin Ebî
Süfyândan “rad›yallahü anhüm” bir mes’ele süâl etdi. Mu’âviye
“rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki; Var [git] hazret-i Alîden süâl et
ki, o benden iyi bilir. O kifli dedi ki, ben bu mes’elede senin cevâb›n› isterim. Senin verece¤in cevâb› Alînin cevâb›ndan çok
severim. Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki: Sen yalan
söyledin. Sen kötü kiflisin. Muhakkak sen, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin ilmde mu’azzez ve mükerrem tutdu¤u kimseden ikrâh etdin. Buyurdu ki: (Yâ Alî, Sen
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benim yan›mda, Hârûnun Mûsâ “aleyhimesselâm” yan›nda oldu¤u gibisin. Benden sonra Peygamber gelmez.) Çok gördüm
ki, Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” onun ile meflveret ederdi.
E¤er bir mes’elede müflkili olsa idi, Alî burada m›d›r, der idi.
Mu’âviye “rad›yallahü anh” o kifliye dedi ki, kalk, Allahü tebâreke ve teâlâ ayaklar›na kuvvet vermesin. O kiflinin ad›n› kendi divân›ndan sildi.
4– Sa’d bin Ebî Vakkâs “rad›yallahü anh” buyurdu ki, bir
vakt Mu’âviye “rad›yallahü anh” bir hâcetinden dolay› benim
yan›ma gelmifl idi. Alîden “rad›yallahü anh” bahs etdi. Ben dedim, üç haslet Alî de vard›r ki, e¤er o üçden birisi bende olsayd›, bana dünyâdan ve içindekilerden sevgili gelirdi. ‹flitdim ki,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu, (Her kim ki ben onun velîsiyim. Alî de onun velîsidir.) [Beni seven Alîyi de sever.] Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinden iflitdim ki, Hayber günü buyurdu: (Yar›n ben bayra¤› bir kimseye vereyim ki, Allahü teâlâ ve Resûlü
onu severler. Ve o da Allah› ve Resûlünü sever.) Alemi [bayra¤›, sanca¤›] Alîye verdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinden iflitdim ki, buyurdu: (Yâ Alî! Sen benimle; Hârûnun Mûsâ “aleyhimesselâm” ile oldu¤u gibisin.)
5– Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü teâlâ anh”, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden rivâyet etmifldir. Buyurdular ki: (O beni mi’râca iletdikleri gece, göklerde hicâblardan geçdim. Hicâblar›n aras›ndan bir nidâ edici nidâ etdi
ki, (Yâ Muhammed! Senin baban ‹brâhîm ne güzel babad›r. Alî
bin Ebî Tâlib ne güzel kardefldir. Ona hayr ile vas›yyet eyle.))
Hasen-i Basrî, Enes bin Mâlikden “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eyler. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki: (Üç kimse vard›r ki, Cennet onlara müfltakd›r.
Alî bin Ebî Tâlib, Ammâr bin Yâser, Selmân-› Fârisî “rad›yallahü teâlâ anhüm”).
6– Sa’d bin Ebî Vakkâs “rad›yallahü anh” buyurdu ki: Bir
gün hazret-i Mu’âviye bana dedi ki, Alîyi sever misin. Ben onu
nice sevmiyeyim ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri hazret-i Alîye buyurdu ki: (Yâ Alî! Sen bana,
Hârûnun Mûsâya “aleyhimesselâm” yak›nl›¤› gibisin!) Bedr
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gününde onu gördüm. Muhârebeden d›flar›ya geldi. Karn›ndan
bir ses gelir ve bir beyt okurdu. O cengden, k›l›nc› küffâr kan›
ile boyanmay›nca dönmedi.
7– Âmileyn fierhabîl fiâbî der ki; Alî Mürtedâ “kerremallahü vecheh” hazretleri, Cemel vak’as› günü, Zeyd bin Serhân›
gördü. Zeyd düflmüfl, kan içinde yuvarlan›r. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” bafl› yan›nda durdu. Buyurdu ki: Yâ Zeyd!
Allahü teâlâ hazretleri sana rahmet etsin. Ben seni güvenilir
[emânete sâhib ç›k›c›] ve iyi iflli bilirdim. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri sana Cennet ile müjde vermifldir. Zeyd, kan aras›ndan elini kald›r›p, dedi ki: Yâ Emîr-el
mü’minîn! Sana da müjde olsun Cennet ile ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” müjde vermifldir. Bu cengde senin ile bulunmad›m ki, ceng edeyim ve saflar› birbirine vuray›m
ve hasmlar› helâk edeyim. Fekat bunlar› halka riyâ ve süm’adan
(riyâkârl›k) ötürü veyâ dünyâ tamâ’›ndan ötürü yapm›yay›m.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki: (‹mâm-› Alî iyilerdendir. Bâgîleri [isyân edenleri] öldürür. Ona yard›m eden iyi fleylere kavuflur. Ona yard›m etmiyen
iyi fleylerden uzak kal›r, mahrûm kal›r.) Bunu iflitdim, sevdim
ki, gazâlarda senin ile olay›m. Senin dostlar›ndan [yârlar›ndan]
olay›m. Bunlar› dedi ve rûhunu teslîm etdi “rad›yallahü teâlâ
anh”.
8– Amr bin el Cûmî rivâyet eder. Ben Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûrunda oturmufl idim. Buyurdu
ki, (Yâ Amr!). (Lebbeyk yâ Resûlallah!) dedim. Buyurdu; (‹ster misin ki, Cennetin dire¤ini sana göstereyim.) Dedim, isterim
yâ Resûlallah! O s›rada Alî bin Ebî Tâlib “rad›yallahü teâlâ
anh” oradan geçdi. Buyurdu: (Bu kifli ve bunun ehli Cennetin
dire¤idirler.) Yine Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü anhümâ”
hazretlerinin rivâyeti ile Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri buyurdu ki: (Alî bedende bafl menzilesindedir.)
9– Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki:
(Beni mi’râca iletdikleri o gecede, Cebrâîl aleyhisselâm benim
elimi tutdu. Beni Cennet derecelerinden bir müzeyyen derece– 309 –

de oturtdu. Orada bir ayva benim önüme koydu. Ben ald›m,
koklad›m. Elimde döndürürken, iki bölük oldu. Bir hûrî ondan
d›flar› geldi ki, ondan güzel hûrî görmedim.) Dedi ki: (Esselâmü
aleyke yâ Muhammed!) Ben cevâb verdim ve dedim, (Sen kimsin). Benim ismim (Râdiyye-i Merd›yye)dir. Allahü teâlâ hazretleri, beni üç fleyden yaratm›fld›r. Yukar› k›sm›m› anberden,
orta k›sm›m› kâfurdan, afla¤› k›sm›m› miskden. Beni âb-› hayât
ile yo¤urdu. Ondan sonra, Hüdâvend-i Cebbâr ve Hâl›k-i perverdigâr bana (Ol!) dedi; oldum. Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri beni, kardeflin hazret-i Alî ibni Ebî Tâlib için “rad›yallahü anh” yaratm›fld›r. Ebû Zer-i G›fârî “rad›yallahü teâlâ anh”
rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri buyurdu ki: (Her kim benden ayr›ld›. Allahü teâlâdan ayr›ld›. Yâ Alî! Her kim senden ayr›ld›. Benden ayr›ld›.)
Hazret-i Enes bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder.
Server-i kâinât “aleyhi efdalüs salevât” hazretleri buyurdular
ki: (Alî bin Ebî Tâlibi zikr etmek [anmak] ibâdetdir.) Hazret-i
Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, ([Allahü teâlâ] Cennet kap›s› üzerine, (Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah Aliyyün
Nâs›r-ü Resûlillah) yazm›fld›r!) buyurmufldur. Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri gökleri ve yerleri halk etmeden ikibin sene önce yazm›fld›r.
10– Abdüllah bin Mes’ûd “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri
buyurur: Habîb-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûrunda idim. Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh”
hakk›nda süâl olundukda, (Hikmeti on cüze taksîm etdiler. Dokuz cüzünü Alî bin Ebî Tâlibe verdiler. Bir cüzünü sâir (di¤er)
insanlara verdiler!) buyurdular.
11– Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretleri bildiriyor. Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bir gün d›flar› ç›kd›. Alînin elini kendi mubârek
eli ile tutdu¤u hâlde, buyurdu ki: (Âgâh olun [uyan›k olun].
Her kim, buna bu¤z eder. Muhakkak Allahü teâlâ hazretlerine
ve Resûlüne bu¤z etmifl olur. Her kim buna muhabbet eder.
Muhakkak Allahü teâlâ hazretlerine ve Resûlüne muhabbet
etmifl olur.)
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12– Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki: (Her kim hilmde ‹brâhîm aleyhisselâma, hikmetde Nûh aleyhissalâtü vesselâma, çekdi¤i s›k›nt›larda Yûsüf
aleyhisselâma bakmak isterse; Alî bin Ebî Tâlibe baks›n.) Enes
bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri rivâyet etmifldir.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûr-› flerîflerinde oturmufl idik. O s›rada hazret-i Alî “kerremallahü teâlâ vecheh” geldi. Meclisin ard›nda oturdu. Resûlullah hazretleri onu ça¤›rd›. Hattâ önüne oturdu. Buyurdu ki:
(Yâ Alî! Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri seni dört haslet ile
benim üzerime mükerrem ve müfeddâl [sâirlerinden ziyâde
meziyyetli] k›ld›. Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hemen dizleri
üzerine gelip, bafl›n› topra¤a koyup, dedi ki, babam, anam sana fedâ olsun, yâ Resûlallah! Kölenin efendi üzerine fadl› olur
mu? Buyurdular ki: (Yâ Alî! Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri bir kula ikrâm etmek isterse, gözlerin görmedi¤i, kulaklar›n iflitmedi¤i ve bir beflerin hât›r›na gelmiyen fleyi verir!) Enes
“rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, biz dedik, yâ Resûlallah! Bize
onu beyân buyur, bilelim. Buyurdular ki: (Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri, ona Fât›ma gibi bir zevce nasîb etdi. Ben nasîb olunmad›m. Hasen ve Hüseyn gibi o¤ullar nasîb etdi. Ben
nasîb olunmad›m. Bir kay›n ata ona nasîb olundu. Bana olunmad›.)
13– Sa’îd bin Cübeyr, Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerinin elini tutup, gidiyordu. Zemzem kuyusuna geldiler. Orada ise bir kavm oturmufldu. Hazret-i Alîye
“kerremallahü vecheh” fletm ederlerdi. [Ya’nî onu kötülüyorlard›.] ‹bni Abbâs hazretleri buyurdu ki, beni dönderin. Onlardan yana geri döndürdüler. [Onlar›n yan›na vard›lar.] Var›p,
orada durdu ve buyurdu ki, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine ve Resûlüne yaramaz sözler söyliyen kimdir. Dediler ki:
Bizim aram›zda kimse Allahü teâlâ hazretlerine yaramaz söylemez. Ve bizim aram›zda hazret-i Resûle hiç kimse yaramaz söylemez. Buyurdu ki, Alî bin Ebî Tâlibe yaramaz söyleyen ve
fletm eden, var m›d›r. Dediler, evet vard›r. Buyurdu ki: ‹flitin,
ben flehâdet ederim ki, bu kula¤›m ile iflitdim; Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden, buyurdu ki: (Her
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kim Alîye seb’ eder, muhakkak bana seb’ ederler. Her kim bana seb’ eder, muhakkak Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerine
seb’ eder. Her kim Allahü teâlâ hazretlerine seb’ eder, Allahü
teâlâ ve tekaddes an› yüz üzerine Cehenneme atar.)
14– At›yye-tül Ufî der ki: Câbir bin Abdüllah›n “rad›yallahü teâlâ anh” huzûruna geldik. Pîr olmufl [ihtiyârlam›fl] ve kafllar› gözlerini örtmüfl idi. Ona, Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin muhabbetinden sorduk. Bafl›n› kald›r›p, flöyle söyledi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin
zemân-› flerîflerinde bir kimsenin münâf›k oldu¤unu Alîye
bu¤z etmesi ve düflman tutmas› ile anlard›k.
15– fia’bî “rad›yallahü teâlâ anh” der ki, Ebû Bekr-i S›ddîk
“rad›yallahü teâlâ anh” Alî “kerremallahü vecheh” hazretlerini
gördü ve buyurdu ki: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûrunda, makâm cihetinden en üstününe
ve yak›nl›k cihetinden en yak›n›na ve kana’at cihetiyle agniyâs›na [zenginine] bakarak mesrûr olmak isteyen, Alî bin Ebî Tâlib hazretlerine “rad›yallahü teâlâ anh” baks›n.
16– Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü teâlâ anhâ” buyurdular ki,
yâ Resûlallah! Senden sonra halk›n hayrl›s› kimdir, dedim. Buyurdular ki: (Ebû Bekr-i S›ddîkd›r.) Dedim, ondan sonra, buyurdular ki: (Ömerdir). Ondan sonra kimdir. Buyurdular ki:
(Osmând›r.)
Fât›ma-tüz-zehrâ “rad›yallahü teâlâ anhâ” dedi ki, (Yâ Resûlallah! Alî hakk›nda hiçbir nesne söylemediniz.) Buyurdular
ki: (Yâ cân›m k›z›m! Alî benim nefsim demekdir. Hiç kimse
gördün mü ki, kendini be¤ensin veyâ kendi hakk›nda bir fley
söylesin!)
17– Zeynel’âbidîn Alî bin Hüseyn, ceddi Alî bin Ebî Tâlibden rivâyet eder. Alî “kerremallahü vecheh” hazretleri buyurdu ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
bana, ilmden bin bâb ta’lîm etdi. Her bâbdan da bin fleklini
ta’lîm etdi [ö¤retdi].
18– Abdüllah el-Kindî rivâyet eder. Mu’âviye bin Ebî Süfyân hac yapd› ve geldi. Cemâ’at ortas›nda oturdu. Abdüllah bin
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retlerinin huzûrlar›nda Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh” elini,
Abdüllah bin Abbâs›n “rad›yallahü teâlâ anhümâ” dizi üzerine
koyup, dedi ki, ben Senin amca o¤lundan hilâfete dahâ lây›k›m.
Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretleri buyurdu; niçin. Dedi ki, ondan dolay› ki, ben o halîfenin amcazâdesiyim ki, onu zulm ile katl etdiler. Ya’nî o Osmân bin Affân
“rad›yallahü teâlâ anh” hazretleridir. Abdüllah dedi ki: O hilâfete senden flu sebeb ile dahâ lây›kd›r ki, Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretlerinin yak›nl›¤› senin amcazâden yak›nl›¤›ndan ileridir. Hazret-i Mu’âviye bunu iflitdi ve susdu. Yüzünü Sa’d bin
Ebî Vakkâs “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine döndürdü.
Dedi ki: yâ Sa’d! Sen hakk› bât›ldan ay›rmaz m›s›n! Bizim lehimize veyâ aleyhimize olur musun. Sa’d dedi ki: Zulmet yeri
kaplad›¤› vakt, sabr edemem. Tâ âlem rûflen olsun, gideyim.
Hazret-i Mu’âviye dedi, vallahi ben Kur’ân-› azîm-üfl-flân› okudum. Onda bir fley bulmad›m. Sa’d dedi: Sen bu sözü kabûl
eder misin. Ben Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretlerinden iflitdim, Alî bin Ebî Tâlibe buyurdu ki: (Yâ Alî!
Sen hak ilesin. Hak senin iledir.) Hazret-i Mu’âviye dedi ki: Bir
kimse getir ki, bunu senin ile iflitmifl olsun. Sa’d dedi ki: Ümmü
Seleme iflitmifldir. Râvî der ki; hazret-i Mu’âviye ve o cemâ’at
cümlesi kalk›p, Ümmü Selemenin “rad›yallahü teâlâ anhâ” huzûrlar›na vard›lar. Dediler ki: Yâ Ümmül mü’minîn! Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden sizin rivâyetiniz ile Sa’d bir hadîs-i flerîf söyler. Ümmü Seleme dedi, ne söyler. Der ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri Alîye (Sen hak ilesin, hak senin iledir,) buyurmufldur.
Ümm-ü Seleme hazretleri, do¤ru söyler. Ben kendi evimde,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden
iflitdim buyurdu. Hazret-i Mu’âviye yüzünü döndürüp, hazret-i
Sa’d ve sâir Eshâb-› güzîn hazretlerine bak›p, onlardan özr dileyip, e¤er ben bu hadîs-i flerîfi önceden iflitmifl olayd›m, dâimâ,
Alî bin Ebî Tâlibin hâdimi olurdum, buyurdu.
19– Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” rivâyet
etdi. Habîb-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Ben ilmin terâzîsiyim. Alî o terâzînin kefeleridir. Hazret-i Hasen ve Hüseyn ipleridir. Fât›ma alâkas›d›r [kefelerin as›ld›¤› demiridir] ve benden sonra imâmlar o terâzinin
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amûdîdir [düfley demiridir]. O terâzî ile bizim dostlar›m›z›n
amelini tartarlar.) Hazret-i Enes bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ
anh” rivâyet eder. Hazret-i Habîb-i ekrem “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” efendimiz buyurdular ki: (Ben ilmin flehriyim.
Alî o flehrin kap›s›d›r. O kap›n›n halkas› Mu’âviyedir.)
20– Hazret-i Mu’âz bin Cebel “rad›yallahü anh” rivâyet etmifldir. Habîb-i Hudâ Resûl-i Müctebâ “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Allahü tebâreke ve teâlâ
bir kavmi günâhlar›ndan pâk eder, saçlar› temâmen dökülen
kimseler gibi ki, bu kavmin evveli Alî bin Ebî Tâlibdir.)
21– Hazret-i Aliyyül Mürtedâ “kerremallahü vecheh” rivâyet eder. Hazret-i Habîb-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem”
efendimiz buyurdular ki: Hazret-i Mûsâ bin ‹mrân “salavâtullahi aleyhi ve alâ nebiyyinâ” Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinden istedi ve dedi, yâ Rabbî! Benim kardeflim Hârûn vefât
etdi. Sen onu afv et. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri vahy etdi ki, yâ Mûsâ! E¤er, önce ve sonra gelenlerin afv›n› benden isteseydin kabûl ederdim. Hüseyn bin Alî bin Ebî Tâlibin kâtilini, ya’nî Onu flehîd edeni afv etmiyece¤im.
Yine hazret-i Alî “kerremallahü teâlâ vecheh” rivâyet eder.
Habîb-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: Mûsâ bin ‹mrân “aleyhisselâm” Rabbinden istedi ki, Hüseyn bin Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin rûhunu ziyâret etsin Onun ziyâretine yetmiflbin melek ile geldi. Abdüllah
bin Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” rivâyet eder. Resûl-i kâinât, aleyhi efdalüssalevât hazretleri buyurdular ki: (Hak teâlâ
hazretleri benî ‹srâîlden nebîlerine su’izanlar› ve bu¤zlar› sebebi ile ya¤muru men’ buyurdu. Bu ümmetden Alî bin Ebî Tâlibe
adâvet etdikleri için de ya¤muru men’ eder.)
22– Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet
eder. Habîb-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki: (Alî bin Ebî Tâlibin bu ümmet üzerine hakk›,
baban›n o¤lu üzerine hakk› gibidir.)
23– Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Hazret-i Alî ibni Ebî Tâlibin muhabbeti,
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günâhlar› yir, mahv eder. Nas›l ki atefl odunu yiyip mahv etdi¤i gibi.)
24– Mu’az bin Cebel “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki: (Alî bin Ebî Tâlibin sevgisi, bir hasenedir ki, ya’nî bir
tâ’atd›r ki, hiç bir seyyie, ya’nî hiçbir ma’siyyet onunla zarar veremez. Bu¤z ve adâveti bir seyyiedir ki, hiçbir hasene onunla
fâide veremez.) Selmân-› Fârisî “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet
eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdular ki: (Benim s›rr›m›n sâhibi Alî bin Ebî Tâlibdir “rad›yallahü teâlâ anh”.)
25– Abdüllah bin Ca’fer “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet
eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdular ki: (Benim, Alî asl›md›r. Ve Ca’fer fer’imdir. Yâhud Ca’fer asl›md›r; Alî fer’imdir) “rad›yallahü teâlâ anhümâ”.
26– Ümm-i Seleme “rad›yallahü anhâ” rivâyet eder. Habîb-i
ekrem “aleyhissalâtü vesselâm” buyurdular ki, (Alî ve onun gürûhu [f›rkas›] k›yâmet gününde necât buluculard›r [kurtulanlard›r].)
27– Ebû Zer-i G›fârî “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder.
Peygamberimiz “aleyhissalâtü vesselâm” hazretleri buyurdu ki:
(Alî benim ilmimin kap›s›d›r. Âflikâre edicidir, bildirmem lâz›m
gelen fleyleri ümmetime aç›klay›c›d›r. Benden sonra, onu sevmek îmândand›r. Ona bu¤z etmek nifâkdand›r. Ona nazar etmek [bakmak] rahmetdendir. Onun muhabbeti ibâdetdir.)
28– Ümm-ü Seleme “rad›yallahü teâlâ anhâ” rivâyet eder.
Habîb-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki, (Kur’ân-› azîm-üfl-flân Alî iledir. Alî Kur’ân-› azîmüfl-flân iledir.) Ya’nî hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” her zemân Kur’ân-› azîm-üfl-flân›n hükmü ve emri iledir. Kur’ân-› kerîm de onun imâm› ve yol göstericisidir.
29– Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Patl›can yiyiniz ki, o bir a¤açd›r. Ben onu Cennet-ül
Me’vâda gördüm. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin vahdâniyyetine ve Benim Peygamberli¤ime ve Alînin velîli¤ine fle– 315 –

hâdet etdi. Her kim patl›can›, zarar niyyeti ile yirse, zarar olur.
E¤er flifâ niyyeti ile yirse, flifâ olur.)
30– Huzeyfe tebni Yemân “rad›yallahü anh” rivâyet eder.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: E¤er halk, Alîye emîr-ül mü’minin ismi ne zemân verildi¤ini bilseler idi, Alînin fazîletini inkâr etmezlerdi. Hâlbuki
Âdem aleyhissalâtü vesselâm rûh ile beden aras›nda idi. Allahü
tebâreke ve teâlâ hazretleri buyurdu ki: Ben sizin Rabbinizim,
Muhammed Nebînizdir. O zemân Alîye “rad›yallahü teâlâ
anh” emîr-ül mü’minîn denildi.
31– Ömer bin Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (E¤er gökleri ve yerleri terâzînin bir kefesine koysalar, Alînin îmân›n› di¤er kefesine koysalar, Alînin îmân› a¤›r
gelir.)
32– Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” rivâyet
eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdular ki: (E¤er cümle halk Alî bin Ebî Tâlibin muhabbeti üzerine birleflseler idi, Allahü teâlâ ve tekaddes Cehennemi
yaratmazd›.)
33– (E¤er Alî yarat›lmasa idi, dünyâda Fât›maya münâsib
kimse bulunmaz idi) buyuruldu.
34– Mu’âviye bin Hîdet “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdular ki: (Kalbinde Alî bin Ebî Tâlibin bu¤zu oldu¤u hâlde ölen kimse, ister yehûdî olsun, ister nasârâ olsun, fark etmez.)
35– Mu’âz bin Cebel “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Alînin “rad›yallahü anh” yüzüne nazar etmek
[bakmak] ibâdetdir.)
36– Ebû Berze-tel Eslemî “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet
eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdular ki: (Allahü tebâreke ve teâlâ bana husûsî bir ahd
verdi. Bana nice kerre buyurdu ki, bu husûsî ahdimi kabûl et– 316 –

din mi. Ben dedim, evet yâ Rabbî bu ahdi kabûl etdim.) Ebû
Berze-i Eslemî der ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Dedim, yâ Rabbel’âlemîn! Bu ahdini ki benim ile etdin. Ve ben o ahdi senden kabûl etdim. Bana söyle o
ahd nedir. Allahü Sübhânehü ve teâlâ bana vâs›tas›z olarak buyurdu ki, o ahd odur ki, sen bilesin, benden cümle halka diyesin ki, Alî hidâyeti göstericidir, do¤ru yolun iflâretidir. Mutî’lerin ve muvahhidlerin gözlerinin nûrudur. Müslimân ve mü’minlerin serverleridir. Ben bütün kullar›ma benim birli¤imi ve tevhîdimi lâz›m k›lm›fl›m. Bütün ümmetine senin risâletini tasdîk
etmelerini lâz›m k›lm›fl›m. Bütün mü’minlere Alînin muhabbetini ve meveddetini [sevme¤i] lâz›m k›lm›fl›m. Her kim Alîyi
dost tutar, Allahü teâlây› [beni] ve Muhammedi [seni] dost tutmufl olur. Muhakkak ki o kimse hakîkî dost olur. Alîyi sevmiyen de hakîkî düflmân olur.)
(‹flâret): Zühd ve vefâ ehli Alîdir. S›dk ve safâ ehli Alîdir. Cömert ve sehâ ehli Alîdir. R›fk ve r›zâ ehli Alîdir. Mahrem-i ravda-i asfiyâ Alîdir. Mefhâr-› fadl-› a’lâ Alîdir. Mahrem-i fadl-›
nu’mâ Alîdir. Kendi zemân-› flerîfinde Allahü tebâreke ve teâlâ
hazretlerinin mahlûkunun k›dvesidir. Semere-i flecere-i dîn-i
Hudâ-i teâlâ Alîdir. Müstevcibül fedâil ve tefâdul ve meâsir Alîdir. Alî Mürtedâ “kerremallahü teâlâ vecheh” hazretlerinin mubârek gönlü, kâfirler ve mülhidler ve hâricîler üzerine, Cehennem Mâlikinin Cehennem ehli üzerine gönlünden fliddetli kat›
idi. Mubârek gönlü, dervifller ve yetîmler ve Cennet ehli üzerine,
Cennet R›dvân›n›n gönlünden dahâ yumuflak idi. Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri behâd›rl›kda, aslancas›na mertlikde, kâfirlere ve mülhidlere çok fliddetli zehrden ac› idi. Civânmertlikde, dervifllere bal ve flekerden tatl› idi. Her vakt ki, hazret-i Alî
“rad›yallahü teâlâ anh” hâmiyyet (iyilik severlik) ve siyâsete gideydi, Cehennemin sam yeli ve zakkûmu pifler ve ölürdü. Her
vakt ki flefkat ve kerâmetde gideydi, Cennetin Na’îm nesimi pifler ve ölürdü. Her vakt ki Alî “kerremallahü teâlâ vecheh” Zülfikâr› elinde tutar idi, kâfirlerin ve mülhidlerin ve ehl-i hevâlar›n
cânlar› tenlerinde muzdarib olurdu. Her vakt ki akçe keselerini
eline al›p, açd›¤› zemân, fakîrlerin ve yetîmlerin cânlar› tenlerinde sâkin olurdu.
Yirmialt›nc› Menâk›b: Rüknül-islâm Ahmed Cürcânî “rahi– 317 –

mehullahü teâlâ” rivâyet eder. Yüzden fazla Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerinin rivâyeti ile iflitdim ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular: (Alînin bir kerre Amr bin Abdûdün karfl›s›na ç›kmas›, ümmetimin k›yâmete dek ibâdetinden hayrl›d›r.) Amr bin Abdûd
arabî idi, Kureyflî idi. Mudar bin Nizâr evlâd›ndan idi. Fekat Âd
kavminin kuvvetinde idi. Ömründe hiçbir cengden yenilerek
dönmemifl idi. Yaln›z Bedr cenginde yaralan›p düflmüfl idi. Yaras› iyi oldu. Tekrâr Hendek cengine geldi. Onun gelmesinden
müslimânlara korku hâs›l oldu. O vâk›’ada yirmibir gün ok ve
k›l›nç ile ve m›zrak ile ve tafl ile ceng oldu. Yirmiikinci gününde
ceng ve cidâl iyice fliddetlendi. Amr bin Abdûd, Hendek kenâr›na gelip, meydâna er istedi. Müslimânlardan karfl›l›k veren olmad›. Bir dahâ istedi. Kimse varmad›. Yedi kerre da’vet etdi.
Yedincide, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” efendimiz hazretleri, Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini ça¤›rd› ve huzûrlar›na oturtdu. Buyurdu ki, (Yâ Alî! Benim at›ma
bin. Zülfikâr› al. Amr bin Abdûdün önüne mertçe var. Onun
uzun boylu oluflundan ve heybetinden üzülüp, endîfle etme ki,
ben Allahü tebâreke ve teâlâ ve tekaddes hazretlerinden, düâ
ederim ki, sana nusret edip ve senin elin ile müslimânlardan flerîri def’ eder.) Alî “rad›yallahü teâlâ anh” düldüle binip, Zülfikâr› kufland›. O aslan ki, av›n› gözleyip, gider gibi, Amr bin Abdûdün önüne vard›. Birbirini gördüler. Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretleri buyurdu ki: Yâ Amr, iflitdim ki, sen Kâ’be karfl›s›nda ahd etmiflsin ki, Kureyflden bir kimse senden iki hâcet istedikde, o isteklerden birini yerine getirecekmiflsin. Evet yâ Alî.
Ben bu ahdi etdim. Hazret-i Alî buyurdu: Yâ Amr! fiimdi sen
bilirsin ki, ben Kureyfldenim. Senden iki hâcet isterim. E¤er ikisini de kabûl etmez isen, bâri birisini kabûl et! Evvelâ senden isterim ki, bu sâatde, Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinin vahdâniyyetini ve Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretlerinin risâletini ikrâr edesin. Dedi ki; Bunu kabûl etmem. Baflka ne istersin. Buyurdu ki: Onu isterim ki, bu sâatde,
bu iki kuvveti birbirine koyas›n, sen Mekke-i Mükerremeye dönesin. Bunu kabûl etdim. Ammâ, Ebû Bekr ve Ömer ve Osmân›n bafllar›n› keserim. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” buyurdu
ki, Ey sefîh! Benim bafl›m› kesmeyince onlar›n bafl›n› nas›l kesersin. Ey Alî, sen gençsin. Henüz dünyây› görmemiflsin. ‹ste– 318 –

mem ki, senin bafl›n› keseyim. Hazret-i Murtedâ buyurdu ki:
Ben isterim ki, Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretlerinin tevfîki
ile, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin
düâs› ile senin bafl›n› keseyim. Bu sözden Amr harâretlendi.
Hemen at›ndan inip, at›n› b›rakd›. Hazret-i Alîye do¤ru yürüdü.
Hazret-i Alî de “kerremallahü vecheh” at›ndan inip, yaya oldu.
Birbirine hamle edip, dolafld›lar. Alî “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretleri, f›rsat› bulup ceng aras›nda Zülfikâr› ile bir darbe vurup, uylu¤unu dibinden ay›r›p, düflürdü. Hazret-i Alî, Amr›n
baca¤›n› teninden ay›r›p, yüzünü ondan döndürüp, uzaklafl›rken, Amr, kendi kesilmifl baca¤›n› eline al›p, hazret-i Alînin ard›nca atd›. Öyle bir atd› ki, e¤er hazret-i Alî, onun önünden sapmasa idi, o ayak parças› ile helâk olurdu. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” tekrâr dönüp, Amr bin Abdüdün bafl›n› kesdi.
O s›rada Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” efendimiz hazretleri tekbîr al›p, buyurdu ki; (Alînin Amr bin Abdûd
ile bir kerre karfl›laflmas›, ümmetimin k›yâmete kadar olan ibâdetlerinden hayrl›d›r.)
Yirmiyedinci Menâk›b: Resûl-i ekrem ve Nebiyyi muhterem
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin, hazret-i Alîye
“rad›yallahü teâlâ anh” vas›yyetleri beyân›ndad›r.
1– Alî bin Ebî Tâlib “kerremallahü vecheh” rivâyet eder.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Yâ Alî! Sana befl yüz koyun vermemi mi, yoksa dînin
ve dünyân kurtulufluna sebeb olacak befl kelime ta’lîm etmemi
mi sevgili tutars›n!) Ben dedim; kelimeleri isterim. Bir düâ ö¤retdiler. (Allah›m! Benim günâh›m› afv eyle! Hulkumü genifl
eyle! Kesbimi [kazanc›m›] temiz k›l. Bana nasîb etdi¤in fley’e
kana’at edici eyle. Be¤enmedi¤in fleye nefsimi meyl etdirme.)
Sonra Resûlullah buyurdu ki: (Yâ Alî! Sonu üzüntü ve a¤lamak
olm›yan hiçbir sevinç ve nefl’e yokdur.)
2– Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eyler ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular: (Yâ Alî! Sen Kâ’be menzilesindesin! Bütün herkes Kâ’beye var›r. Kâ’be hiçbir yere varmaz. E¤er bir kavm sana gelip, bu
hilâfet emrini sana teslîm ederlerse, onlardan kabûl eyle! E¤er
gelmezler ise, sen onlara varma.)
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3– Abdüllah bin Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” rivâyet
eyledi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdu ki: (Yâ Alî! Sen ehl-i Cennetsin. Yak›n zemânda bir
kavm gelir ki, onlar›n lakablar› olur. Onlara râfizî derler. E¤er
sen onlara yetiflirsen onlar› öldür ki, müflriklerdir. Ne Cum’a bilirler, ne cemâ’at bilirler! Ebû Bekr ve Ömeri seb’ ederler [kötülerler].)
4– Alî bin Ebî Tâlib “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki: (Yâ Alî! Süâl etdim Allahü teâlâ hazretlerinden ki, seni hilâfetde öne als›n. Üç kerre istedim. Allahü teâlâ
ve tekaddes kabûl etmedi. Ebû Bekri öne ald›.)
5– Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretleri rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri buyurdu ki: (Yâ Alî! Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri Fât›may› sana tezvîc etdi. Ve ona yeri s›dâk [yeryüzünü
mehr] k›ld›. Her kim yeryüzünde sana bu¤z edici oldu¤u hâlde
yürürse, bu yürümesi harâmd›r.)
6– Ammâr bin Yâser “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki:
(Yâ Alî! Allahü teâlâ hazretleri seni bir zînet ile zînetlendirdi
ki, dünyây› terk etmek olan ve kendisine sevgili olan zühd ile zînetledi. Öyle takdîr etdi ki dünyâdan birfleye nâil olm›yas›n!)
7– Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Yâ Alî!
Yaln›z Rabbinden ümîd edici ol! Günâh›ndan baflka birfleyden
korkma! Birfley sorduklar›nda bilmez isen, Allahü teâlâ bilir
demekden ar etme.)
8– Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Yâ Alî! Cimri ve bahîl olma. Yüzünü güler tutas›n [güleryüzlü olas›n]. Kerîm ve ikrâm edici olas›n ki, mü’min yumuflak yüzlü ve cömert olur. Münâf›k kaba ve cimri olur. Benim
ümmetimin cömertlerinin günâhlar›, güneflde buzun eridi¤i gibi
erir.)
9– Ebû Mûsâ “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir. Re– 320 –

sûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Yâ Alî! Ben kendim için râz› oldu¤um fleylere, senin
için de râz› olurum. Kendim için kerîh gördü¤üm nesneyi, senin için de kerîh görürüm. Kur’ân-› azîm-üfl-flân› cünüb oldu¤un hâlde okuma. Rükû’ ve secdede Kur’ân-› kerîmi okum›yas›n. Saçlar›n› bafl›n üstünde toplad›¤›n hâlde nemâz k›lm›yas›n.)
10– Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular
ki: (Yâ Alî! Gayretli ol ki, Allahü teâlâ gayretli olan› sever. Sahî [cömert] ol ki, Allahü teâlâ sahî [cömert] olan› sever. Cesâretli ol ki, Allahü teâlâ ve tekaddes flecâ’ati sever. E¤er bir kimse senden bir hâcet istese, onun hâcetini bitir. E¤er o kimse o
hâcete lây›k de¤il ise, sen hâcet bitirme¤e lây›ks›n!)
11– Alî “kerremallahü teâlâ vecheh” hazretleri rivâyet eder.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Yâ Alî! ‹nsanlar, Allahü teâlâ hazretlerine yaklafl›yoruz diye çal›fl›p-kazand›klar› zemân, sen akl kesb eyle, tâ onlara sebkat edesin [onlardan ileri geçesin.] Allahü teâlâya dünyâda ve âh›retde yaklaflmak derece ve k›ymetinin onlardan önde
olmas› için gayret edesin.)
12– Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular
ki: (Yâ Alî! Bafl a¤r›s› seni râhats›z edecek kadar olursa, iki elini bafl›n üzerine koyup, sûre-i Haflr›n âh›rini [sonunu] oku.
“Lev enzelnâ” âyet-i kerîmesinden sonuna kadar oku.)
13– Enes bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder.
Resûl-i ekrem ve Nebiyyi muhterem “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri buyurdular ki: (Yâ Alî! Yalan söylemekden
sak›n. E¤er zan edersen ki, o yalan seni kurtar›r, yalan söyleme.
Sana do¤ru söylemek lâz›m olsun. O do¤ru seni helâk edecek
bile olsa, do¤ru söyle.)
14– Hazret-i Alî “kerremallahü teâlâ vecheh” rivâyet eder.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Yâ Alî! Befl kelime ki, Cebrâîl bana ta’lîm etmifldir.
Onlar› sana ta’lîm etmemi mi seversin. Yoksa emr edeyim sana
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befl keçi versinler, bunu mu seversin!) Hazret-i Alî dedi, (Yâ
Resûlallah! Ben o befl kelimeyi severim.) Buyurdular ki: (Ey
mahlûklara r›zk veren! Ey fakîrlere rahmet eden! Ey zor durumda olanlar› kabûl eden! Ey mü’minlerin Velîsi! Ey rahmet
edenlerin en rahîmi! Bana rahmet et, ac›.)
15– Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Yâ Alî!
Perflembe gününde b›y›¤›n› k›rk ve t›rna¤›n› kes. Koltu¤unu
yol, kas›¤›n› trafl eyle. Cum’a günü temiz elbise giy! Güzel koku
isti’mâl eyle [sürün, kullan].)
16– Nizâmüddîn Abdül’vâhid ibni el Fadl el-Fermâdî, ceddi
Ebül Kâs›m Gürgânîden isnâd ile, o da Mûsâ Kâz›m bin Ca’fer
Sâd›k bin Muhammed Bâk›r bin Alî Zeynel’âbidîn bin Hüseyn
bin Alî bin Ebî Tâlibden “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir. Hazret-i Resûl-i ekrem ve nebiyyi muhterem “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki, (Yâ Alî! Mercimek yeme¤ine devâm et ki, yetmifl Nebî mercimek yidiler ve
ona bereket ile düâ etdiler. Sonuncular› Îsâ bin Meryemdir “alâ
Nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm”.)
Yirmisekizinci Menâk›b: Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretlerinin flânlar›n› anlatan haberler hakk›ndad›r.
1– Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Beni mi’râca ç›kard›klar› o gece gördüm. Arfl›n aya¤›nda yaz›lm›fl, ben birim, benden baflka ilâh yokdur. Adn Cennetini ben yaratd›m. Yaratd›klar›mdan Resûlüm Muhammedi
seçdim. Onu Alî ile kuvvetlendirip, yard›m etdim.)
2– Selmân-› Fârisî “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (K›yâmet günü olunca; Arfl›n sa¤›nda benim için k›rm›z›
yâkutdan bir kubbe kurarlar. Arfl›n solunda ‹brâhîm halîlullah
için yâkutdan bir kubbe kurarlar. Bir kubbe de Alî için benim
ile ‹brâhîm aras›nda beyâz inciden kurarlar. Siz iki Halîlin aras›nda olan Habîbi ne zan ediyorsunuz.)
3– Bilâl-i Habeflî “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, mubârek yüzü
– 322 –

bedr olan aydan nûrlu oldu¤u hâlde bizim üzerimize ç›kageldi.
Abdürrahmân bin Avf “rad›yallahü teâlâ anh” karfl›lay›p, dedi
ki, babam ve anam sana fedâ olsun; yâ Resûlallah, bu ne nûrdur. Buyurdular ki: (Rabbimden azze ve celle müjde geldi, kardeflim ve amcamo¤lu ve k›z›m›n zevci Alî “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hakk›nda ki, Allahü tebâreke ve teâlâ o vakt ki, Fât›may› Alîye tezvîc eyledi. Cennet hâzini R›dvâna emr eyledi ki, Tûbâ a¤ac›n› sallaya. R›dvân da sallad›. Tûbâ a¤ac›ndan, bizim
dostlar›m›z›n adedince hüccetler saç›ld›. Allahü teâlâ ve tekaddes nûrdan melekler yaratd›. Her mele¤e o hüccetlerden bir
hüccet verdi. O hüccetlerde yaz›lm›fld›r ki, Mustafân›n ve ehl-i
beytinin muhib ve muhlîsleri Cehennemden azâd olmufldur.)
4– Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden rivâyet
etmifldir. Buyurdular ki, (K›yâmet günü olunca, bütün Peygamberleri “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” bir yere toplarlar. Bir nidâ edici arfl alt›ndan nidâ eder, yâ Enbiyâ cemâ’ati.
Sizi sevenleriniz ile iftihâr edin. Ben Cihâr-› yârim ile iftihâr
ederim.)
5– (O kimseler ki, îmân getirdiler ve sâlih amel ifllediler. Yak›n zemânda Allahü rahmân onlara kendi dostlu¤unu, muhabbetini verir.) âyet-i kerîmesinin tefsîrinde, Abdüllah ibni Abbâs
“rad›yallahü anhümâ” buyurdu ki; ya’nî Allahü teâlâ onlar›
dost tutar ve onlar› dost k›lar ki, onlar› yer ve gök ehline sevdirir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki,
(Allahü Sübhânehü ve teâlâ bir kulunu severse, Cebrâîl aleyhisselâma buyurur ki, filân kimseyi dost tutdum. Siz de dost tutun. Cebrâîl ve melekler de dost tutarlar.) Onlardan yine bir nidâ edici gökden nidâ eder ki, Allahü tebâreke ve teâlâ filân
kimseyi dost tutdu. Siz de ey yer ehli onu dost tutunuz. Hepsi
dost tutup, severler. Onun muhabbetini yer halk›n›n da kalbine
salar. Bütün yer ehli de muhabbet ederler. Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” buyurur ki, âyet-i kerîmede,
(vüdd) lafz›ndan murâd, Alî bin Ebî Tâlibin “rad›yallahü teâlâ
anh” muhabbetidir ki, onu mü’minlerin kalbinde tatl› etmifldir.
6– Enes bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ anh” haber vermifldir.
Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûr-› flerîfin– 323 –

de oturmuflduk. Ensârdan, Ebû Ukayl demekle ma’rûf bir kifli
kalk›p, dedi ki: Yâ Resûlallah! Senden sonra nâs›n hayrl›s› kimdir. Buyurdu ki: (Ebû Bekr-i S›ddîkd›r). Ondan sonra kimdir.
Buyurdu ki: (Ömer-ül Fârûkdur). Ondan sonra kimdir, dedi.
Buyurdu ki: (Osmân bin Affând›r). Ondan sonra kimdir, dedi.
Buyurdu ki: (Alî bin Ebî Tâlibdir). O dedi ki: Neden amcan o¤lu Alîyi sonraya b›rakd›n, dördüncü etdin. Hâlbuki o senin kardeflindir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular: (Vay sana yâ Ebâ Ukayl. Allahü tebâreke ve
teâlâ hazretleri yüzyirmidörtbin (den ziyâde) Nebîyi halk etdi.
‹nsanlara gönderdi. Beni cümlesinin sonu k›ld›¤›n› bilmiyor
musun!) Ebû Ukayl dedi ki: (Evet yâ Resûlallah!). Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Benim Peygamberlerin sonuncusu olmam›n ne zarar› oldu ki, halîfelerin dördüncüsü olmas›n›n Alîye de zarar› olsun! Yâ Ebâ Ukayl! Muhakkak Allahü teâlâ ve tekaddes bana; Âdem aleyhisselâm›n
yarat›ld›¤› vaktden k›yâmete dek îmân getiren kimselerin sevâb›n› ba¤›fllad›. Ebû Bekre de benim bâis oldu¤um vaktden [Peygamberli¤im bildirildi¤i vaktden] k›yâmete kadar gelen ve Ebû
Bekri seven mü’minlerin sevâblar›n› ba¤›fllad›. Alî bin Ebî Tâlibe de, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine fiarkdan garba
ibâdet edenlerin sevâb›n› ba¤›fllad›.)
7– Enes bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Biz k›yâmetde dört atl› [süvâri] oluruz ve halk aç ve susuz ve ç›plak olurlar. Ben kendi bine¤im [at›m] Burak üzerinde
olurum. Sâlih Nebî “aleyhisselâm” Nâkatullah [devesi] üzerine
biner. Fât›ma benim asbâ adl› devem üzerine biner. Alî bin Ebî
Tâlib “rad›yallahü teâlâ anh” Cennet develerinden bir deve
üzerine biner ki, bât›n› Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinin
havf›ndan ve zâhiri Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinin rahmetinden olur. Bafl› üzerine tâc koyarlar ki, sekiz rüknü olur.
Onun rûflenli¤i sekiz Cennetden olur. O k›yâmetde benim
önümde nidâ eder ki, (Lâ ilâhe illallah. Muhammedün Resûlullah). Melekler önünden geçerken, bu bir mukarreb melekdir,
derler. Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinin cenâb›ndan bir
nidâ gelir ki: Yâ Ehl-e mevk›f. [Ey mahfler halk›.] Bu mukarreb
melek veyâ Peygamber de¤il, Alî bin Ebî Tâlibdir.) Arfl önüne
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gelir ve der ki: Yâ Rabbî; her kim beni sever, muhabbet eder,
senin zât›na muhabbet eder, sever. Sonra mahfler meydân›nda
bir nidâ edici der ki, Ebû Bekr ve Ömerin sevenleri, sonra Alîye tâbi’ olanlar nerededir. Bunlar Râbi’a ve Mudar kabîleleri
adedincedir.
8– Hazret-i Hasen bin Alî “rad›yallahü teâlâ anhümâ” haber
verir ki, babam mescidden döndü [ç›kd›]. Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin yüzüne bakd›. Ebû Bekr de babam›n yüzüne bakd›. Dedi ki: Yâ Ebâ Bekr! Ne olmufl bana ki,
sen bana böyle uzun nazar edersin. O buyurdu ki, evet ondan
dolay› nazar ederim [bakar›m] ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerinden iflitdim, buyurdu ki, (K›yâmet
günü, s›rat üzerinden, Alî bin Ebî Tâlibin, eline buyruk vermedi¤i kimseler geçemez!) Sonra babam da dedi ki: (Yâ Ebâ
Bekr! Sen bana müjde verdin. Ben de sana müjde vereyim mi.)
(Evet ver) dedi. Yâ Ebâ Bekr! Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri bana kavminden gizlide [tenhâda]
vas›yyet buyurdular ki, (Yâ Alî! K›yâmet günü s›rat üzerinde,
Ebû Bekri ve Ömeri ve Osmân hazretlerini sâd›k olarak sevmiyenlerin eline s›rat› geçmeleri için ruhsat verme “rad›yallahü
teâlâ anhüm”.) Yâ Rabbî! Bizi bu dört halîfeyi sevenler ile haflr
et!
9– Câbir “rad›yallahü teâlâ anh” der ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Arafatda idi. Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” karfl›lar›nda idi. Buyurdu: (Yâ Alî! Bana yak›n ol. Tenini
benim tenime de¤dir ki, beni ve seni halk etdiler bir a¤açdan ki,
ben o a¤ac›n asl›y›m. Sen fer’isin. Hasen ve Hüseyn o a¤ac›n
budaklar›d›r [dallar›d›r]. Her kim o a¤açdan bir dala yap›fl›rsa,
Allahü teâlâ hazretleri o kimseyi Cennete dâhil k›lar. Yâ Alî!
E¤er benim ümmetim sana bu¤z ederler ise, Allahü teâlâ ve tekaddes, azâb meleklerine buyurur: Tâ onlar› burunlar› ve yüzleri üstüne çeke çeke Cehenneme iletirler.)
10– Berâ’ bin Âzib “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ile berâber
idik. Vedâ hacc›na geldik. Gadîr-i Hum dedikleri menzile konduk. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
bana buyurdular ki, (Nidâ et ve söyle, Essalâh! Essalâh!) Es– 325 –

hâb-› güzînin “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hepsi topland›lar. Buyurdular: (Ben her mü’mine kendi nefsinden evlâ
de¤il miyim.) Dediler ki, (Evet, yâ Resûlallah!) Buyurdular ki,
(Benim ezvâc›m [han›mlar›m] mü’minlerin annesi de¤il midir.)
Dediler ki, (Evet, yâ Resûlallah!) Sonra Alî hazretlerinin elini
tutup, buyurdular ki, (Bu mevlâs›d›r o kimsenin ki, ben onun
mevlâs›y›m. Allah›m, dost tut o kimseyi ki, bunu dost tutar.
[Bunu seveni sen de sev.] Düflman tut o kimseyi ki, bunu düflman tutar [Bunu sevmiyeni sevme].)
11– Resûl aleyhisselâm buyurdular ki, (K›yâmet günü ben
gelirim. Alî benim ile olur. Livâ-i hamdi elinde tutar. Onun üzerinde iki parça olur. Biri sündüsden ve biri istebrakdan.) Bir
arâbî, huzûr-› flerîflerinde ayak üzerine kalk›p, dedi ki, babam
ve anam sana fedâ olsun, yâ Resûlallah! Hazret-i Alî kâdir olur
mu [gücü yeter mi] Livâ-i hamdi götürme¤e. Buyurdular ki,
(Niçin kâdir olmas›n ki, ona üstün hasletler verilmifldir. Onun
sabr› benim gibidir. Hüsnü [güzelli¤i] hazret-i Yûsüf aleyhisselâm›n hüsnü gibidir. Kuvveti hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm›n
kuvveti gibidir. Livâ-i hamd elinde olur. Bütün mahlûklar k›yâmet günü benim livâm alt›nda olur.)
12– Hayber gazâs›ndan döndüler. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Yâ Alî! E¤er
insanlar yanl›fl anl›yarak Îsâ aleyhisselâma söyledikleri gibi söylemiyeceklerini bilseydim, senin hakk›nda çok sözler söylerdim. O zemân insanlar aya¤›n›n tozunu bereketlenmek için al›rlard›. Abdest ald›¤›n su ile istiflfâ ederlerdi. Lâkin sana kifâyet
eder ki, sen bana Hârûn aleyhisselâm›n Mûsâ aleyhisselâma yak›nl›¤› gibisin. Fekat bu kadar var ki, benden sonra Peygamber
gelmez. Seni, benim sünnetim üzerine flehîd ederler. Sen âh›retde bendensin. Benim havz›m üzerine halîfem olursun. O Cennet libâs› ile libâslanan olursun. Benim ümmetimden evvel
Cennete girersin. Seni sevenler nûrdan minber üzerinde olurlar. Ve yüzleri beyâz ve nûrlu olur. Onlara flefâ’at ederim. Yar›n benim komflum olurlar. Senin cemâ’atin benim cemâ’atimdir. Senin sulhün benim sulhümdür. Senin s›rr›n benim s›rr›md›r. Senin âflikâr›n benim âflikâr›md›r. Evlâd›n benim evlâd›md›r.) Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” flükr secdesi edip, dedi ki, Allahü teâlâ hazretlerine hamd olsun ki, beni islâm ni’me– 326 –

ti ile ni’metlendirdi. Bana Kur’ân-› azîm-üfl-flân› ta’lîm eyledi.
Beni, mahlûklar›n en üstünü ve Peygamberlerin sonuncusu ve
efendisine, fadl› ile, keremi ile sevdirdi.
Yirmidokuzuncu Menâk›b: Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü
teâlâ anh” buyurdu ki: Ben, Ömer bin Hattâb ve Osmân-› Zinnûreyn, hazret-i Âiflenin “rad›yallahü teâlâ anhâ” evine Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ba’z› müflkillerimizi
süâl edelim diye geldik. Hücre-i flerîfenin kap›s›na erifldik. O s›rada, kap›n›n önünde, bir ejderhâ durur idi. O zemâna kadar
öyle yarat›lm›fl bir ejderhâ görmemifl idik. Korkduk, geri döndük. Ben dedim ki, buna Alî ibni Tâlibden baflkas› mukâvemet
edemez. Zîrâ o heybetli, mertdir. Hemen hazret-i Ömer geriye
bak›p, dedi ki: yâ Ebâ Bekr; iflte Alî bin Ebî Tâlib, geliyor. Ben
dedim, yâ Alî! Bu ejderhây› görür müsün. Bizi h›flm›ndan geri
döndürdü. Hazret-i Alî ejderhây› gördü. Yenini açd›. ‹flâret etdi ki, gel yenime gir. Ejderhâ da tevâzu’ ile bafl›n› yere koyup,
gelip, yenine girdi. Alî de yenini kapatd›. Resûl-i kâinât aleyhi
efdal-i salevât hazretlerinin huzûr-i flerîflerine vard›k. Buyurdular: (Yâ Ebâ Bekr. Alî ne yapd›). O s›rada hazret-i Alî geldi.
(Yâ Ebel Hasen [Hasenin babas›]. Nedir, yenindeki) buyurdu.
Dedi ki, yâ Resûlallah! Bir ejderhâd›r ki, Ebû Bekr, Ömer ve
Osmâna karfl› gelmifl. Resûl-i kâinât efdalüt-teh›yyât hazretleri,
tebessüm edip, buyurdular. (Yâ Ebel Hasen! O ejderhâ de¤ildir. O bir melekdir ki, Allahü teâlâ hazretlerine bir sehvi sebebi ile ejderhâ sûretine de¤ifldirildi. Kap›da, seni görüp, flefâ’at
istemek için durmufl idi. Ben Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinden flefâ’at dileyeyim ki, o mele¤i evvelki mertebesine getirsin. Ne zemân ki, ben flefâ’at etdim. Allahü teâlâ ve tekaddes
benim flefâ’atimi kabûl etdi. fiimdi, yenin a¤z›n› aç.) Hazret-i
Aliyyül Mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anh” yeninin a¤z›n› açd›¤›
gibi, gördük, bir yeflil kufl ç›k›p, uçdu. Sadaka Muhammed, sadaka Muhammed, diye söylerdi.
Otuzuncu Menâk›b: Hazret-i Alî bin Ebî Tâlib “kerremallahü vecheh” buyurdu ki, Resûl-i kâinât aleyhi efdalütteh›yyât
hazretlerinin huzûr-u flerîflerine vard›m. Mubârek ve münevver
yüzlerini nefl’eli buldum. Selâm verdim, oturdum. Dedim; yâ
Resûlallah! Sizi flâd-ü hurrem [nefl’eli] gördüm. E¤er Allahü
teâlâ hazretlerinden sevindirici bir buyruk nâzil olmufl ise haber
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veriniz de, sizinle berâber sevinelim. Buyurdular ki: (Yâ Alî!
Cebrâîl aleyhisselâm bana haber verdi ki, Allahü tebâreke ve
teâlâ hazretleri Cennet-i Adn› yaratd›. O Cennete kendi yed-i
ile k›rm›z› yâkutdan bir a¤aç dikdi. Ona kökünü yere geçir, dallar›n› d›flar› ç›kar diye emr etdi. O a¤aç da köklerini yere geçirip, d›flar› yediyüzbin dal ç›kard›. Her budak [dal] üzerinde yediyüzbin k›rm›z› yâkutdan kasr [köflk], her kasrda yediyüzbin
oda, her odada bir kapu, her kapuda bir taht, her taht üzerinde
bin döflek ve döfle¤in kal›nl›¤› bin arfl›n, her taht üzerinde bir
hûrî, onun karfl›s›nda k›rkbin kul [hizmetci] ve k›rk bin câriye
ve her oda ta’âmdan ve flerâbdan ve elvândan, o fleyleri yaratd›
ki, ne gözler görmüfl ve ne kulaklar iflitmifl ve ne bir beflerin hât›r›na gelmifl olsun.) Sonra Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri buyurdular ki, (Yâ Alî! Bunlar sana ve seni ve evlâd›n› sevenleredir. Her kim sana bu¤z ederse, muhakkak bana bu¤z etmifldir. Her kim bana bu¤z ederse, benim flefâ’atime kavuflamaz.)
Otuzbirinci Menâk›b: Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem”, Fât›ma-tüz-zehrâ “rad›yallahü anhâ” hazretlerini,
Aliyyül Mürtedâ “rad›yallahü anh” hazretlerine nikâh etdi. Fât›ma-tüz-zehrâ dedi ki, yâ Resûlallah! Beni tezvîc etdin bir fakîr kimseye ki, hiçbir nesnesi yokdur. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (Yâ Fât›ma! Sen râz› olmaz m›s›n ki, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri yer ehlinden
iki kimseyi seçdi. Biri baband›r, biri zevcindir.)
Otuzikinci Menâk›b: Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” buyurdular ki, bir gün Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri bizim ile ikindi nemâz›n› k›ld›. Sonra, mubârek arkas›n› mihrâba dönüp, buyurdu: (Ey insanlar!
Ey muhâcir ve ensâr! Size Alî bin Ebî Tâlibin fazîletlerinden
haber vereyim mi?) Biz evet, analar›m›z› ve babalar›m›z› fedâ
ederiz, dedik. Buyurdu ki: (Benim habîbim Cebrâîl aleyhisselâm beni mi’râca iletdi¤i gece, dördüncü gökde bir flahs› gördüm. Bir taht üzerinde oturmufl. Alî bin Ebî Tâlibin flahs› gibi.
Ben durdum ona bakd›m. Cebrâîl aleyhisselâm bana ne fley seni durdurdu, dedi. Dedim ki: Yâ habîbim Cebrâîl! Bu Alî bin
Ebî Tâlibdir ki, benden önce gelip, bu mekâna oturmufldur.
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Cebrâîl dedi ki: Bu hazret-i Alî de¤ildir. Velâkin, semâvât›n
melekleri hazret-i Alînin dîdâr›na ve ziyâretine meflgûl ve müfltak olduklar› için, Allahü teâlâ hazret-i Alî sûretinde bir melek
halk etdi. Bu göklerin melekleri bu melek önüne gelip, bunu ziyâret ederler. Alî bin Ebî Tâlib “kerremallahü vecheh” hazretlerine ifltiyâklar›ndan dolay›, bu melek üzerine selâm verirler.
Var ona yak›n ol. Üzerine selâm ver. Ben de yan›na vard›m.
Onu kucaklad›m. O da beni kucaklad›. Ondan Alî bin Ebî Tâlibin “rad›yallahü teâlâ anh” kokusunu duydum.)
Otuzüçüncü Menâk›b: Hazret-i Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü teâlâ anh” bildirmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerinden, Alî bin Ebî Tâlibin do¤umundan soruldu. Buyurdu ki: Do¤an evlâd›n iyili¤inden süâl ediniz.
Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri, Alî “kerremallahü vecheh” ile beni ayn› nûrdan halk etdi. Her ikimiz bir nûrdan›z.
Gökleri ref’ etmeden evvel ve yerleri bast etmezden evvel, bizi
halk etdi. Biz, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin huzûrunda tesbîh ederdik. Yok olmadan bir neslden bir nesle intikâl etdik. Tâ Abdülmuttalibe erifldik. Sonra ben, Abdüllaha intikâlden sonra, Âminede vedî’a olundum. Hazret-i Alî, Ebû Tâlibe
intikâlden sonra, Fât›ma binti Esed kat›na vedî’a olundu. Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri bizi pâk ve tâhir vücûda getirdi. Sonra hazret-i Alî Fât›ma binti Esedde karâr tutdu. Melekler müjde verdiler. O zemân bir adam rü’yâs›nda gördü. Süâl etdi, bu do¤an kimdir. Dediler, o Alîdir. O vücûda geldi¤i
vakt, Mekke-i Mükerremede zelzele oldu. Putlar›n hepsi yüz
üstü düflüp, ehl-i Mekkenin cümlesi korkup, dediler ki, bu gece
bir yeni hâdise zuhûr etdi. Onlar bu hâlde iken bir nidâ edici nidâ etdi. Hâlbuki hiç kimseyi görmediler. Hazret-i Alî anas› Fât›ma binti Esedden do¤du. Gök onun nûru ile ›fl›kland›. Y›ld›zlar ziyâde oldu. Kureyflliler bundan bir acâiblik, hayret edicilik
gördüler. Nidâ olundu. (Müjdeler olsun size ki, bu gece, müflrikleri kahr edici, münâf›klara gadab edici, âbidlerin süsü, Resûl-i Rabbil’âlemînin mührü, imâm-ül Hüdâ, göklerin y›ld›z›,
karanl›klar›n lâmbas› zuhûra geldi [bu gece do¤du]).
Otuzdördüncü Menâk›b: Hazret-i Aliyyül Mürtedâ “kerremallahü vecheh ve rad›yallahü anh” buyurdular ki: Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûrlar›nda
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oturmufldum. Elimi tutdu. Medîne-i Münevverenin sokaklar›nda berâber dolafld›k. Bir bostâna geldik. Dedim, yâ Resûlallah!
Ne iyi bostând›r. Buyurdu ki: Yâ Alî! Senin için Cennetde bundan iyi bostân vard›r. Bir bostâna dahâ geldik. Yine dedim; yâ
Resûlallah! Ne güzel bostând›r. Buyurdu ki: Senin için Cennetde bundan iyi bostân vard›r. Böylece yedi bostândan geçdik.
Hepsinde ben dedim, ne iyi bostând›r. O “sallallahü aleyhi ve
sellem”, senin için Cennetde bundan iyi bostân vard›r, buyurdu.
Yol tenhâlafld›. Beni kucaklad›. Kendi a¤lama¤a bafllad›. Beni
de a¤latd›. Ben dedim, yâ Resûlallah! Ne fley sizi a¤latd›. Buyurdu ki: (Bir tâifenin kalblerinde bulunan ve sana âflikar etmedikleri düflmanl›klar› için a¤lar›m.) Ben dedim ki; yâ Resûlallah! Ben dînimde selâmetde olur muyum. Buyurdu ki; (Evet,
dîninde selâmetde olursun!)
Otuzbeflinci Menâk›b: Abdüllah bin Ebî Leylâdan “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet olunmufldur. Alî “kerremallahü vecheh” hazretleri ile giderdik. Gördük ki, yaz libâs›n› k›fl›n, k›fl libâs›n› yaz›n giyerdi. Bu durumdan süâl etsin diye babama söyledim. Babam da süâl etdi. Buyurdu ki, Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” Hayber günü haber göndererek, beni ça¤›rd›. Hâlbuki gözlerim a¤r›yordu. Gitdim, dedim, yâ Resûlallah! Benim gözlerim a¤r›yor. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri a¤z›n›n suyunu benim gözlerime sürüp,
buyurdular ki, (Yâ Rabbî! So¤uk ve s›ca¤›n te’sîrini ondan gider!) O günden beri ne göz a¤r›s› gördüm. Ve ne so¤uk, ne s›cak te’sîri gördüm.
Otuzalt›nc› Menâk›b: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” efendimiz hazretleri, (Yar›n sanca¤› bir kimseye verece¤im. Allahü teâlâ onu sever. O da Allahü teâlây› sever) buyurdu. Bayra¤› hazret-i Alîye verdiler. Ve Hayberi feth etdi.
Bu bâbda ihtilâf vard›r. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem”, evvelâ Hayber hisâr›n› feth etmesi için bayra¤› Ebû
Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine verdi. Hazret-i Ebû Bekr Hayberi feth edemedi. Din âlimleri bu konuda
çeflidli aç›klamalarda bulundular. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” gitdi¤i zemân müslimânlar az idi. Kâfirler çok idi.
Az müslimânlara çok kâfirler ile muhârebe etmek vâcib de¤ildi. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” gitdi¤i zemân, müsli– 330 –

mânlar çok idi. Kâfirler az idi. Çok olan müslimânlara kâfirler
ile muhârebe etmek vâcib idi.
Süâl: Hayberin fethi Ebû Bekr-i S›ddîk hazretleri elinde olmad›. Hazret-i Aliyyül Mürtedâ elinde oldu.
Cevâb: Ma’lûmdur ki, Resûl-i kibriyâ Muhammed Mustafâ
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri islâm›n sultân› idi.
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri vezîri idi.
Her feth sultân askeri ile olur. Sultân›n askerinin fethi de sultân›n kalbinin kuvveti ile olur. Sultân›n askeri ile fethin olmamas›, sultân›n kalbinin za’îfli¤indendir. Sultân›n vezîri sultân›n
önünde hâz›r olmal› ki, sultân›n kalbi kuvvetli olsun. Sultân›n
vezîri yan›nda olmazsa, sultân›n kalbi za’îf olur. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” bayra¤› al›p, gitdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin mubârek kalbleri
muzdarib olup, za’îf oldu. Mubârek kalblerinin za’îf olmas› sebebi ile Hayberin fethi müyesser olmad›. Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri Resûlullah›n yan›nda hâz›r olup, bayra¤› b›rakd›. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin mubârek kalbleri mutma’în olup, kuvvetli oldu. Mubârek kalblerinin kuvveti vâs›tas› ile Hayberin fethi müyesser
oldu. O feth ki, Aliyyül Mürtedân›n “rad›yallahü teâlâ anh”
mubârek eli ile müyesser oldu. Hazret-i Server-i kâinât›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” kalb-i flerîflerinin kuvveti ile hâs›l oldu. Mubârek kalblerinin kuvveti ise, Ebû Bekr-i S›ddîk
hazretlerinin huzûrlar› ile hâs›l oldu.
‹kinci cevâb: Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinde bulunan bir çok hasletler Aliyyül Mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinde yok idi. Allahü teâlâ, kulluk etmek ve vera’ ve haflyet, s›dk ve rahmet s›fatlar› ile Ebû Bekr-i
S›ddîk hazretlerini süsledi. Fesâhat ve belâgat ve mehâbet ve
mertlik ve flecâ’at ve muhâberât s›fat› ile Aliyyül mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini süsledi [zînetledi]. Böylece ta’n
edenlerin ta’n› ve bu¤z edenlerin bu¤zu ve hîle yap›p aldatanlar›n hîlesi ortadan kalks›n. Emîr-ül mü’minîn Alî bin Ebî Tâlib
“rad›yallahü teâlâ anh” Hayberi feth etdi. Hayberin kap›s› dört
bin batman idi. A¤ac› ve demiri ve çivileri ile berâber; ba’z›lar›
dediler onbeflbin batman idi. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ
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anh” Hayberi feth edince bu a¤›r kap›y› kopard›. Sa¤ eline Zülfikâr› al›p, bir vuruflla kap›y› da¤›td›. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bu hâli gördü, mu’ciz beyânlar› ile
fiâh-› merdân› medh edip, (Alîden baflka genç ve Zülfikârdan
baflka k›l›nç yokdur!) buyurdu.
Otuzyedinci Menâk›b: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri, Mekke-i Mükerremeyi feth etdiler. Mekkede yüzk›rk put vard›. Yüzaltm›fl put da Beyt-i flerîfin çevresinde
vard›. Temâm› yüz üzerine düfldüler. [Parçaland›lar.] Beyt-i flerîfin içinde büyük bir put var idi ki, tafltan yap›lm›fld›. O kald›.
O putun a¤›rl›¤› Hayber kap›s›n›n a¤›rl›¤›ndan çok idi. O putu
zincirler ve çiviler ile tavana ve d›vâra ba¤lam›fllar idi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri Kâ’be-i flerîfe
geldi. Hazret-i Alîyi ça¤›rd› ve buyurdu ki, (Yâ Alî! Benim
omuzum üzerine ç›k. Bu putun bendlerini yerinden kopar.) Alî
“rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, (Yâ Resûlallah! Ben kim olay›m ki, aya¤›m› mubârek omuzunun üzerine koyay›m. ‹flte benim vücûdum ve bafl›m; yüzüm ve gözüm. Siz benim omuzum
üzerine bas›n›z. Bu ifli nas›l arzû ederseniz, öyle yap›n›z.) Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki:
(Yâ Alî! Sen benim gayret ve hamiyyet, nübüvvet ve risâlet yükümü çekecek kuvvet ve tâkati bulamazs›n. E¤er ben gayret ve
hamiyyet ile aya¤›m› yedinci göke koysam, yedi kat gök ve yedi kat yeri aya¤›m›n alt›nda mahv ederim.)
Nükte: Ey müslimânlar! Hadîs-i flerîfler ile sâbit olmufldur
ki, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri hicret
gecesinde [ma¤arada] Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini bir mikdâr kendi omuzunda götürmüfldür.
Râfizîler Ebû Bekre “rad›yallahü teâlâ anh” bu¤z ederler. Bu
söz, ateflde mumun eridi¤i gibi, onlar›n bu¤zlar›n› eritir. Sonra,
emr-i flerîfleri ile, hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin mubârek
omuzuna bas›p, bir eli ile o putu bütün zincirleri ile, çivileri ve
bentleri ile o yerden ay›r›p, atd›. Resûlullah hazretleri buyurdu
ki: (Yâ Alî! O ifli ki emr etdik, mertce yapd›n.) Alî “rad›yallahü
anh” dedi ki, yâ Resûlallah! Ben öyle bir yerdeyim ki, e¤er emr
ederseniz felek [gök] içinden ay› ve günefli çekerim.
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Otuzsekizinci Menâk›b: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri mi’râc gecesi Arfl makâm›nda bir zemân
oturup, buyurmufllar ki, istedim ki na’l›n› aya¤›mdan ç›karay›m.
Allahü teâlâ buyurdu ki, Benim Habîbim, ma’dem ki Arfl› alâda na’l›n ile durmufl. Sen arfl makâm›nda öyle dur ki, Arfl-› mecîd senin na’l›n›n ile flereflensin. Pâdiflâh-› lem yezel ve lâ yezâl
[ya’nî Allahü teâlâ] Arfl-› azîmi Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin mubârek na’l›nlar› ile
zînetlesin. O serverin akrabâs› olan hazret-i Alîye, bir hâricînin
kalbinde bu¤z var ise, mumun atefl üzerinde yok oldu¤u gibi o
hâricî mahv olmufldur.
Otuzdokuzuncu Menâk›b: Hazret-i Fât›ma-tüz-zehrây› “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazret-i Alîye “rad›yallahü teâlâ anh”
tezvîc etdiklerinde buyurduklar› vas›yyetleri beyân›ndad›r.
Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Yâ Alî! Gelini kendi evine götürdü¤ün zemân, çorab›n› aya¤›ndan ç›kar.
Aya¤›n› y›ka. O suyu evin bütün köflelerine saç. Böyle yap›nca,
Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri senin evinden yetmifl dürlü
fakîrli¤i d›flar› ç›kar›r. Yetmifl dürlü bereketi evine dâhil eder.
Yetmifl rahmeti sana nâzil k›lar. O gelin ile ve onun bereketi
evin köflelerine eriflir. O gelin, delilikden ve di¤er hastal›klardan emîn olur. Yâ Alî! Gelini ilk hafta, yo¤urt yimekden, ayran
yimekden, sirke ve ekfli yimekden men’ et!) Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh”, Yâ Resûlallah! Neden ötürü bu fleyleri vermemem gerekdir, diye sordu. Buyurdu ki: (Ondan dolay› ki,
turflu ve yo¤urt ve ayran, rahmde evlâd olmas›na mâni’ olur.
Evde bir has›r olmas›, do¤urmayan kad›ndan iyidir.) Hazret-i
Alî, dedi ki: Yâ Resûlallah! Sirkenin illeti nedir. Buyurdu ki:
(Sirke yiyen kad›n›n hayz› zahmetli olur ve temizli¤i uzar. Keflenç yimek, hayz› kar›nda habs eder. E¤er Hak Sübhânehü ve
teâlâ hazretleri bir evlâd verirse, do¤umu zor olur. Ammâ ekfli
elmâ yimek, hayz kan›n› keser. Onun ard›ndan baflka hastal›k
zuhûr eder.) Sonra Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki: (Yâ Alî, ay›n evvelinde, ortas›nda
ve sonunda ehline yak›n olma ki, o han›mda ve o evlâdda cüzzam ve dîvânelik [delilik] ve pislik olmas›ndan korkulur. Yâ
Alî! Ehline asr [ikindi] nemâz›ndan sonra yak›n olma. E¤er Al– 333 –

lahü tebâreke ve teâlâ bir evlâd nasîb ederse ahvel [flafl›] olur ve
fleytân flafl› evlâda sevinir. Yâ Alî! Ehline yak›nl›k etdi¤in vakt
çok konuflma ki, e¤er bir evlâd olursa, yiyici olur. Avret yerine
bakma. Sohbet esnâs›nda gözünü yumma. Evlâda körlük getirir. Yâ Alî! Kendi ehline bir baflka kad›n›n flehveti ile yak›n olma ki, e¤er bir evlâd olur ise muhannes olur. Kad›nlara benzemeye çal›fl›r. Yâ Alî! Cünüb oldu¤un zemân kat’i olarak
Kur’ân-› azîm-üfl-flân› okumayas›n ki, korkulur ki, gökden bir
atefl inip, seni yakar. Cünüb hâlde sohbet etme. Senin bir su kab›n, ehlinin bir su kab› olsun. Ayr› ayr› su kaplar› ile temizleniniz. E¤er bir su kab›ndan ikiniz y›kansan›z, flehvet flehvet üzerine düfler. Aran›za düflmanl›k düfler. Korkulur ki, talâk ve iftirâka müncer olur. Yâ Alî! ikiniz de ayakda iken sohbet etmeyiniz
[yaklaflmay›n›z], eflekler böyle yapar. E¤er çocuk olur ise, döfle¤e bevl eder. Yâ Alî! Ehlinle bayram geceleri buluflma! E¤er
çocuk olur ise alt› parma¤› veyâ dört parma¤› olur. Yâ Alî! Ehlinle meyve a¤ac› alt›nda buluflma ki, e¤er çocuk olur ise kâtil
olur, kan dökücü olur. Halka zulm eder. Yâ Alî! Ay ›fl›¤›nda ehline yak›n olma. Me¤er bir yerde örtünülmüfl olas›n. E¤er bir
çocuk olursa, fakîrlikden ömür boyu kurtulamaz [emîn olmaz].
Yâ Alî! Ezân ile ikâmet aras›nda ehline yak›n olma ki, e¤er bir
çocu¤unuz olur ise, kan dökme¤e hevesli olur. Yâ Alî! Han›m›n
hâmile oldu¤u zemân abdestsiz ona yak›n olma. E¤er çocuk
olursa kör gönüllü ve bahîl elli olur.
Yâ Alî! fia’bân›n ortas›nda, Berât gecesi ehline yak›n olma,
e¤er aran›zda bir çocuk olursa, derisinde, tüylerinde ve yüzünde kötü niflânlar olur. Yâ Alî! Han›m›na bac›s›n›n [bald›z›n›n]
flehvetiyle yak›nl›k etme ki, e¤er bir çocuk olursa, h›rs›z olur ve
halk›n felâketi onun eli ile olur. Yâ Alî! Ehline etrâf›nda d›vâr
olm›yan damda yak›n olma ki, e¤er aran›zda bir çocuk olursa,
münâf›k ve mürâi, mübtedi’ [bid’at sâhibi] ve kumarbâz olur.
Yâ Alî! Sefere ç›kaca¤›n gece ehline yak›n olma ki, e¤er bir çocuk olursa, mal›n› harâm yerlere harc edici olur. Sonra meâl-i
flerîfi (Mal›n› saç›p da¤›tanlar, fleytân›n kardeflleridir) âyet-i kerîmesini okudular. [‹srâ sûresi 27.ci âyet-i kerîmesi.]
Yâ Alî! Üç günlük seferden geldi¤in gecesi ehline yak›nl›k
etme. Bir çocuk olursa zâlim olur. Yâ Alî! Pazartesi gecesi ehline yak›nl›k edersen, aran›zda bir çocuk olursa, hâf›z-› Kur’ân
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olur. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin k›smetine râz› olur.
Yâ Alî! Sal› gecesi ehline yak›nl›k edersen, çocuk hâs›l olursa,
mü’min olur ve iyi huylu olur. Rahîm gönüllü [yumuflak kalbli],
cömert elli, yalandan, bühtândan ve g›ybetden temizlenmifl dilli olur. Yâ Alî! Perflembe gecesi ehline yak›nl›k et ki, e¤er çocuk olur ise, hikmeti çok hakîm olur. Ve ilmi çok âlim olur ki,
ilmi ile âmil olur. Perflembe günü ö¤leden evvel ehline yaklaflsan, e¤er aran›zda bir çocuk olursa, aslâ fleytân ona ölene kadar
yaklaflamaz. Dünyâda ve âh›retde selâmetde olur. E¤er Cum’a
gecesi ehline yak›nl›k edersen, bir çocuk olur ise, Kâri-i Kur’ân
olur. Veyâ hatib olur. Veyâ Vâiz olur. E¤er Cum’a günü han›m›na yak›nl›k edersen, bir çocuk olursa, âlim olur. Dindârl›¤›
ile ma’rûf ve meflhûr olur. E¤er Cum’a gecesi iflâ [yats›] nemâz›ndan bir sâat sonra ehline yak›nl›k edersen, e¤er bir çocuk
olursa, ebdallar [velîler] cümlesinden olur. Yâ Alî! Ehline gecenin evvel sâatinde yak›nl›k etme ki, e¤er bir çocuk olursa câd›
ve kâhin olur. Dünyây› âh›ret üzerine tercîh eder. Yâ Alî! Benim vas›yyetlerimi ezberle ki, Allahü teâlân›n izni ile sana fâide
versin.)
K›rk›nc› Menâk›b: Di¤er vas›yyetleri aç›klamakdad›r.
Emîr-ül mü’minîn Alî bin Ebî Tâlib “kerremallahü vecheh” rivâyet buyurmufllard›r. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” beni huzûr-u flerîflerine ça¤›rd›. Buyurdular ki: Yâ Alî!
Sen bana Hârûn aleyhisselâm›n Mûsâ aleyhisselâma oldu¤u gibisin. Fekat benden sonra Resûl gelmez. Sana vas›yyet ederim,
dinleyip, ezberlersen, flükr edenlerden olursun ve flehîd olursun. Allahü teâlâ hazretleri seni k›yâmet gününde fakîh ve
âlim olarak diriltir.
Yâ Alî! Bil ki mü’minin üç alâmeti olur. Nemâz k›lmak, oruc
tutmak ve sadaka vermek. Münâf›k›n da üç alâmeti olur. Baflkalar›n›n yan›nda nemâz›n rükû’unu ve sücûdunu [secdesini]
tam yapar. Tenhâda hiçbir rüknü yerine getirmez. Medh etdikleri zemân seve seve yapar. Allahü teâlâ hazretlerini aç›kda çok
zikr eder. Yaln›z kal›nca Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerini
unutur.
Yâ Alî! Zâlimde de üç alâmet olur: Kendinden afla¤› olana
kahr eder [bask› yapar]. Kâdir oldu¤u [gücü yetdi¤i zemân]
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halk›n mal›n› zor ile al›r. Nereden yiyip, giyindi¤ini hiç incelemez.
Yâ Alî! K›skançlarda da üç alâmet olur: Herkesin huzûrunda, karfl›s›ndakine yaltaklan›r. G›yâb›nda onu g›ybet eder. Her
kime musîbet eriflirse, sevinir. Yâ Alî! Münâf›kda da üç alâmet
olur: Söz söylese yalan söyler. Bir fley va’d etse, va’dinde durmaz. Yan›na emânet koysalar, h›yânet eyler. Yâ Alî! Tenbeller
içinde üç alâmet olur. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin
tâ’atinde tenbellik eder. Kusûrlu amel eder. Ameli zâyi’ olur
[bofla gider]. Nemâz› te’hîr eder. Hattâ vaktini de geçirir.
Yâ Alî! Tevbe eden kimsede üç alâmet olur: Harâmlardan
perhîz eder [kaç›n›r]. ‹lm ö¤renmekde gayretli olur. Nas›l ki,
gö¤üsden [memeden] ç›kan sütün geri girme ihtimâli olmad›¤›
gibi, günâha bir dahâ geri dönmez. Yâ Alî! Akll› kimsede üç
alâmet olur. Dünyây› hor, zelîl tutar. Cefâlar çeker. K›tl›k vaktinde sabr eder.
Yâ Alî! Sabr edende de üç alâmet olur: Kendini ziyâret etmiyenleri kendisi ziyâret eder. Onu mahrûm edenlere ba¤›flda
bulunur. Kendine zulm edenlere karfl› durmaz; karfl› koymaz.
Yâ Alî! Ahmak olan›n üç niflân› vard›r: Allahü teâlâ hazretlerinin farzlar›nda tenbellik eder. Abes sözleri çok söyler. Allahü teâlâ hazretlerinin mahlûklar›na eziyyet eder.
Yâ Alî! ‹yi bahtl› olan›n üç niflân› vard›r: Halâl yir. Kendi
flehrindeki ilm meclisinde hâz›r olur. Befl vakt nemâz› imâm ile
k›lar.
Yâ Alî! Bedbaht olanda üç niflân vard›r: Harâm yir. Ulemâdan uzak olur. Nemâz›n› özrsüz yaln›z k›lar.
Yâ Alî! ‹yi iflleri olan›n üç alâmeti vard›r: Allahü teâlâya tâatde acele eder. Harâm etdiklerinden sak›n›r. Kendine kötülük
eden kimseye iyilik eder.
Yâ Alî! Kötü amelli olan›n üç alâmeti vard›r: Allahü teâlâ ve
tekaddes hazretlerinin emrlerini yapmakda tenbellik eder [gevflek davran›r]. Herkese ziyân› dokunur. Kendisine iyilik edene,
kötülük eder.
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Yâ Alî! Sâlih olan kulun üç alâmeti vard›r: Allahü tebâreke
ve teâlâ hazretleri ile iyi amel ifllemek için sulh eder. Kendi dînini ilmi ile kuvvetlendirir. Kendisine ne be¤enir ise, halka da
onu be¤enir.
Yâ Alî! Perhîzkâr olan›n [sak›nan, müttekî olan›n] üç niflân›
vard›r: Kötüler ile berâber olmakdan kaç›n›r [sak›n›r]. Harâma
düflmek korkusundan halâlden sak›n›r ve yalandan kaç›n›r.
Yâ Alî! Günâhkârlar›n da üç alâmeti vard›r: ‹fllerinde yan›l›r ve hatâ eder. Lehv ve la’b ile [oyun ve çalg› ile] meflgûl olur.
Unutkan olur. Yâ Alî! Kara gönüllü olan kimsenin üç niflân›
olur: Za’îflere ac›maz. Az nesneye kanâ’at etmez. Va’z ve nasîhat ona fâide vermez.
Yâ Alî! Sâd›k olan›n üç niflân› vard›r: ‹bâdet etmesini gizler.
Mübtelâ oldu¤u musîbeti gizler.
Yâ Alî! Fâs›kda üç niflân vard›r: Fitne ve fesâd› sever. Halka
hastal›k ve musîbet ister. ‹yi amelden kaçar.
Yâ Alî! Süflî olan›n üç niflân› vard›r: Akrabâs›n› azarlar.
Komflular›na eziyyet eder. Günâh ifllemeyi sever. Yâ Alî! Allahü teâlân›n red etdi¤i kimsenin üç alâmeti vard›r: Yalan› çok
söyler. Yalan yere çok yemîn eder. Halka s›k›nt› verir, hâcetini
halk üzerine yükler.
Yâ Alî! Âbid olan›n üç niflân› vard›r: Allahü tebâreke ve
teâlâ hazretlerinin ta’zîminden kendi nefsini zelîl tutar, fiehvetlerini terk eder. Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinin r›zâs›
için huzûrunda çok durma¤› âdet eder.
Yâ Alî! Muhlis olan›n üç niflân› vard›r: Kâdir olursa [gücü
yeterse] afv eder. Mal›n›n zekât›n› verir. Sadaka verme¤i sever.
Yâ Alî! Bahîlde üç niflân vard›r: Açl›kdan korkar. Birfley isteyenden korkar. Kendine iyilik eden kimseye, içindekinin hilâf›na [aksine] dili ile hayr söyler.
Yâ Alî! Yüreksiz olan›n üç niflân› vard›r: Korkak olur. Gönlü [kalbi] kat› olur. Havf edici olur. Yâ Alî! Sâbir [sabr edici]
olan›n üç niflân› vard›r: Tâat etme¤e sabr eder. Mâ’siyyeti terk
etme¤e sabr eder. Allahü teâlâ hazretlerinin ahkâm›na sabr
eder.
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Yâ Alî! Senin dostun olan›n üç alâmeti vard›r: Mal›n› sana
fedâ eder. Nefsini sana fedâ eder. Senin s›rr›n› gizli tutar.
Yâ Alî! Fâcir olan›n üç niflân› vard›r: Yemîn etmekle ö¤ünür. Han›mlar› aldat›r. Çok bühtân eder.
Yâ Alî! Kâfirin üç niflân› vard›r: Allahü teâlân›n dîninde flek
[flübhe] eder. Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretlerinin dostlar›n› düflman tutar. Rabbine tâat ve ibâdetden gâfil olur.
Yâ Alî! Rahmetden uzak k›l›nm›fl kullar›n üç niflân› vard›r:
Allahü tebâreke ve teâlâ ve tekaddes hazretlerinin mekrinden
emîn olur. Rahmetinden ümîdsiz olur. Allahü teâlân›n Resûlüne muhâlefeti kendine âdet eder.
Yâ Alî! Afv edilmifl kulun üç niflân› vard›r: Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretlerinin azâb›ndan korkucu olur. Mekrinden
çekinir. S›rf Allah için yap›lm›yan va’z ve nasîhatden çekinir.
Yâ Alî! Allahü tebâreke ve teâlâ dergâh›nda halk›n iyisi
odur ki, herkese menfa’ati olur. Halk›n kötüsü odur ki, gönlü
[kalbi] kinli olur. Gammaz ve kötü amelli olur.
Yâ Alî! Halk›n en iyisi, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri
indinde o kimsedir ki, ömrü uzun olur ve ameli iyi olur.
Yâ Alî! Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin indinde en
kötü ve Onun bu¤z etdi¤i kimse o kimsedir ki, halk onu hayrl›
zan eder. Onda hiç hayr olmaz. Zâhiri salâh ile süslü, bât›n› günâh ile doludur. Bundan dahâ kötüsü o kimsedir ki, ondan sak›nmak için kendine ikrâm olunur. Bundan dahâ kötüsü zenginlere ikrâm eder. Fakîrleri hor ve zelîl tutar. Zenginlere çeflidli, renkli ni’metler ile cömertlik eder. Fakîrlere bir parça ekmek vermez. Bundan dahâ beteri o kimsedir ki, yaln›z bafl›na
yiyip, bir kimseye, bir nesne vermez. Bundan da beteri o kimsedir ki, bir müslimân kardefline dostluk izhâr eder. Sonra onu
helâk eder.
Yâ Alî! Kerâmet, günâhlardan geçmekdir [günâhlar› terk
etmekdir].
Yâ Alî! Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinden korkman›n
asl›, Allahü teâlân›n harâm etdi¤i herfleyden sak›nmakd›r.
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Yâ Alî! Do¤ru söyleyici kimsenin alâmeti, do¤ru söylemek
âdeti olur. K›zg›nl›k ân›nda ve r›zâ vaktinde ve hâcet vaktinde
[ihtiyâc ân›nda] de do¤ru söyler.
Yâ Alî! Befl fley gönlü öldürür. Çok yimek. Çok uyumak.
Çok konuflmak. Çok gülmek. R›zk için çok endîfle etmek. Harâm yimek îmân› za’îfletir, kalbi karart›r.
Yâ Alî! Befl fley kalbi kat› eder, karart›r: Kalb çok karar›rsa,
Allahü teâlâ korusun, kâfir olur. Bunlar günâh› bilmez, günâh
ifller. Tok oldu¤u hâlde yemek yimek. Zulm ile mal toplamak.
Nemâz› te’hîr etmek. Sol eli ile yimek ve içmek.
Yâ Alî! Befl fley unutkanl›k hâs›l eder: Fâre art›¤› yimek.
K›bleye karfl› bevl etmek. Durur hâldeki suya bevl etmek. Kül
üzerine bevl etmek. Harâm ile geçinmek.
Yâ Alî! Befl nesne [fley] gönlü [kalbi] parlat›r, münevver
eder: Sûre-i ihlâs› çok okumak. Az yimek. ‹lm meclisine hâz›r
olmak. Az piflmifl ekmek yimek. Gece nemâz› k›lmak.
Yâ Alî! Befl fley gönlü rûflen eder, ayd›nlat›r, karanl›¤›n› giderir: ‹lm meclisinde oturmak. Elini yetîm bafl›na sürmek. Seher vaktinde çok istigfâr etmek. Çok yime¤i terk etmek. Çok
oruc tutmak.
Yâ Alî! Befl nesne gözün nûrunu artd›r›r: Kâ’be-i mu’azzamaya bakmak. Mushaf-› flerîfe bakmak. Anne-babas›n›n yüzüne bakmak. Âlimin yüzüne bakmak. Akar suya bakmak.
Yâ Alî! Befl nesne kifliyi kocalt›r [çökdürür]. Borcu çok olmak. Çok gam› olmak. Kad›n›n nefesi erke¤e eriflmek. Çok koku sürünmek. Çok balgam gelmek.
Yâ Alî! Cennet kap›s›nda gördüm; yaz›lm›fl. Her kim hevâs›na muhâlefet ederse, Cennet onun yeri olur. Cehennem der
ki: Yâ Rabbî! Beni neden dolay› yaratd›n. Allahü teâlâ celle flânühü buyurdu: (Her bahîl ve mütekebbir için) [Cimri ve kibrli
için]. Cehennem dedi, ben onlar içinim.
Yâ Alî! Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin r›zâs› anne ve
baban›n r›zâs›ndad›r. Gadab› onlar›n gadab›ndad›r. Yâ Alî! Kâ– 339 –

fir de olsa, komfluna ikrâm eyle. Kâfir de olsa müsâfire ikrâm
eyle. Anaya-babaya kâfir de olsalar ikrâm eyle. Dilenciyi kâfir
de olsa red etme.
Yâ Alî! Her kim flübheliden yir, dîni örtülü olur. Gönlü siyâh olur. Her kim harâm yir ise gönlü [kalbi] ölür ve dîni köhne olur. Yakîni za’îf olur. Düâs› perdelenir. ‹bâdeti az olur.
Yâ Alî! Mücrim olan kul düâ etse, Allahü teâlâ celle flânühü
onun helâk›n›, istedi¤i fleyde verir ve meleklere emr eder ki, verin istedi¤i nesneyi ki, onun helâk› ondad›r. Sesini kesin.
Yâ Alî! Allahü teâlâ kullar›ndan bir kula gadab edecek ise,
ona harâm mal nasîb eder. Gadab› çok olunca, bir fleytân› onun
üzerine musallat eder ki, onu dünyâda meflgûl eder. Dünyâ iflleri kolaylafl›r. Dinden uzaklafl›r. Sonra o kul der ki, Allahü teâlâ gafûrürrahîmdir.
Yâ Alî! Allahü Sübhânehü ve teâlâ bir kulu sever, o kulun
düâs›n› gecikdirir [te’hîr eder]. Melekler derler, yâ Rabbî bu
mü’min kulun düâs›n› kabûl eyle. Allahü teâlâ ve tekaddes buyurur ki, (B›rak›n benim kulumu. Siz onun üzerine benden dahâ çok mu ac›yorsunuz. Ben onun düâs›n› tedarruan severim.
Ve ben alîm ve habîrim.)
Yâ Alî! Bir kiflinin ölüm ân›nda, a’zâlar› birbirine selâm verir. Der, esselâmü aleyke. Ben öldüm. Sen de ölsen gerek. Böylece ak tüy kara tüyüne der; ben öldüm; ya’nî a¤ard›m. Sen de
ölürsün.
Yâ Alî! fiâd olup, kahkaha ile gülme ki, Allahü teâlâ ve tekaddes böyle olanlar› sevmez. Dâimâ hüznlü ol ki, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri hüznlü olan kimseleri sever.
Yâ Alî! Her yeni gün olunca, o yeni gün, ey insan o¤lu ben
senin yeni gününüm. Ben senin üzerine flâhidim. Bak, ne istersin. Her gece olunca, gece de böyle söyler. Gündüz ile ve gece
ile sohbeti iyi yap.
Yâ Alî! Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin fadl›ndan halâli taleb et ki, halâl taleb etmek mü’minler üzerine farzd›r.
Yâ Alî! Abdest ald›kdan sonra ‹nnâenzelnâ [Kadr] sûresini
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okumakdan geri kalm›yas›n. Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri herbir abdestde sana ellibin senelik abdest sevâb› verir.
Yâ Alî! Her kim ayaklar›n› y›kad›kdan sonra, bana salevât
verse, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri, onun bütün üzüntülerini giderir, ferâhland›r›r, düâlar› müstecâb olur.
Yâ Alî! Tehâretlenince, yeniden su al ve önüne sür ve sonra, (Sübhâneke Allahümme ve bi hamdike eflhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ flerîke leke estagfiruke ve etübü ileyke.) oku.
Sonra yüzünü bir taraf›na çevir ve flöyle söyle: (Ve eflhedü enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke). Her kim böyle yaparsa, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri onun günâhlar›n› az veyâ çok olsun, afv eder.
Yâ Alî! Her kim Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerini fecr
tulû’ etmezden evvel ve gün do¤mazdan evvel zikr ederse, Allahü teâlâ, onun Cehennemde azâb olunmas›na râz› olmaz.
Onun günâhlar› yedi kat gökdeki y›ld›zlar adedince olur ise de
azâb etmezler. Yâ Alî! Sabâh nemâz›n› cemâ’at ile k›las›n. Günefl do¤up, yükselinceye kadar yerinde otur. Sonra iki rek’at
nemâz k›l ki, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri, sana bir hac
ve ömre sevâb› verir. Köle azâd etmek sevâb› ve bin dinâr fîsebîlillah sadaka etmiflce sevâb verir.
Yâ Alî! Hazarda ve seferde Duhâ nemâz›na devâm et ki, k›yâmet günü oldu¤u zemân, bir nidâ edici Cennetin flerefeleri
üzerinden nidâ eder ki, nerededir o kimseler ki, duhâ nemâz›n›
k›larlar idi. Duhâ kap›s›ndan var›p, selâmetle ve emân ile Cennete girsinler. Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri Duhâ nemâz›n› emr etmedi¤i hiçbir Peygamber göndermedi [ya’nî her Peygambere emr etmifldir].
Yâ Alî! Her kim Cum’a günü gusl ederse, Allahü tebâreke
ve teâlâ onun günâhlar›n› afv eder. Bu Cum’adan gelecek
Cum’aya kadar pürnûr olur. Kabrde ve mîzânda a¤›rl›k olur.
Yâ Alî! Kullar›n sevgilisi, Allahü teâlâ hazretlerine o kuldur ki,
secdede, (Yâ Rabbî! Ben nefsime zulm etdim. Beni afv et! Zîrâ günâhlar› ancak sen afv edersin.) der. Yâ Alî! fierâb içen ile
dostluk etme. O mel’ûndur. Zekât vermiyen kimse ile arkadafll›k etme. O Allahü teâlân›n düflman›d›r. Fâiz yiyen ile arkadafl– 341 –

l›k etme ki, o Allahü teâlâ hazretleri ile muhârebe eder.
Kur’ân-› kerîmde bu bildirilmifldir. [Bekara sûresi 279.cu âyet-i
kerîmesinde meâlen]; (E¤er fâizi terk etmezseniz, Allaha ve
Peygambere karfl› harbe girmifl olursunuz...) buyurulmufldur.
Yâ Alî! Düâ ederken veyâ Kur’ân-› azîm-üfl-flân tilâvet
ederken sesini çok yükseltme. Çünki, nemâz k›lanlar›n nemâzlar›n› fesâda verirsin. Yâ Alî! Nemâz vakti gelince nemâz›n›
k›l. Çünki fleytân seni meflgûl eder. Bir hayrl› ifle niyyet etdi¤in
zemân, hemen o ifli yap. Çünki, fleytân seni o hayrl› iflden men’
eder.
Yâ Alî! Her kim ücret ile bir iflçi tutar; ücretini temâm vermezse, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri onun tâatlar›n› mahv
eder. Ben onun k›yâmet gününde hasm› olurum.
Yâ Alî! Cebrâîl aleyhisselâm, âdem o¤lu olup da, yedi ifl iflleseydim, diye temennî etmifldir. Befl vakt nemâz› cemâ’at ile
k›lsayd›m. Âlimler ile otursayd›m. Hastalar› sorsayd›m. Cenâze
nemâz›n› k›lsayd›m. Su da¤›tsayd›m. Darg›n olan iki kimseyi
bar›flt›rsayd›m. Yetîmlere flefkat etseydim. Yâ Alî! Sen de bunun üzerine h›rsl› ol.
Yâ Alî! Yetîm a¤lad›¤› zemân Arfl-› mecid titrer. Allahü
Sübhânehü ve teâlâ hazretleri buyurur ki, yâ Cebrâîl, bu yetîmi
a¤latan›n yerini Cehennemde bul! Ben de onu a¤latay›m. Her
kim ki onu sevindirir ve güldürür. Onun Cennetde yerini genifl
et ki, ben onu sevindireyim ve güldüreyim.
Yâ Alî! Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri, Âdem o¤lunun
bedeninde dilden iyi birfley halk etmemifldir. Onun ile Cennete
girer. Ve onun ile Cehenneme girer. Onu zindâna koy ki, y›rt›c› hayvân gibidir.
Yâ Alî! Eyyâm-› beyd orucuna devâm et ki, ay›n onüçüncü,
ondördüncü, onbeflinci günleridir. Allahü teâlâ ve tekaddes
hazretleri bu günlerde oruc tutanlar›n yüzlerini beyâz eder. O
sene temâmen oruc tutmufl gibi olur.
Yâ Alî! Her kim ilmsiz ibâdet ederse, zarar› fâidesinden çok
olur. Onun misâli o a’mâ gibi olur ki, bir sahrâya delîlsiz gider.
O kadar dolafl›r ki, kendini dikenlik aras›nda bulur.
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Yâ Alî! Her kim her gün yirmibefl kerre (Estagfirullahe lî ve
li vâlideyye veli-cemî’il mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne
vel müslimâti innehû mu’cîbüt de’avât) derse, Allahü tebâreke
ve teâlâ o kimseyi kendi dostlar›ndan yazar.
Yâ Alî! Her kim her gün on kerre (Lâ ilâhe illallahü kable
külli ehadin ve lâ ilâhe illallahü ba’de külli ehadin ve lâ ilâhe illallahü yebka rabbünâ ve yefnâ ve yemûtü küllü ehadin) derse,
göklerde hiçbir melek kalmaz; illâ ona bin kerre istigfâr ederler.
Yâ Alî! Her kim hergün yirmibir kerre (Allahümme bârik lî
fil-mevti ve fî mâ ba’det mevti) derse, Allahü teâlâ ve tekaddes
hazretlerinin ona dünyâda verdi¤i ni’metleri hesâbs›zd›r.
Yâ Alî! Her gün on kerre (Elhamdülillah kable külli ehadin
ve elhamdülillahi ba’de külli ehadin velhamdülillah yebka rabbünâ yefnâ küllü ehadin velhamdülillahi alâ külli hâlin) derse,
Allahü teâlâ ve azze ve celle o kimseyi büyük günâh› olsa da afv
eder.
Yâ Alî! Her kim benim üzerime her bir gün ve her bir gecede yüz kerre salevât getirse, ona flefâ’at etmek, büyük günâh›
olsa da, bana vâcib olur. Bu cümlede bütün müslimânlara nasîhat vard›r.
Yâ Alî! Gece nemâz› k›l! Bir koyun sa¤acak mikdâr› zemân
kadar da olsa, gecede iki rek’at nemâz gündüzleri bin rek’at nemâzdan fazîletlidir. Geceleri nemâz k›lanlar›n yüzleri, gündüzün bütün insanlar›n yüzlerinden güzel olur.
Yâ Alî! Hiçbir müslimâna la’net etme. Hiçbir hayvana la’net
etme. La’net sana geri döner. Yâ Alî! Her kim Allahü tebâreke
ve teâlâ hazretlerinin ni’metlerine flükr ederse, belâlar›na sabr
ederse, günâhlar›na istigfâr ederse, hangi kap›dan isterse Cennete girer.
Yâ Alî! Çok uyumak gönlü öldürür. Piflmânl›¤›, unutkanl›¤›
artd›r›r. Çok gülmek gönlü [kalbi] öldürür. Vakâr› giderir. Çok
günâh ifllemek kalbi, gönlü siyâhlafld›r›r. Piflmânl›k verir.
Yâ Alî! Her kim dünyây› ihtiyâc› kadar taleb ederse, S›rat
üzerinden flimflek gibi geçer. Allahü teâlâ ve tekaddes ondan
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râz› olur. Her kim dünyây› isteyip ve harâmlardan çok mal toplarsa, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine mülâki oldu¤unda,
Allahü teâlâ hazretlerini gadabl› bulur.
Yâ Alî! Her kim bir müslimâna, temiz düflünce ve hulûs-i
kalb ile yiyecek verirse, Allahü teâlâ o kimseye bin hasene [sevâb] verir, bin günâh›n› afv eder.
Yâ Alî! Mazlûmun inkisâr›ndan [kalbinin k›r›lmas›ndan] sak›n ki, Allahü teâlâ onun beddüâs›n›, kâfir de olsa kabûl eder.
Yâ Alî! Borcu az et, râhat olursun. Borç din harâbl›¤›d›r.
Gündüz zelîl, hakîrdir. Gece gam ve gussal›d›r.
Yâ Alî! Her kim Cum’a gecesi Sûre-i Bekaray› okur ise, o
kimse yedinci gökden, yedinci yere kadar pürnûr olur. Her kim
sûre-i Duhân› okur ise, iflledi¤i ve iflliyece¤i günâhlar› afv eder.
Yâ Alî! Her kim Vessemâ’i vet Târik sûresini yatd›¤› vaktde
okur ise, Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri ona, gökde olan
y›ld›zlar adedince hasene [sevâb] verir.
Yâ Alî! Uyumak istedi¤in zemân istigfâr söyle. (Sübhânallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber ve lâ havle
ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm.) oku ve (Kul hüvallahü
ehad) sûresini çok oku ki, o Kur’ân-› azîmin ›fl›¤›d›r. Senin üzerine okumak vazîfe olsun Âyet-el kürsîyi ki, bir harfinde bin bereket ve bin rahmet vard›r. Her kim Sûre-i Mülkü yataca¤› vakt
okuyup, (Allahümme a’s›mnî bil islâmi kâimen ve a’s›mnî bil islâmi, râk›den ve lâ tüflemmitnî adüvven ve lâ hâsiden, Allahümme innî e’ûzü bike min flerri nefsî ve min flerri külli dâbbetin ente âh›zün binâsiyetiha ve es’elüke minel hayri küllihî.) der ise,
Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri cin ve ins flerrinden ve her
yarat›lm›fl›n flerrinden onu muhâfaza eder. Yâ Alî! Sûre-i Haflr›
oku. Dünyâ ve âh›ret flerrinden muhâfaza eder.
Yâ Alî! Zeytin ya¤›n› yi ve kendini onunla ya¤la. Sana bir
üzüntü eriflir ise, (Sübhâneke rabbî lâ ilâhe illâ ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbül arflil azîm) oku. O düây› oku ki, Cebrâîl aleyhisselâm bana ta’lîm etmifldir: (Allahümme innî es’elüke
afve vel âfiyete fiddîni veddünyâ vel âh›rete).
Yâ Alî! Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerini, gam ve gussa
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vaktinde zikr et ve (Yâ hayyü yâ kayyümü yâ lâ ilâhe illâ ente
rahmetike estegîsü fa¤firli ve eslihlî fle’nî ve ferric hemmî) söyle.
Yâ Alî! Yeme¤e tuz ile baflla. Sonunda da tuz ile bitir. Tuz,
ölüm hâric, yetmifl derde devâd›r. Yemeklere çörek otu koy. O
da ölüm hâric, her derde devâd›r.
Yâ Alî! Yeni ay› görünce tehlîl ve tekbîr getir ve (Lâ ilâhe
illallahü vallahü ekber ve a’zîm ve ekdar ve e’ûzü mimmâ ehâfü ve ühâzirû) oku.
Yâ Alî! Bir kimseden bir hâcet isteyece¤in zemân Âyet-el
kürsî oku; sa¤ aya¤›n› ileri koy. Yâ Alî! Yedi kimse benim ümmetimden Cennete girerler: 1– Tevbe eden yi¤it [genç]. 2– Sadakay› gizli veren kimse. 3– Harâm› terk eden ve Duhâ nemâz›n›
k›lan kimse. 4– Mal›n›n gitmesine râz› olup, imâm ile bir vakt
nemâz›n›n gitmesine râz› olmayan kimse. 5– Allahü tebâreke ve
teâlâ hazretlerinin havf›ndan [korkusundan] gözleri yafl ile dolan kimse. 6– Ulemâ-ilhak ile oturan kimse. 7– Bir mü’mine muhabbet eden ve Allahü teâlâ için ikrâm eden kimse.
Yâ Alî! Bir kimsenin üzerinden, ülemâ meclisinde oturmadan k›rk gün geçse, onun gönlü [kalbi] karar›r. Büyük günâh ifller. Zîrâ ilm gönlü diri tutar. ‹lmsiz ibâdet olmaz.
Yâ Alî! Her kimin vera’› olmasa, günâh ifllemekden men’ olmaz. Ona, yerin alt›, yerin üzerinden iyidir. Ya’nî îmân›n yeri
belli olmad›¤›ndan, kabrde durmas› dahâ iyidir.
Yâ Alî! Bir nesneyi piflirmek istersen, iyi piflir. Yidi¤in vakt
çok çi¤ne. Ya¤mur ya¤arken düâ et. Kâfirler ile ceng oldu¤u
vakt, Kur’ân-› azîm-üfl-flân k›râet olundu¤u vakt ve farz nemâz›ndan sonra düâ et.
Yâ Alî! Cehennemde demirden bir de¤irmen vard›r. O,
Kur’ân-› kerîmi okuduklar› ve âlim olduklar› hâlde mücrim
olanlar›n bafl›n› ö¤ütür. Yâ Alî! Hak ile hükm et ki, her cevr
edici hâkim için, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin huzûrunda azâbdan bir zincir olur ki, uzunlu¤u yetmifl arfl›nd›r. E¤er
ondan bir arfl›n›n›, bir yüksek da¤›n bafl›na koysalar, temâm› yan›p, kül olur.
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Yâ Alî! Yak›n zemânda benim ümmetimden râfizîler ç›kar.
Her kim benim Eshâb›ma çirkin söylerse, seb’ ederse [kötüler
ise], onun boynunu vur ki, bu ümmetin yehûdîsidir.
Yâ Alî! Her kim bir a’mân›n elini tutarsa, Allahü teâlâ onun
yüzbin günâh›n› afv eder. Sol elini sa¤ elin ile tut.
Yâ Alî! Allahü tebâreke ve teâlâ bir kimseye bir sâlihâ ve
mutî’a han›m verip, onun gönlünü hofl tutmas› ve imâm ile nemâz k›lmas› ve komflular› kendinden râz› olmas›, Allahü teâlân›n ona ikrâm›ndand›r. Yâ Alî! Melekler istigfâr ederler o kimseye ki, onun evinde bal olur, zeytin olur ve çörek otu olur. ‹çinde sûret [canl› resmi] olan, flerâb olan, köpek olan, ana-babaya
âsî olunan ve hiç müsâfir gelmiyen eve [rahmet] melekleri hiç
girmezler. Sefere veyâ cenge giderken Sûre-i Yasîni oku. On
kerre innâ enzelnâ [Kadr] sûresini oku, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri düflmanlar›n flerrinden emîn eder.
Yâ Alî! Bir zâlimden korkar isen, (Yâ ilâhe, Cebrâîle ve ‹srâfîle ve Mikâîle ve Azrâîle ve yâ ilâhe ‹brâhîme ve ‹smâîle ve
‹shaka ve münzelit Tevrâti vel ‹ncîli vez Zebûri vel Fürkân,
Kün lî, câren min fülanibni Fülân, min kezâ ve kezâ) söyle. Sefer edece¤in zemân, (Yâ erda Âmentü birabbî ve rabbiki Allahüllezî lâ ilâhe illâhüvellezî halakanî ve halekaki e’ûzü billâhi
min flerri ki ve min flerri mâ yedübbü aleyki. Ve min flerri külli
üsûdin ve esedin. Ve min flerri vâlidin ve mâ veledin) söyle.
Yâ Alî! Sana bir kat›l›k erifldi¤i zemân, (Allahümme innî
es’elüke bi hakk› Muhammedin ve âli Muhammedin illâ necîtenî) söyle.
Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” dedi ki, yâ Resûlallah!
Senin âlin kimdir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri buyurdular ki, her takî ve nakî [harâmlardan sak›nan
temiz müslimânlar] benim âlimdir. Bir köye flunu demeyince de
girme: (Allahümme innî es’elüke hayreha ve hayra men bihâ ve
e’ûzü bike min flerrihâ ve flerri men bihâ).
Ta’âm› üç parma¤›n ile yi ki, fleytân iki parma¤› ile yir. Hiç
kimsenin yüzüne tokat vurma. Hayvan›n dahî yüzüne vurma.
Rü’yân› me¤er dostun da olsa, söyleme.
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Yâ Alî! Benim vas›yyetimi h›fz et. Nas›l ki ben Cebrâîl aleyhisselâmdan, O Rabbül âlemînden sübhânehü ve teâlâ h›fz etdi. Yâ Alî! Sana bu vas›yyetde evvelin ve âh›rin ilmini verdim.
Her kim ki bunun ile amel eylerse, dünyâda ve âh›retde selâmet
üzere olur.
K›rkbirinci Menâk›b: Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin fazîletleri hakk›nda bildirilen menk›bedir. Gazâlardan birinde al›nan ganîmeti, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, Sahâbe-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretleri aras›nda taksim edip, herbir gâziye bir pay
verdiler. Alî “kerremallahü vecheh” hazretlerine iki pay verdiler. ‹slâm askeri aras›nda, kendi dâmâd› ve amcao¤luna meyl
edip, iki pay verdi diye konuflmalar oldu. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri onlar›n bu sözlerini iflitip, minbere ç›kd›. Hamd ve salevâtdan sonra, buyurdular ki, yâ islâm
askeri. Hiç bildiniz mi ki, bu küffâr askerini kim susdurdu. Kim
vurdu ki, düflman behâd›rlar›n›n yürekleri titredi. O nâran›n
heybetinden, canlar› bedenlerinde kurudu. O kim idi. Dediler
ki, yâ Resûlallah! Gördük bir merd ki, yeflil sar›k bafl›nda. Ablak ata binmifl ve yüzünü sarm›fl. Her nâra vuruflunda, da¤ titredi. Hamle ederdi; yer debrenirdi. K›l›nç çekerdi, havada flimflek
çakard›. Darbe vurdu¤unda, havay› buhâr kaplard›. K›l›nç vuran› görmez idik. Ammâ düflman›n bafl, el ve aya¤›n› görürdük.
Hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (O Cebrâîl aleyhisselâm idi ki, bu cengi yapd› ve
kâfirleri yerle bir etdi ve geri döndü ve dedi ki: (Yâ Muhammed! Benim hissemi Alî bin Ebî Tâlibe ver.) ‹ki hissenin birisi
kendi nasîbidir. Ve birisi Cebrâîlindir. Ta’n etmeyiniz ki, bir
kimseye iki hisse vermem ve kimseye meyl etmem.)
K›rkikinci Menâk›b: Bir gün Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (Yâ Alî! Müjde olsun ki, sana
k›yâmet gününde, Allahü Sübhânehü ve teâlâ Cennet hazînedâr›na emr eyler. Her kim Cennete girerse, yâ Alî, senden sened almay›nca, hazret-i R›dvân Cennete koymaz. Yâ Alî, sen
de kimden râz› isen, sened verirsin, Cennete girer. Kimden ki
râz› de¤il isen, sened vermezsin, Cennete giremez.)
Hattâ bir gün yolda giderken, hazret-i Alî, hazret-i Ebû
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Bekr “rad›yallahü teâlâ anhümâ” ile bulufldular. Hazret-i Ebû
Bekr, hazret-i Alîye latîfe yolu ile buyurdular ki: Yâ Alî! Senden sened olmay›nca Cennete girilmez. O zemânda bana sened
verir misin. Hazret-i Alî buyurdular ki, gerçek buyurursun. Lâkin, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden iflitdim; yâ S›ddîk! Hazretinize dan›flmay›nca bir ferde sened vermem. O takdîrce, cenâb›n›z bizim üzerimize nâz›r gibi
olursunuz. Bizim senedimize ne ihtiyâc›n›z olur. Belki biz size
mürâce’at ederiz, deyip, birbiriyle latîfe eyleyip, muhabbet ile,
herbiri yollar›na müteveccih oldular.
K›rküçüncü Menâk›b: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinin gazâlar›ndan bir gazâda kâfirler ile karfl›lafl›ld›. Kâfir askerlerinden bir kâfir, meydâna at sürüp, er diledi. Her kim karfl›s›na vard› ise, flehîd etdi. Mü’minlerden meydâna ç›kan› flehîd etdi¤i için, art›k meydâna kimse ç›kmad›. O
kâfir de, kimse meydâna ç›kmad›¤› için, ma¤rûr olup, ileri at
sürüp, islâm askerine karfl›, yüksek ses ile ba¤›r›p, dedi ki: Yâ
Muhammed! Bana er gönder, dö¤üflelim, ne durursun, senin
yan›nda bu denli cihângir behâd›rlar vard›r. Niçin göndermezsin. Çünki onlar meydâna gelme¤e korkarlar. (Hâflâ, Eshâb-›
güzîn ondan korkmazlard›. Lâkin hikmeti ne idi.) Dedi, bârî
amcan o¤lu Alîyi gönder. Gelsin, erlik nice olur, göstereyim.
Hemen flâh-› merdân, flîr-i yezdân Alî bin Ebî Tâlib “rad›yallahü teâlâ anh” kâfirin sesini iflitdi. Durdu¤u yerde arslanlar gibi
kükredi. Eshâbdan birisini Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretlerinin huzûr-u flerîflerine gönderdi. O kâfirin
bulundu¤u meydâna girme¤e izn taleb etdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki, (Var Alîyi
benim yan›ma getir.) O Eshâb da var›p, hazret-i Alîyi getirdi.
Huzûr-u flerîflerine geldikde buyurdu ki: (Yâ Alî! O kâfirle
ceng etmek ister misin!) Hazret-i Alî dedi ki: Yâ Habîb-i rabbil’âlemîn! Senin dînin u¤runa cân›m fedâd›r. Ümmîd ederim
ki, icâzet verip, himmet buyuras›n›z ki, var›p, o kâfirin flerrini
müslimânlar›n üzerinden def’ edeyim. Hazret-i Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, hazret-i Alînin “rad›yallahü
teâlâ anh” eline yap›fl›p, buyurdu ki; (Yâ Alî! Seni, yerleri ve
gökleri yaratan Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine ›smarlad›m.) Bunu ifliten Alî “rad›yallahü anh”, yaydan ok ç›kar gibi,
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o kâfire karfl› at sürüp, yüksek sesle nâra at›p, hayk›rd› ki, k›yâmet kopdu sand›lar. Kâfirler sonbehâr yapra¤› gibi titreyip,
yere düfldülür. Nice nice kâfirlerin ödü patlay›p, cân› Cehenneme gitdi. O kâfir de meydân ortas›nda, kurulup dururken, hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” yetiflip, karfl›s›na geldikde, dedi ki, yâ mel’ûn! Îmâna gel! Yoksa sen bilirsin. O kâfir de ceng
istedi. Aralar›nda birkaç hamle geçdikden sonra, yine islâma
da’vet eyledi. Gördü ki, kâbiliyyet yokdur. Bir darbe ile at›ndan yere düflürüp ve gö¤sünün üzerine ç›k›p, k›l›nc›n› bo¤az›
üzerine koydu. Yine dîne da’vet eyledi. O kâfir gördü ki, hiç
kurtulufl yokdur. A¤›z dolusu pis tükrü¤ünü Alînin “rad›yallahü teâlâ anh ve kerremallahü vecheh” mubârek yüzlerine boflaltd›. Tükrük yüzüne gelince üzerinden kalk›p, k›l›nc›n› k›n›na koydu. O kâfir de aya¤a kalk›p, dedi ki, yâ Alî! Evvelden
sen beni ve ben seni bilmez iken, bana emân vermeyip, beni
helâk etmek ister iken, ben cân›m›n ac›s›ndan böyle ifl iflledim.
Dahâ çok gadab edip, beni helâk etmen lâz›m ve vâcib iken,
üzerimden kalk›p, k›l›nc› k›n›na koymakdan maksad›n nedir,
bana bildir, dedi. fiâh-› merdân Aliyyül mürtedâ “rad›yallahü
teâlâ anh” buyurdu ki, sana o mühleti vermeyip, helâk etmek
istemem dîn-i islâm gayretine ve Allahü teâlâ ve tekaddes aflk›na idi. Sonra sen böyle edince, nefsime güç geldi. Korkdum
ki, seni katl edersem, nefsimin arzûsu ile etmifl olurum. O sebeble seni elimden b›rakd›m. O kâfir dedi ki, bu hâlis niyyet ve
bu fütüvvet sizde vard›r. Dîniniz hak dindir. Bana îmân› telkîn
eyle. Îmâna geleyim. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” ona
kelime-i flehâdet telkîn edip, müslimân oldu. O gün o pehlivân›n îmâna gelmesi ile yetmifl behâd›r pehlivân îmâna geldi. O
pehlivân hazret-i Alînin mubârek ayaklar›na bafl koyup, hizmet-i flerîflerinden ayr›lmad›.
K›rkdördüncü Menâk›b: Bir gün sabâh nemâz› vaktinde,
hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” mescide giderken, yolda
bir ihtiyâra rast geldi. ‹htiyâr›n ak sakal›na hurmet edip, önüne
geçmeyip, âheste âheste ard›nca giderdi. Mescid kap›s›na vard›kda ihtiyâr içeri girmeyip, gitdi. Hazret-i Alî “rad›yallahü
teâlâ anh” anlad› ki h›ristiyân imifl. Mescidde Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini rükû’da buldu. Güneflin do¤ma zemân› yaklaflm›fl idi. Cemâ’ate uyup, nemâz› k›l– 349 –

d›lar. Nemâzdan sonra, Sahâbe-i kirâm “r›dvânullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” hazretleri, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretlerinden sordular ki: Yâ Resûlallah! Birinci
rükû’da âdet-i flerîfinizden ziyâde durdunuz. O kadar ki, güneflin do¤mas› yaklafld›. Lutf edip, sebebini beyân ediniz. O Server-i Enbiyâ hazretleri buyurdular ki, (Âdet mikdâr› rükû’ tesbîhini edâ etdikden sonra, Semi’allahülimen hamideh deyip, k›yâma kalkmak istedi¤imde, Cebrâîl aleyhisselâm sidret-ül
müntehâdan sür’atle gelip, kanad› ile arkam› bas›p, bafl› ile bafl›m› tutup, kalkmama engel oldu. Bundan baflka, hikmetinin ne
oldu¤unu ben de bilmiyorum) buyurdular. Allahü Sübhânehü
ve teâlâ azze flânühü hazretleri hazret-i Cebrâîle emr eyledi ki,
var Habîbime, sebebini bildir. Eshâb›na bu s›rr› aç›klas›n. O sâat hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm Habîbullah›n huzûruna gelip,
haber verdi ve dedi ki: yâ Resûlallah! Mubârek bafl›n›z› rükû’dan kald›rmak istedi¤iniz zemân, Allahü teâlâ bana emr etdi ki, var Habîbimin arkas›n› tut; rükû’dan kalkmas›n ki, benim
kulum Alî, yolda, bir ak sakall› ihtiyâr›n, sakal›na hurmet edip,
âheste yürümekle, cemâ’at sevâb›ndan mahrûm kal›yor. Kalmas›n, Habîbime eriflsin. ‹ftitâh tekbîrinin sevâb›na nâil olsun.
Ben de geldim, Sultân›m› rükû’da tutdum ve Alî geldi. Hak
Sübhânehü ve teâlâ hazretleri beni sizi rükû’da tutma¤a gönderdi¤i zemân kardeflim ‹srâfîli de günefli tutma¤a gönderdi ki,
çabuk do¤mas›n ve hazret-i Alî size eriflinceye kadar e¤lesin.
‹flte hikmeti budur. Sonra, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri bu haberi Eshâb-› kirâm hazretlerine nakl
buyurdular. Hepsi vâk›f oldular ki, hazret-i Alînin “rad›yallahü
teâlâ anh” Rabbil’âlemîn dergâh›nda hürmeti ve izzeti ne mertebe imifl ve yafll›lara hürmet etmek fazîletine de bundan hissedâr oldular. Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hakk›nda, flî’î ve râfizî
ve Ca’ferî ve ‹smâîlî gibi f›rak-› dâllenin bildirdi¤i pek-çok uydurma menk›beler de vard›r. [(Hak Sözün Vesîkalar›) ve (Eshâb-› Kirâm) kitâblar›n› okuyunuz!]
K›rkbeflinci Menâk›b: Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”
gazâya gitmifldi. Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri, feth müyesser edip, çeflidli ganîmetler ile, yüz ak› ile, sa¤ ve sâlim döndü. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ile
bulufldukda, huzûr-› flerîflerine gazâ mal›ndan bir kese alt›n ge– 350 –

tirdi. Server-i âlem o alt›nlar›, taksîm etdi. Hazret-i Alîye ancak, o alt›nlardan üç dâne verdi. ‹nsanl›k îcâb›, hazret-i Alînin
hât›rlar›na, Sultân-› kâinât benim ne mertebe ihtiyâc›m oldu¤unu bilir, diye biraz üzüntü hâs›l oldu. O hüzün ile se’âdethânelerine geldi. Gece rü’yâda gördü ki, k›yâmet kopmufl. Bütün
herkesi arasat meydân›nda hesâb için habs etmifller. Hazret-i
Alîye “kerremallahü vecheh”, yâ Alî! Sen de üç alt›n›n hesâb›n› ver, dediler. Öyle bir harâret ve ›zd›râb kaplad› ki, beyni kaynard›. Bu ›zd›râbdan s›k›l›p, birkaç ad›m döfle¤inden d›flar› atlad›. Suçunu bilip, tevbe ve istigfâra mecbûr oldu. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin âsitâne-i
se’âdetlerine [evlerine] var›p, ayaklar›na yüz sürdükde, Fahr-i
âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, Aliyyül mürtedâ “kerremallahü vecheh” hazretlerini bu hâl ile gördükde,
tebessüm edip, buyurdu ki, yâ Alî! Üç alt›n›n hesâb›n› vermekde, bu fleklde zahmet çekdin. Dahâ ziyâde olsa idi, hâlin nice
olurdu. Hazret-i Aliyyül mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anh”, elbette bu menk›bede anlat›landan dahâ yüksekdir.
K›rkalt›nc› Menâk›b: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinin zemân-› flerîflerinden önce, Arabistâna
bir pehlivân gelmifldi. Anter adl› bir dilâver, gürbüz pehlivân
idi. Fahr-i âlemin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” zemân-› flerîflerine gelinceye kadar böyle bir pehlivân gelmemifldi. ‹brâhîm aleyhisselâm›n dîni üzerine idi. Bedi’üzzemân, Kâs›m,
Âlemflâh gibi o¤ullar› vard›. Bu k›ssay› hazret-i Hamza “rad›yallahü anh” hazretlerine isnâd ederler. Ya’nî bunlar hazret-i
Hamzan›n o¤ullar›d›r, derler. Nihâyet Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” buyurmufldur ki, (Medh edecekseniz,
benim amcam Hamzay› medh ediniz!). K›ssa kitâblar›n› te’lîf
edenler, bu hadîs-i flerîfi sened olarak al›p, Antere, hazret-i
Hamzad›r “rad›yallahü teâlâ anh”, dediler. Gâyet kuvvetli, behâd›r pehlivân idi. Zemân-› flerîflerinde, hazret-i Hamzan›n
karfl›s›na ç›kacak bir pehlivân yok idi. Allahü Sübhânehü ve
teâlâ hazretleri bir al at vermifldi. Ad›na Eflkâr derlerdi. O asrda ondan güzel at yok idi. O, zemân›n sâhib k›rân› idi. Hazret-i
Hamza hazret-i ‹brâhîm aleyhisselâm›n dîni üzerine idi. Hazret-i Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” efendimizin
amcas› idi. Gâyet riâyet edip, severdi. Resûl-i ekrem “sallallahü
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teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri de hazret-i Hamzay› severdi.
Vahy nâzil oldukda, dîn-i islâm ile müflerref oldular. Dâimâ Eflkâr ad›ndaki at›na binerdi. Mubârek arkas›n› [s›rt›n›] kimse yere getirememifl idi. Hattâ ilk önce Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin emr-i flerîfi ile kan döken hazret-i Hamza olmufldur. Uhud gazâs›nda flehîd olmufldur.
Server-i kâinât aleyhi ekmelüttehiyyât, Ona (Reîs-üfl flühedâ)
diye zikr etmifldir. Menk›belerinin nihâyeti yokdur.
Sözümüze dönelim: Bir gün Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûrlar›nda Anterin erli¤ini ve
dilâverli¤ini, boyunu-posunu ve yapd›¤› gazâlar› anlatd›lar.
Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” orada
hâz›r idi. Anterin evsâf›n›, kula¤› ile iflitince, Antere âfl›k oldu.
Kalbinden geçirdi ki, ne olayd› Anteri, silâh› ve at› ile görüp,
konuflayd›m. Sultân-› kevneyn ve Resûl-i sakaleyn “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, nübüvvet nûru ile, kalbinden
geçeni bilip, buyurdular ki, (Yâ Alî! Anteri görmek istersen, falan dereye var. Yâ Anter, bana gel diye, ça¤›r!) Hazret-i Alî
“rad›yallahü teâlâ anh” o dereye var›p, seslendi, yâ Anter, beri
gel. O dereden ve etrâf›nda olan da¤lardan ve düzlüklerden,
birçok, hesâbs›z sesler geldi ki, lebbeyk, lebbeyk [buyur] yâ Alî,
hangimizi istersin, diyorlard›. fiafl›rd›. Ne yapaca¤›n› bilemedi.
Gaybdan bir ses geldi ki, yâ Alî! Birçok Anter dünyâya gelip,
toprak içinde yatarlar. Onu anas› ve babas› ismi ile ça¤›r. Tekrâr hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” filan o¤lu Anter deyip,
ça¤›rd›kda, Anter bütün silâhlar›n› kuflanm›fl olarak, Allahü
teâlâ hazretlerinin emri ile, hazret-i Alînin huzûr-› flerîflerine
gelip, selâm verdi. Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” esedullah iken, erlikde ve behâd›rlakda efli ve benzeri yok iken, Anterin boy, pos, heybet ve selâbetini müflâhede etdikde, kalb-i flerîflerine bir korku geldi. Kâdir-i mutlak olan Allahü teâlây› tenzîh ve takdîs, tekbîr ve tesbîh etdi.
K›rkyedinci Menâk›b: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri buyurdular ki, (Ben ilmin flehriyim. Alî kap›s›d›r.) Hâricîler bu hadîs-i flerîf için, Alî “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretlerine hased etdiler. Hattâ hâricîlerin büyüklerinden on
kimse, dediler, biz hazret-i Alîden “kerremallahü vecheh” hepimiz birer mes’ele soral›m. E¤er herbirimize ayr› ayr› cevâb
– 352 –

verirse, biliriz, âlimdir, ve fâd›ld›r. O on kifli hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” huzûr-u flerîflerine var›p, birisi sordu: Yâ
Alî! ‹lm mi efdaldir, mal m› efdaldir. Hazret-i Alî “rad›yallahü
teâlâ anh” se’âdetle buyurdular ki, ilm efdaldir. Bunlar dediler
ki: Ne delîl ile söylersin. Hazret-i Alî buyurdu ki, ilm Enbiyâdan mîrâsd›r. Mal Kârûndan ve Fir’avndan ve Hâmândan mîrâsd›r. Bir baflkas› [ikincisi] süâl etdi ki; ilm mi efdaldir, mal m›.
Hazret-i Alî cevâb buyurdu ki: ‹lm maldan efdaldir. Zîrâ ilm,
sâhibini saklar. Mal›, sâhibi saklar. Biri de [üçüncüsü], onlar gibi sordu: Hazret-i Alî cevâb verdi ki, ilm efdaldir. Zîrâ, mal sâhibinin düflman› çokdur. ‹lm sâhibinin dostu çokdur. Biri de
[dördüncü] ayn› fleklde süâl etdi. Hazret-i Alî cevâb verdi. ‹lm
efdaldir. Zîrâ mal› tasarruf etseler eksilir. ‹lmi tasarruf etseler
artar [ziyâde olur]. Birisi [beflinci]de ayn› fleklde süâl etdi. Alî
“rad›yallahü anh” cevâb buyurdu ki,mal sâhibi cimri diye ça¤r›l›r. ‹lm sâhibi büyük ismler ile ça¤r›l›r. Biri [alt›nc›s›] da, ayn›
fleklde sordu. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” cevâb buyurdu ki: Mal harâmîden h›fz olunur. ‹lm harâmîden h›fz olunmaz.
Biri de [yedincisi] ayn› fleklde sordu. Hazret-i Alî se’âdetle cevâb buyurdu ki: Mal çok durmakla zâyi’ olur. ‹lm her ne kadar
durur ise de zâyi’ olmaz. Biri de [sekizinci] ayn› fleklde süâl etdi. Cevâb buyurdular ki: Mal kalbe kasâvet verir. ‹lm kalbi nûrland›r›r. Biri de [dokuzuncu] ayn› fleklde süâl etdi. Cevâb›nda
buyurdular ki: Mal sâhibi, mal sebebi ile tanr›l›k da’vâs›nda bulunur. ‹lm sâhibi böyle etmez. Biri dahî [onuncu] ayn› fleklde
süâl etdi. Cevâb›nda se’âdetle buyurdu ki: Mal, sebeb-i kasâvetdir [kalbi kat›lafld›r›r]. ‹lm, sebeb-i rahmetdir. Bundan sonra,
hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, e¤er bunlar
benden, devâml› süâl etseler, ben bunlara hayâtda oldu¤um
müddetçe devâml› cevâb verirdim. O on hâricî gelip, hazret-i
Alîye “rad›yallahü teâlâ anh” mutî’ oldular. (Miflkât-ül envâr)dan al›nm›fld›r.
K›rksekizinci Menâk›b: Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”
buyurdu ki, hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” beni Yemene kâdî olarak gönderdi. Halk aras›nda dînin
hükmleri ile hükm edecekdim. Dedim: Yâ Resûlallah! Ben
âlim de¤ilim. Kazâ ahkâm›n› bilmem. Mubârek elini gö¤süme
koyup, buyurdu ki: (Yâ Rabbî! Kalbine hidâyet, diline do¤ru– 353 –
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luk ver!) Ondan sonra bana, iki kifli aras›nda hükm vermekde
flübhe hâs›l olmad›. Hattâ hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”
buyurmufldur ki: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri bana buyurdu ki: Yâ Alî! Benim deveme binip, Yemene git. Falan tepeye vard›¤›nda, ki o tepe Yemene yak›nd›r.
Tepe üzerine ç›kd›¤›n vakt, görürsün ki, halk seni, karfl›lama¤a
gelirler. O zemân: (Ey tafllar, ey a¤açlar! Allah›n Resûlü size selâm ediyor, diye söyle) buyurdu. Hazret-i Alî oraya var›p, selâm› teblîg etdi¤inde, yeryüzünde bir hofl galgale [u¤ultu, gürültü] meydâna geldi ki, (essalâtü vesselâmü alâ Resûlillah!) diye
a¤açlar ve tafllar cevâb verdi. Halk bunu iflitdiler ve cümlesi
îmân getirdiler.
K›rkdokuzuncu Menâk›b: Zimâhflerî, (Rebî’ul ebrâr) adl›
kitâb›nda Ümm-i Ma’bedin k›z kardefli o¤lu Henûdun Ümm-i
Ma’bedden rivâyet etdi¤ini bildiriyor. Fahr-i âlem “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bir gece benim çad›r›mda istirâhat edip, uyuyordu. Uyand› ve su istedi. Mubârek ellerini y›kad› ve mazmaza eyledi. O suyu, çad›r›n bir taraf›nda bulunan
bir diken dibine dökdü. Sabâh oldu. Gördük ki, o yerden bir
a¤aç yetiflmifl. Büyük, büyük yemifller vermifldi. Kokusu anber
kokusu gibi, tad› fleker gibi idi. Aç kimse yise doyar, susuz kimse yise kanard›. Hasta yise s›hhat bulurdu. Gaml› kimse yise,
mesrûr olurdu. Yapra¤›n› yiyen her koyun ve deve bol mikdârda süt verirdi. Biz o a¤ac›n ad›na (fiecere-i Mubâreke) koymuflduk. Etrâfdan hastalara flifâ için, meyvesinden almaya gelirlerdi.
Bir gün seher vaktinde gördüm ki meyveleri dökülmüfl, yapraklar› küçük olmufl. Çok üzüldüm. Feryâd etdim. O s›rada Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin vefât
haberi geldi. O vak’adan otuz sene geçdi. Bir gün yine sabâh
vaktinde d›flar› ç›kd›m. Bakd›m ki, o a¤aç kökünden dallar›na
kadar her taraf› diken olup, yemiflleri de dökülmüfl. Sonra Aliyyül mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin flehâdeti ve
bu dünyâdan öbür âleme göçüflü haberi geldi. Art›k yemifl
[meyve] vermedi. Ammâ yapraklar›ndan fâidelenirdik. Bir gün
yine gördüm. Özünden hâs›l olan kan akar, yapraklar› da solmufl. Üzüntülü ve gaml› olup, oturduk. Sonra imâm-› Hüseyn
“rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin flehâdet haberini getirdi– 354 –

ler. Ondan sonra o a¤aç, dibinden kuruyup, belirsiz oldu. (fievâhid-ün nübüvve)den al›nm›fld›r.
Ellinci Menâk›b: Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” rivâyet buyurmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri, Hudeybiye gününde Mekke-i Mükerremeye do¤ru yola ç›kd›lar. Müslimânlar susad›lar ve hiçbir yerde su bulunmad›. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
Cuhfede konaklad›. Buyurdu ki; (Müslimânlardan bir cemâ’at
ile falan kuyuya var›p, su kaplar›n› [tulumlar›] o kuyudan doldurup, bize getiren kimseye, Allahü teâlân›n onu Cennetine
koymas› için kefîl olaca¤›m.) Bir kifli kalkd›, dedi ki: Yâ Resûlallah! Ben giderim. Onu sakalardan [suculardan] bir cemâ’at
ile gönderdi. Seleme-tebni Ekvâ “rad›yallahü teâlâ anh” der ki:
Ben de onlar ile berâber idim. O kuyuya yak›n geldik. O yerde
a¤açlar var idi. O a¤açlardan ses iflitdik. Hareketler gördük.
Ateflsiz dumânlar meydâna geldi. Bizim üzerimize çok korku
verdi. O a¤açlardan öteye geçme¤e kâdir olamad›k. Geri dönüp, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûruna
geldik. Durumu arz eyledik. Buyurdular ki, (Onlar cinnîlerden
bir cemâ’at idi. Sizi korkutdular. E¤er siz, korkmadan [emr edilen gibi] gitseydiniz, hiç zararlar› eriflmezdi.) Bir kifli dahî onu
iflitdi. Yerinden kalkd›. Ben gideyim yâ Resûlallah, dedi. O da
sucular ile gitdi. Bunlara da o hâl vâki’ oldu. Dönüp, Resûlullah›n huzûruna geldiler. Yine buyurdular ki: (E¤er siz emr eyledi¤im gibi gitseydiniz, hiçbir zarar size eriflmez idi.) Bu esnâda
gece oldu. Eshâb-› kirâm çok susad›lar. Resûlullah hazretleri,
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini ça¤›rtd› ve buyurdu ki:
(Yâ Alî! Bu sakalar [sucular] cemâ’ati ile, sen var, o kuyudan su
al, getir.) Seleme-tebni Ekvâ “rad›yallahü teâlâ anh” der ki, d›flar›ya ç›kd›k. Tulumlar› arkam›za ald›k. K›l›nçlar›m›z› ellerimize ald›k. Hazret-i Alî önümüzce yürürdü. O mekâna var›nca, ki
o sesler ve o hareketler aç›¤a ç›kd›. Biz de korkduk. Kendi kendimize dedik ki, hazret-i Alî de o iki kifli gibi geri dönse gerekdir. Alî “rad›yallahü teâlâ anh” yüzünü bizden yana dönüp, buyurdu ki, benim ard›mca yürüyünüz. Gördüklerinizden korkmay›n›z, onlardan ziyân eriflmez. Sonra o a¤açlar›n ortas›na girdik. Hiç atefl yok iken, büyük atefller ç›kma¤a bafllad›. Kesilmifl
bafllar ortaya ç›kd›. Korkulu sesler ç›kar›rlar ki, akllar› durdura– 355 –

cak fleklde idi. Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü teâlâ anh” o
bafllar üzerinden yürüdü ve bize dedi ki, ard›mca geliniz. Sa¤a
ve sola bakmay›n›z. Hiç korkmay›n›z. Biz de onun ard›nca vard›k. Kuyuya erifldik. Bir kovam›z vard›. Berâ’ bin Mâlik bir iki
kova su çekdi. Kovan›n ipi kopdu. Kova suya düfldü. Kuyunun
dibinden gülme ve kahkahâ sesi geldi. Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” buyurdu ki: Kim askerlerden bir kova getirecek. Hepsi
dediler, hiç kimsenin tâkati yokdur ki, o a¤açlardan geçebilsin.
Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” beline bir ip ba¤lay›p, kuyuya indi. Gülme ve kahkahâ sesleri dahâ çok artd›. Sonra kuyunun ortas›na vard›. Mubârek aya¤› kayd› ve düfldü. Kuyudan
galgala sesleri geldi. Bo¤azlanan bir kimsenin ba¤›rd›¤› fleklde
sesler geldi. Sonra emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü anh” seslendi: Allahü ekber, Allahü ekber, ben Allah›n kulu ve Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” kardefliyim. Tulumlar› afla¤› sal›n›z. O tulumlar›n temâm›n› doldurdu. A¤›zlar›n›
ba¤lad›. Bir-bir yukar› ç›kard›. Ondan sonra kendisi iki tulum,
biz birer tulum götürdük. Sonra a¤açlar›n yan›na geldik. Önceki gördü¤ümüz nesnelerin hiçbiri yok idi. O a¤açlardan geçme¤e az kald›kda, hât›fdan bir heybetli ses iflitdik: Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve hazret-i Alînin menk›belerinden söyler idi. Resûlullah›n huzûr-› flerîflerine geldik. Alî
“rad›yallahü teâlâ anh” k›ssay› temâmen anlatd›. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (O
duydu¤unuz ses Abdüllah ad›ndaki cinnînin sesi idi. Safâ da¤›nda sanem [put]lar›n fleytân› olan Mes’›r› öldürdü.) (fievâhid-ün
nübüvve)den al›nm›fld›r.
Ellibirinci Menâk›b: (Hilâfetleri beyân›ndad›r.) Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin vak’as›ndan sonra, o gün Sahâbe-i kirâm “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” istediler ki,
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri ile bî’at etsinler. Mugîre
tebni fiûbe dedi ki, sabr edelim. Bakal›m hazret-i Osmân›n kan›n› taleb eden kim olur. O gün bî’at te’hîr edildi. Ertesi gün,
Mugîre, hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” huzûr-› flerîfine
vard›. Dedi ki, dünkü tedbîr bî’at›nda duraklamak hatâd›r.
Sür’at kazand›rmak lâz›md›r. Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazret-i Alîye “kerremallahü vecheh” dedi
ki, Mugîre dünkü sözünden vaz geçdi. Hicretin otuzbeflinci se– 356 –

nesinin Zilhicce ay›n›n dokuzuncu gününde hilâfet hazret-i Alî
üzerine mukarrer oldu [ona bî’at edildi]. Talha “rad›yallahü
teâlâ anh” hazretlerinden bî’at taleb etdiler. Talha da bî’at etdi.
Hazret-i Alî hilâfet makâm›na oturdu. Ona nasîhat etdiler ki,
hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anh” âmillerini, husûsân
Mu’âviyeyi “rad›yallahü teâlâ anh” azl etmemesini söylediler.
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (Ben, karfl›
koyanlar› yard›mc› edinmeyi üsûl edinmedim. [Mu’âviyeyi “rad›yallahü anh” azl etdi. Yerine Abdüllah ibni Abbâs› ta’yîn etdi. Abdüllah kabûl etmedi. (Onu azl etme. Orada eski vâlîdir.
Fitneye sebeb olur) dedi. Bir sene sonra yine azl etdi.]) Bu sebeble fitne zuhûra geldi. Etrâf›ndakiler serkeflli¤e bafllad›lar.
Mu’âviye ve Amr ibni Âs “rad›yallahü teâlâ anhüm” ve sâirleri
hazret-i Osmân›n kan›n› taleb etdiler. Ma’lûm ola ki, bu flekl
hâlleri nakl etmekden nehy olunmufluzdur. Bir müslimâna Eshâb-› kirâm aras›ndaki çekiflmeleri ve muhârebeleri tafsilâtl›
olarak nakl etmek halâl olmaz. Sahâbe-i güzîn zikr olundu¤u
mahalde müslimân olana lâz›m olan “r›dvânullahi teâlâ aleyhim
ecma’în” demekdir. Sâir emrlerini Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine tefvîz etmekdir. [(Eshâb-› Kirâm) kitâb›, 120.ci sahîfesinde; Talhan›n ve Zübeyrin “rad›yallahü anhümâ”, hazret-i
Alîye “rad›yallahü anh” ilk bî’at edenler oldu¤u yaz›l›d›r.]
Elliikinci Menâk›b: (fievâhid-ün nübüvve)de nakl edilmifldir: Abdüllah rivâyet eyler ki, ‹brâhîm bin Sâlim Mahzûmî Medîne-i Münevverede vâlî iken, her Cum’a, halk› minber aya¤›na
toplard›. Kendi minbere ç›k›p, Aliyyül mürtedâ “rad›yallahü
teâlâ anh” hazretlerine dil uzat›r, kötülerdi. Bir Cum’a minber
aya¤›nda bana uyku galebe geldi. Rü’yâmda gördüm ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin mubârek
kabrleri aç›l›p, kâfurdan elbiseler ile ç›k›p, geldi. Bana hitâb
edip, buyurdu ki, yâ Abdüllah! Seni bu habîsin kelimeleri üzmez mi. Dedim ki, Evet üzer yâ Resûlallah! Ammâ ne çâre, hâkimin hükmüne itâ’at ediyorum. Buyurdu: Yâ Abdüllah! Allahü teâlâ ona ne yapacak, bak, gör. Gözlerimi aç›p, bakd›¤›mda,
gördüm ki, minberden düflüp, helâk oldu [öldü].
Elliüçüncü Menâk›b: Hazret-i Molla Câmî “kuddise sirruhussâmî” (fievâhid-ün nübüvve)de rivâyet etmifldir. Aliyyül
Mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, bir mubârek gün– 357 –

de, sabâh nemâz›n› cemâ’at ile k›l›p, evrâd-› flerîflerini okuyup,
hamdele, tasliye ve düâdan sonra, mubârek arkalar›n› mihrâba
döndürdü. Eshâb ve sâir ahbâb yerli-yerinde sâkin oldukdan
sonra, hazret-i Alî cevher ve inciler saçan güzel sözler söyleyip,
buyurdular ki, ba’z› fleyler vard›r ki, gençlere söylenmeyip, o
iflle alâkal› olan kiflilere söylenir. O meclisde hâz›r olan tâze yi¤itler kendi r›zâlar› ile mescidden d›flar› ç›k›p, gitdiler. Sonra
Alî bin Ebî Tâlib “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri Eshâbdan
birisine buyurdu ki, Kûfenin falan mahallesinde ve falan soka¤›nda, falan mescidin yan›nda bir kap› vard›r. Git o kap›ya vur.
‹çeriden bir erkek ile bir kad›n ç›kacakd›r. ‹kisini de al›p, benim huzûruma getir. Onlara sözüm vard›r. Sonra o flahs emre
itâat edip, gitdi. Araya araya hazret-i Alînin buyurdu¤u alâmetler ile o kap›y› bulup, vurdukda, içeriden bir erkek ile bir
kad›n ç›kd›. Onlara dedi ki, Emîr-ül mü’minîn sizin ikinizi de
ister. Onlar da, gelen emri kabûl edip, o kimse ile berâber Aliyyül mürtedân›n huzûrlar›na var›p, se’âdethânelerine yüzlerini
sürdüler. Hazret-i Alî teveccüh edip, kad›na dedi ki, sana bir
süâlim vard›r. Kat’iyyen inkâr etmeyip, do¤rusunu söyliyesin.
Kad›n da dedi ki, yâ imâm! Ben bafl›mdan ne geçmiflse söylerim. Hâflâ ki senden saklay›p, inkâr eylemem. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” kad›n›, yak›n›na getirip, buyurdu ki, yâ
âdem evlâd›! Çocuklu¤unda bir amcan vefât etdi. Bir o¤lunu
baban evinize getirdi ki, kimsesi yokdur; bir öksüzdür. Evimizde o¤lumuz gibi olsun, her hizmeti görsün diye. O ümmîd ile
amcan o¤lunu yan›na al›p, besledi. Büyüyüp, yi¤it oldukdan
sonra, bir gün seni han›ml›¤a istedi. Baban huzûrsuz olup, sen
benim evimde büyüyesin. K›z›m ile r›zân ile kardefl olas›n. Allahü teâlâdan revâ de¤ildir, dedi. O ânda amcan o¤lunu kendi
hânesinden uzaklafld›rd›. Bir yerde gezerken f›rsat bulup, seni
tutdu. Zorla tasarruf etdi ve hâmile oldun. Herkesden saklad›n. Düflürme¤e çâre bulamad›n. Bu s›rr› Allahü tebâreke ve
teâlâ hazretleri biliyordu. Bir de vâliden biliyordu. Müddet temâm olup, bir gece gizlice bir o¤lan do¤urdun. Annen ile bir
bez parças›na sar›p, onu katl de edemeyip, bir yüksek yere
koydunuz. Birkaç ad›m gitdiniz ki,bir köpek o çocu¤u koklama¤a bafllad›. Annen bu köpe¤i görünce, eline bir tafl al›p, o
köpe¤e atd›. Allahü teâlân›n hikmeti, o at›lan tafl, o çocu¤un aln›na dokundu. Eyvâh kendi elimiz ile bu bîçâre çocu¤u katl et– 358 –

dik deyip, yan›na vard›kda, baksa ki, çocu¤un aln›nda bir mikdâr yara eseri, aln› kanam›fl. Bir bez ile yara üzerini ba¤lad›. O
kimsesiz bîçâre çocu¤u, annen ile orada b›rak›p, evinize gitdiniz. Bunu Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinden baflka kimse bilmez. Siz oradan gitdi¤iniz gibi, o yoldan bir kervân gelip,
geçerken, orada bir çocuk sesi duydular. Ona do¤ru vard›lar ki,
bir küçük bîçâre çocu¤u sar›p koymufllar. Feryâd ile a¤lay›p,
yatar. O kervân sâhibi de o çocu¤un ne oldu¤unu sormay›p, zâhirde bir çocukdur. E¤er terbiye olunup, ömrü olur ise bir dilâver yi¤it olur diye, al›p, gitdi. Vilâyetine götürdü. Bir nice
müddet terbiye edip, kemâle erifldi. Sonra efendisi olan bezirgân ile hacca gitdi. Takdîr-i Rabbânî o bezirgân eceli gelip,
Mekke-i mükerremede vefât etdi. Defn etdikden sonra, bu yi¤it efendisi vefât etdi¤inden, üzüntüden kurtulmak düflüncesi
ile seyâhate ç›kd›. Dolafl›p, yolu Kûfe flehrine u¤rad›. Vilâyetin
eflrâf› aras›na kar›fld› [Onlar ile tan›fld›]. Onsuz olmazlar idi.
Netîcede bu flehrde kalmak, bu flehrde yerleflmek istedi. Sonra
eflrâf›n herbiri bir tarafa çekdiler. Hâs›l-› kelâm, seni bu [müsâfir gelen] gence nikâh etdiler. Bu gece zifâfa koydular. Yâ kad›n! Sak›n yalan söyleme; dedi¤imiz gibi olmad› m›. Gerçekden yâ Alî, buyurdu¤unuz gibidir ve do¤rudur. Yâ Halîfe-i Resûlallah! Bu hâllere, benim bu s›rr›ma, Allahü Sübhânehü ve
teâlâ ve tekaddes hazretlerinden gayri ve annemden baflka ve
hazretinizden gayri, bu âna gelinceye kadar kimse vâk›f de¤ildir. Ondan sonra hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh ve kerremallahü vecheh” buyurdu ki; ey kad›n! Bu [erkek], senin yola
b›rakd›¤›n o¤lundur. O yi¤ide de, aç aln›n› diyerek, iflâret buyurdu. O da aln›n› açd›kda, tafl yeri henüz gitmemifl. Aç›kca
göründü. Kad›n hemen o yara izini gördü. Dedi, yâ Alî! Do¤ru söyledin. Bütün sözlerin do¤rudur. Ondan sonra, hazret-i
Alî “rad›yallahü anh” o yi¤ide sordu ki, bu gecenin içinde olan
ceng ve cidâlin [kavga ve münâkaflan›n] sebebi ne idi. Allahü
teâlân›n izni ile bize ma’lûm olmufldur. Lâkin bu meclisde hâz›r olanlar›n da ma’lûmlar› olsun. Onun için söyle. O yi¤it dedi
ki, yâ Alî! Allahü teâlâ bilir. Ne zemân ki bu hâtuna el uzatsam, o s›rada üzerime bir h›nz›r yavrusu hamle ederdi ki, akl›m
bafl›mdan giderdi.Hemen elimi çekerdim. O görünen h›nz›r
kaybolurdu. Belki hayâldir diye, tekrâr elimi kald›r›p, kad›na
elimi uzatmak istedi¤im zemân, yine o h›nz›r aç›¤a ç›k›p, üzeri– 359 –

me hücûm ederdi. Elimi çekince kaybolurdu. Kad›n ise huzûrsuz olup, derdi ki, niçin cefâ edersin. Benimle alay m› edersin.
Elini kâh uzat›r, kâh çekersin. Sâir erkekler gibi elimi al›p, erkek ile kad›n mu’âmelesi etmezsin. Sabâha kadar bu kad›n ile
ceng ve cidâlimiz bu idi. Hazret-i Aliyyül mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri,
kemâl-i lütfundan ve gayretinden ana-o¤ul ile cimâ olma¤a revâ görmedi¤i için, böyle hâl vâki’ oldu. Bunun emsâli ahvâl Alî
“rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden zuhûra gelmesi çok de¤ildir. Zîrâ bu fleklde kemâlât ve makâmât ve kerâmetlerine
nihâyet yokdur.
Ellidördüncü Menâk›b: Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”
bir gün F›rat nehri kenâr›nda seyr ederken bo¤ulmufl bir kimse
gördü. O meyyitin yan›na var›p, bakd›kda, gördü ki, serçe parma¤›nda Yemen tafl›ndan yüzük var. Hayret edip, meyyit yan›nda hâz›r olan cemâ’ate süâl etdi ki, bu meyyitin vefât›na sebeb ne oldu. Allahü teâlân›n emri ki, sultân›m›z suya gark olmufldur. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdular ki,
Yemen tafl› tafl›yan›n suda bo¤ulmamas› gerek idi. Bunun hikmeti nedir, diye hayret deryâs›na dal›p, tefekküre vard›lar. Allahü Sübhânehü ve teâlâ celle celâlühü lutfundan ve ihsân›ndan, hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” bu ›zd›râb›n›n geçmesi ve bu elemden kurtulmas› için, o meyyitin parma¤›nda
olan yüzük tafl›na dil verip, hazret-i Alîye dedi ki: Yâ Alî! Yemen tafl›nda buyurdu¤unuz o hassâ vard›r. Lâkin ben Yemenî
de¤ilim. Hind diyâr›n›n bir tafl›y›m. Bende o hassâ yokdur. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” bunu iflitmekle flâd olup, Allahü Sübhânehü ve teâlâ ve tekaddes hazretlerine flükrler eyledi.
Hâz›r olan cemâ’ate buyurdu ki, suda bo¤ulmakdan kurtulmak
hâssas› Allahü teâlân›n inâyeti ile Yemenî tafla mahsûsdur. Baflka tafllarda yokdur. O zemândan beri Yemenî tafl i’tibâr bulup,
parmakda yüzük k›l›nd›. Bu hikâye bir arabî menâk›bdan nakl
olundu.
Ellibeflinci Menâk›b: Alî “kerremallahü vecheh ve rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin bütün fazîletlerinden, ilmi o seviyede idi ki, bir gün minber basamaklar›n› flereflendirdikde, buyurmufldur ki, rûhum kabza-i kudretinde olan Allahü teâlâya
yemîn ederim ki, Zebûr ve Tevrât ve ‹ncîl konuflabilseler idi,
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ben onlar›n bütün esrârlar›ndan haber verebilirdim. Onlar da
ittifâk ile beni tasdîk ederler idi. ‹bâdeti o mertebede idi ki,
her gece yaln›z olarak [gece halvetinde], farz ve sünnet tekbîrlerinden ayr› olarak bin tekbîr iflitilirdi. Hilmi o derecede idi
ki, bir gün bir kölesine yedi kerre ça¤›rd› [seslendi]. Cevâb vermedi. Sebebini anlamak için ç›kd›. Hücre [ev] kap›s›nda durmufl idi. Niçin cevâb vermedi¤ini sordu. Yâ Efendi! ‹stedim ki,
seni gadabland›ray›m. Hazret-i Alî dedi ki, ey gâfil! Allahü teâlân›n izni ile ben gadablanmam. Fekat seni imtihâna teflvîk
edeni k›zd›ray›m. Onun için o köleyi âzâd etdi. Ömrü oldukça
[yaflad›¤› müddetçe] ma’îflet için çal›fld›. Tevâzu’u o derecede
idi ki, hilâfet zemân›nda mülkü, do¤uda Semerkanda kadar
genifllemifldi. Çok vakt yaya yürür, ata binmezdi. Bir gün ba’z›
ihtiyâclar›n› al›p, kendi götürür idi. Hizmetçilerinden birisi dedi: Yâ Emîr-el mü’minîn! Bu hizmet bizimdir, biz yapal›m. Buyurdu ki: (Âilenin ihtiyâc›n› te’mîne en çok hakk› olan babad›r.) Hizmetçi dedi ki, siz zemân›n halîfesi ve cihân›n sultân›s›n›z. Bu hizmet cenâb›n›za hafîflik verir. Buyurdu ki: Iyâlinin
[çoluk-çocu¤unun] ihtiyâc›n› tafl›makla insan kemâlinden birfley kaybetmez. Sehâveti [cömertli¤i] o mertebede idi ki; bir
vaktde dört dirheme mâlik idi. Bir dirhemini gizli, bir dirhemini âflikâre, bir dirhemini gündüz, bir dirhemini gece tasadduk
eyledi [sadaka] verdi. fiânlar›n›n büyüklü¤ü için meâl-i flerîfi,
(Gece ve gündüz, gizli ve aç›k, mallar›n› sarf edenlerin mükâfâtlar›n› Rableri verecekdir..) olan Bekara sûresinin 274.cü
âyet-i kerîmesi nâzil olup, bütün âleme yay›ld› ve flöhret buldu.
Fakîr-fukarâya çok düflkün idi ki, bu husûsdaki flânlar›n›n büyüklü¤ü için, meâl-i flerîfi, (Onlar kendileri arzû etdikleri hâlde, yiyece¤i, yoksula, öksüze ve esîre yidirirler) olan, Hel etâ
[insan] sûresi 8.ci âyet-i kerîmesi nâzil oldu. Kemâl derecedeki ihsân›, meâl-i flerîfi, (Sizin dostunuz ancak Allahü teâlâ,
Onun Peygamberi ve nemâz k›lan, rükû’ eden ve zekât veren
mü’minlerdir) olan Mâide sûresi 55.ci âyet-i kerîmesi ile sâbit
olmufldur.
Rivâyet edilmifldir ki, bir gün hilâfet zemânlar›nda, beyt-ül
mâl hazînesine girip, fazla mikdârda alt›n ve gümüflü görüp, dedi, ey k›rm›z›lar ve ey beyâzlar! Benden baflkas›na cilve yap›n
ki, ben sizi dönüflü olm›yan bir talâk ile boflam›fl›m. Bir rivâyet– 361 –

de, sizi öyle terk etmifl ki, dönüflü mümkin de¤ildir. (K›t’a):
Alt›n, günefl olsa da, onu gerdânl›k diye takmam,
Gümüfl ay olsa yine, günefl gibi hiç bakmam.
Müsâvîdir yan›mda, kara toprak, ay ve günefl,
Alt›n ile gümüfle baflka, topra¤a baflka bakmam.
Kerâmetlerinden biri de odur ki, mubârek aya¤›n› at›n›n
özengisine basarken, Kur’ân-› kerîme tilâvete bafllar, öbür aya¤›n› bas›nc›ya kadar hatm ederdi.
(fievâhid-ün nübüvve)de nakl edilmifldir. Esmâ binti
Ümeys, Fât›ma-tüz-zehrâdan “rad›yallahü teâlâ anhâ” nakl etmifldir: Zifâf gecesinde onun [Alî “rad›yallahü anh”›n] yer ile
konufldu¤unu duydum. Sabâh oldukda ö¤renmek maksad› ile, o
hâli Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine
arz etdikde, secde-i flükr edip, buyurdu ki, (Ey Fât›ma! Müjdeler olsun sana ki, Allahü teâlâ; zevcine se’âdet ve üstünlük verip, yeryüzündeki mahlûklar›n seçilmifllerinden yapd›.)
Ellialt›nc› Menâk›b: Yine (fievâhid-ün nübüvve)de yaz›l›d›r.
S›ffîn harbine giderken askerler çok susam›fllar idi. Su arad›lar.
Rastlad›klar› bir kilisenin râhibi, falan yerde bir çeflme vard›r,
dedi. Askerler bulunduklar› yerden o istikâmete gidiyorlard›.
fiâh-› Merdân Alî “rad›yallahü teâlâ anh” baflka tarafa gitmeyiniz, o tarafda bir tafl görüp, iflâret edip, bunu kald›r›n›z buyurdu. Bütün askerler, o tafl› kald›rmakdan âciz olup, kald›ramad›lar. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” o tafl› kald›rd›. Alt›ndan, hofl ve güzel, kaynayan su ç›kd›. Bütün asker o sudan içip,
kand›kdan sonra, yine o kaynak üzerine o tafl› koyup, kapatd›lar. Râhib, bu kerâmeti görüp, dedi ki, ey azîz! Sen Resûl müsün? Alî “rad›yallahü anh”, hây›r, velâkin Resûlün vasîsiyim
buyurdu. Râhib ihlâs ile Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerine îmân getirip, müslimân oldu. Hazret-i Alî
“rad›yallahü teâlâ anh” müslimân olmas›n›n sebebini süâl buyurdukda, cevâb verdi ki: Yâ Ebâ Hasen [Hasenin babas›]. Önceki geçenlerimizden iflitmifliz ve kitâblar›m›zda yaz›l›d›r ki, bu
mevkî’de bir çeflme var. Onun aç›¤a ç›kmas› Resûl veyâ Resûlün vasîsi olmad›kca, müyesser olmaz. [Ya’nî onlar aç›¤a ç›kar›r.] Bugün ise sizden bu kerâmet aç›¤a ç›kd›. Anlad›m ki, siz
Resûlün vasîsisiniz! ‹flitdi¤im ve gördü¤üm muhakkak olup,
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murâd›ma erdim.
Nakl edilmifldir ki, dünyây› terk edip, Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretlerinin hizmetinde bulunup, muhârebeye kat›l›p, flehîd oldu. Hazret-i Mürtezân›n “rad›yallahü teâlâ anh” güzel ahlâk›n›n vasflar›ndan yazmak ve anlatmak insan kudretinin d›fl›ndad›r. Onun hâllerini müflâhede imkâns›zd›r. [Herkes anl›yamaz.] (K›t’a):
Bir serverin ki, güzelli¤ini anlatmak kolay de¤ildir,
Vasf› (Hel etâ) ola, medhi (‹nnemâ).
Lây›k de¤il ki, onun zât›n› vasf etmek,
Ete¤ine bulaflan Sühâ y›ld›z› ile.
Elliyedinci Menâk›b: Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü
teâlâ anh” buyurdu ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri vas›yyet etdi ki, vefâtlar›nda, mubârek bedenlerini benim y›kamam› emr buyurdular. Her kim o hazretin
cesed-i flerîfine baksa, anlay›fl› ve hâf›zas› kuvvetli olur. Hattâ
emîr-ül mü’minîn Alî “kerremallahü vecheh” hazretlerinin di¤erleri üzerine fehm [anlay›fl] ve h›fz› [hâf›zas›] çoklu¤undan
sordular. Buyurdu ki: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini y›kad›m. Gözünün hânesinde bir mikdâr su
kalm›fl gördüm. O suyu dilim ile ald›m ve içdim. Bu kuvvetli hâf›za, o ser-çeflmenin bereketindendir. (fievâhid-ün nübüvve)den al›nm›fld›r.
Ellisekizinci Menâk›b: Ebûl Esved Düeli demifldir ki, emîrül mü’minîn Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden iflitdim. Buyurdu ki: D›flar› ç›kd›m, aya¤›m› at›n özengisine koydum. Abdüllah bin Selâm “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri ç›ka geldi. Dedi ki, yâ Alî! Nereye gidiyorsun. Irâka gidiyorum,
dedim. Dikkatli ol ki, e¤er sen Irâka gider isen, bafl›na k›l›nç
dokunsa gerekdir. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” yemîn
etdi ki, ben bu sözü, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden iflitmifldim. (fievâhid-ün nübüvve)de vard›r.
Ellidokuzuncu Menâk›b: Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” bir flahsa dedi ki, benim haberimi Mu’âviyeye niçin götürürsün. O flahs inkâr etdi. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”
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yemîn eder misin, dedi. O flahs yemîn etdi. Hazret-i Alî buyurdu ki, e¤er yemîninde yalanc› isen, Allahü teâlâ senin gözlerini
kör eylesin. Bir hafta geçmeden gözleri kör oldu. (fievâhid-ün
nübüvve)den al›nm›fld›r.
Yine emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri Ruhbeden bir flahsa, bir fley sordu. Do¤ru söylemedi. Hazret-i Alî, yalan söylüyorsun, buyurdu. O flahs, yalan söylemiyorum, dedi. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki: Senin üzerine düâ ederim, e¤er yalan söylemifl isen, Allahü teâlâ seni kör eylesin. O flahs Ruhbesine gitmeden kör oldu. (fievâhid-ün nübüvve)den al›nm›fld›r.
Yine hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” bir gün mescidde
hâz›r olanlara and verdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinden her kim (Beni seven, Alîyi de sever) hadîs-i flerîfini iflitmifl ise, flehâdet versin. Ensârdan on kifli hâz›r
olup, flehâdet etdiler. Bir kifli de bu hadîs-i flerîfi iflitmifl idi ve o
meclisde hâz›r idi. fiehâdet etmedi. Hazret-i Alî buyurdu ki, ey
falan, niçin sen flehâdet etmezsin ki, sen de o meclisde olup, hadîs-i flerîfi iflitmifl idin. O kifli dedi: Ben ihtiyârlad›m; unutdum.
Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” düâ etdi ki, yâ Rabbî! E¤er
bu flahs yalan söylüyor ise, onun derisinde bir beyâzl›k aç›¤a ç›kar ki, sar›¤› onu örtmesin. Rivâyet eden der ki, vallahi ben o
flahs› öyle gördüm ki, iki gözünün ortas›nda beyâzl›k meydâna
geldi. Hattâ Zeyd bin Erkam “rad›yallahü teâlâ anh” demifldir
ki, ben de o meclisde veyâ onun gibi bir meclisde hâz›r idim.
Ben de o hadîs-i flerîfi iflitenlerden idim. Ammâ flehâdet etmedim. Allahü teâlâ azze flânühü benim gözlerimin nûrunu giderdi. Her zemân o flehâdet etmemenin piflmânl›¤›n› çekerdi. Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretlerinden magfiret taleb ederdi.
(fievâhid-ün nübüvve)den al›nm›fld›r.
Altm›fl›nc› Menâk›b: Hazret-i emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü teâlâ anh” bir gün minbere ç›kd›. Buyurdu ki: Ben Allah›n kulu, Resûlünün kardefli, Cennet kad›nlar›n›n seyyidesinin nikâhl›s›y›m. Her kim benden gayri bu da’vâda bulunsa,
Allahü teâlâ hazretleri o kimseye belâ verir. O meclisde olan
bir kifli, dedi ki: Allah›n kuluyum ve Resûlullah›n kardefliyim
sözü kimseye hofl gelmez, bu söze kimse inanmaz. O flahs yerin– 364 –

den kalkmadan, akl›n› kaybedip, deli oldu. Onu, aya¤›ndan yap›fl›p, mescidden d›flar› sürüdüler. Komflular›ndan, ona dahâ
evvel böyle bir fley olmufl mu idi diye sordular. Dediler ki, olmam›fld›. Herkes bildiler ki, emîr-ül mü’minîn Alîye “rad›yallahü anh” ta’n sebebi ile oldu. (fievâhid-ün nübüvve)den al›nm›fld›r.
Altm›flbirinci Menâk›b: S›ffîn günlerinden bir gün, emîr-ül
mü’minîn Alî “rad›yalahü teâlâ anh” seslendi ki, yâ Ebâ Müslim neredesin. Muhammed bin Hanefiyye dedi ki: Ebû Müslim
arka saflardad›r. Hazret-i Alî buyurdu ki: Benim murâd›m Ebû
Müslim Havlânî de¤ildir. Maksad›m flu Ebû Müslimdir ki, Horâsanl›d›r. Bu askerin sâhibi olacakd›r. Do¤u taraf›ndan siyâh
bayraklar ile meydâna ç›kar. Muhâlifleri ile o kadar muhârebe
ve mukâtele eder ki, Allahü teâlâ onun vâs›tas› ile, olacak fleyleri merkezinde karâr etdirir. Ne mutlu onunla berâber dîni
yaymak için çal›flan, dîni yaymak için gayret edenlere. (fievâhid-ün nübüvve)den al›nm›fld›r.
Altm›flikinci Menâk›b: Bir gün Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ
anh” dedi ki, ne olayd›, ne zemân ölece¤imizi bilseydim. Hâz›r
bulunanlar dedi ki, biz onun nas›l olaca¤›n› bilmeyiz. Hazret-i
Mu’âviye dedi ki: Ben onu hazret-i Alîden ö¤renirim. Onun bildi¤i herfley do¤rudur. Dilinden ç›kan fleyler do¤rudur, bât›l de¤ildir. Kendinin güvendi¤i kimselerden üç kifli ça¤›rd›. Onlara
dedi ki: Üçünüz berâber yol arkadafl› olup, Kûfeye gidiniz. Kûfeye bir menzil kal›nca [yaklafl›nca], birbirinizin ard›nca Kûfeye
giriniz. Her biriniz benim öldü¤üm haberini veriniz. Lâkin her
biriniz, hastal›¤›mda, ölüm günümde ve sâatinde ve mahallinde
ve nemâz›m› k›lan kimse hakk›nda ve sâir husûsda birbirinize
uygun söyleyiniz. O üç kifli, Mu’âviyenin “rad›yallahü teâlâ
anh” dedi¤i fleklde, Kûfeye gitdiler. Bir menzil kald›. Birisi Kûfeye girdi. Sordular, nereden gelirsin. Dedi, fiâmdan gelirim.
Dediler, ne haber var. Dedi ki: Mu’âviye vefât etdi. Hazret-i
emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü anh” huzûrlar›na bu haberi
iletdiler. Hazret-i emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü anh” aslâ
iltifât buyurmad›lar. ‹kinci gün biri dahî geldi. Yine Mu’âviyenin “rad›yallahü anh” vefât›n›n haberini verdi. Yine hazret-i
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” cevâb vermedi. Üçüncü gün biri dahî geldi. Evvelkilere muvâf›k haber verdi. Emîr-ül mü’minîn
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Alî “rad›yallahü anh” hazretlerine iletdiler. Haber mütevâtir
oldu. S›hhatinde flübhe kalmad›. Muhakkak Mu’âviye “rad›yallahü anh” vefât etmifldir, dediler. Hazret-i Emîr-ül mü’minîn
Alî “rad›yallahü anh” mubârek bafl›n› ve yüzünü göstererek;
(Bundan akan kan ile bu bulaflmay›nca, Mu’âviye vefât eder
mi) buyurdu. O üç kimse bu haberi Mu’âviyeye “rad›yallahü
anh” iletdiler. Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh” anlad› ki, kendisi Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden sonra kalacakd›r
ve hem de kazâ-i ilâhî ile öyle oldu. (fievâhid-ün nübüvve)den
al›nm›fld›r.
Altm›flüçüncü Menâk›b: Rivâyet edilmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Vedâ hacc›ndan dönerken, Gadîrhum denilmekle ma’rûf menzilde nemâzdan sonra, Eshâb-›
kirâm “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerine dönüp
buyurdular ki, (Ben mü’minlere nefslerinden dahâ sevgili, dahâ
yak›n de¤il miyim.) Orada hâz›r olanlar ittifâkla tasdîk edip, dediler, (Evet, yâ Resûlallah.) Sonra hazret-i Alînin elinden tutup, buyurdu ki: (Ben kimin mevlâs› isem, Alî onun mevlâs›d›r.)
[Beni seven Alîyi sever.] (Yâ Rabbî, ona düflmanl›k edene düflmanl›k et. Onun ile dost olana dost ol. Onu hor tutan› hor tut.
Ona yard›m edene yard›mc› ol. Nerede olur ise olsun, ona hakk›, do¤ruyu bildir.)
(K›t’a):
Gel ey Resûlün r›zâs›n› isteyen,
Onu seveni sev, düâs›n› rehber et.
Sana ilâhî k›l›nç çekilmesin diyorsan,
Allah›n arslan›na bu¤z etme, muhabbet et!
Altm›fldördüncü Menâk›b: Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî
“rad›yallahü teâlâ anh”, bir mikdâr henüz toprakdan ayr›lmam›fl alt›n› Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûrlar›na getirdi. Hazret-i Resûl-i ekrem ve Nebiyyi
muhterem “sallallahü aleyhi ve sellem” onu Necd ehline taksîm eyledi. Kureyfl ve ensâr dediler ki: Yâ Resûlallah! Bizi b›rak›p da Necd ehline taksîm buyurdun. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Bunu, onun için onlara
taksîm etdim ki, ehl-i islâm ile ve müslimânlar ile ülfet etsinler!) Bu sözleri söyledi¤i s›rada bir flahs ç›ka geldi. Gözleri çu– 366 –

kurlaflm›fl, sakal› yüzünü bürümüfl, vücûdunu k›llar kapatm›fld›. Dedi ki: Yâ Muhammed! Allahü teâlâ hazretlerinin emrini
yerine getir. Resûlullah hazretleri, (E¤er ben, Allahü teâlân›n
emrlerini dinlemez isem, kim dinler) buyurdu. Hâlid bin Velîd
“rad›yallahü teâlâ anh” orada hâz›r idi. Dedi ki: Yâ Resûlallah!
‹zn ver, katl edeyim. ‹zn vermedi. Sonra o flahs yüzünü dönüp,
gitdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdular ki, (Bunun neslinden bir kavm zuhûra gelecekdir.
Kur’ân-› azîm-üfl-flân› okurlar. Ammâ bo¤azlar›ndan afla¤› geçmez. Ehl-i islâm› katl ederler. Okun yaydan ç›kd›¤› gibi, dîn-i
islâmdan ç›karlar!) Hâricîler o kavmdendir. O sebebden onlara (Mârikûn) derler.
Altm›flbeflinci Menâk›b: Fahr-i âlem ve Resûl-i muhterem
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, emîr-ül mü’minîn
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine haber vermifl idi ki,
(Sen, cemâ’atinden dinden ç›kan hâricîler olacak, onlar ile harb
edeceksin. Onlar içinde bir flahs olur ki, bir eli bir pâre et olur.
Omuzu bafl›nda, kad›nlar memesi gibi nesne olur. O et parças›n›n üzerinde fâre kuyru¤u gibi nice k›llar vard›r.)
Rivâyet ederler ki, emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretleri hâricîler üzerine zafer buldu. Onlardan ço¤u
helâk oldu. Hazret-i Emîr-ül mü’minîn buyurdu, o flahs› istediler. Bir def’a arad›lar, bulamad›lar. Hazret-i Emîr yemîn etdi ki,
vallahi ben yalan söylemem. Bana da söyliyen yalan söylememifldir. Bir def’a dahâ istediler. K›rk ölünün alt›nda, emîr-ül
mü’minîn Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden nakl etdi¤i gibi buldular.
Altm›flalt›nc› Menâk›b: Emîr-ül mü’minîn Aliyyül Mürtedâ
“rad›yallahü teâlâ anh” islâm askeri ile hâricîlere karfl› harb etme¤e giderken, Nehrvân yolunda bir kilisede bulunan bir râhib
dedi ki; ey islâm askeri, emîriniz bu tarafa gelsinler. Hazret-i
Alîye arz olundukda, hazret-i Emîr o tarafa do¤ru yönelip, kiliseye vard›lar. Râhib dedi ki, ey müslimân askerlerinin serdâr›! Bugün tâli’ y›ld›z› müslimânlar›n ma¤lûbiyyetini gösteriyor.
Sabr ediniz. Hazret-i Emîr-ül mü’minîn “rad›yallahü teâlâ
anh” buyurdu ki: Ey râhib! Bana y›ld›zlara bak›p, hükm söyler– 367 –

sin. Falan settâreden [y›ld›zdan] bana haber ver. Râhib dedi ki:
Ben o y›ld›z› bilmiyorum. Hazret-i Alî buyurdu ki: Ey râhib!
Ma’lûm olsun ki, gök ilmini [ilm-i nücûmu] bilmiyorsun. Yer
[arz] ilminden soray›m. Hâlen aya¤›n›n basd›¤› yerin alt›nda ne
vard›r. Râhib dedi ki: Bilmiyorum. Hazret-i Alî “rad›yallahü
teâlâ anh”, Ben sana söyliyeyim. fiu fleklde bir kab, kab›n içinde flu kadar, flu vasfda, nakflda, akçe vard›r, buyurdu. Râhib dedi, ey azîz! Bu fleklde keflf etmek sana nereden hâs›l oldu. Buyurdu ki: Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bana haber vermifl idi ki, bir grub asker ile harb edesin ki,
onlar›n askerinden, on kifliden az› kurtulur. Senin askerinden
ondan eksik flehîd olur. Râhib, hayret edip, imtihân için aya¤›
alt›ndaki yeri kazd›. O ta’rîf edilen fleklde akçeler bulup, o niflân ile ç›k›p, o fleklde görünce, îmâna geldi. Rivâyet edilir ki, o
dörtbin hâricîden üçbindokuzyüzdoksanbir adedi öldürülüp,
dokuz asker firâr etmifldir. ‹slâm askerinden dokuz se’âdetli
kimse flehâdet flerbetini içip, gerisi s›hhat ve selâmet üzere kalm›fld›r.
Altm›flyedinci Menâk›b: ‹mâm-› Müstagfirî “rahimehullahi
teâlâ” (Delâ-il-ün nübüvve) adl› kitâb›nda, Firâs bin Amrdan
“rad›yallahü teâlâ anh” nakl eylemifldir. Ona Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri zemân-› flerîflerinde
bir bafl a¤r›s› âr›z oldu. Hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” iki gözü ortas›n› tutdu. Mubârek parmaklar›
ile tutdu¤u yerden kirpi k›l› gibi k›l ç›kd›. O a¤r› ondan gitdi.
Hâricîlerin emîr-ül mü’minîn Alînin “rad›yallahü teâlâ anh”
üzerine hücûm etdikleri günde, Firâs de onlara uydu. O vakt o
k›llar aln›ndan döküldü. O s›rada o a¤r› tekrâr bafllad›. Ona dediler ki, bu ifl sana hâricîlere uydu¤un için hâs›l oldu. Tevbe ve
istigfâr etdi ki, o k›l aln›nda ç›k›p, o a¤r› ondan temâmen gitdi.
(fievâhid-ün nübüvve)den al›nm›fld›r.
Altm›flsekizinci Menâk›b: Alî bin Zeyd “rahimehullahü teâlâ” demifldir. Sa’îd bin Museyyib “rad›yallahü anh” bir flahs›
bana gösterdi ve dedi ki, var o flahs› gör. Dedim, hâlini bana
anlat. Benim görmeme ne lüzûm var. Bu flahs Osmân ve Alînin
“rad›yallahü teâlâ anhümâ” hakk›nda kötü sözler söyler idi.
Ben münâcat etdim, Allahü teâlâya ki, e¤er senin kat›nda Osmân›n ve Alînin k›ymetleri var ise; bana bir niflân göster. Son– 368 –

ra o bedbaht›n yüzü siyâh oldu. (fievâhid-ün nübüvve)den al›nm›fld›r.
Altm›fldokuzuncu Menâk›b: Abdüllah Muhammed bin Kayy›mil Cevzî (Kitâb-ür-rûh) kitâb›nda nakl eyledi. O da Kureyflin bir flahs›ndan rivâyet eyledi. fiâmda bir kifli gördüm ki, yüzünün bir taraf› kapkara idi. Onu dâimâ bir nesne ile örterdi.
Ondan bu durumunu sordum. Dedi ki: Allahü teâlâya ahd eyledim ki, her kim bu hâli benden sorarsa, ben ona hikâye edeyim. Ben, Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine bu¤z ederdim. Hakk›nda uygunsuz sözler söylerdim. Bir gece uykumda
gördüm ki, bir kifli geldi. Sen benim hakk›mda uygunsuz sözler
söylersin, dedi. Yüzümün bir taraf›na bir nesne ile vurdu. Sabâh
gördüm ki, yüzümün o taraf› siyâh olmufl. (fievâhid-ün nübüvve)den al›nm›fld›r.
Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine sordular:
Ebû Bekr ve Ömerin “rad›yallahü teâlâ anhümâ” zemân-› flerîflerinde, hilâfetleri çekiflme, kavga, fitne ve ihtilâfl› de¤ildi. Sizin
ve Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hilâfetlerinin zemânlar› s›k›nt› ve de¤ifliklik ve fitneden hâli olmad›. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: Onun sebebi fludur. Ben ve
Osmân, Ebû Bekr ve Ömerin mu’âvinleri idik. Sen ve senin
emsâlin, benim ve Osmân›n yard›mc›m›z oldunuz. Böyle oldu.
(fievâhid-ün nübüvve)den al›nm›fld›r.
Yetmiflinci Menâk›b: Emîr-ül mü’minîn Alî “kerremallahü
vecheh” Yenbû karyesinde hasta oldu. Ona dediler ki, niçin burada durursun. E¤er vefât edersen, hizmetlerini görmezler. Medîneye gidersen, kardefllerin iflini görürler. Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: Ben flimdi vefât etmem. Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bana haber vermifldir.
Mubârek bafl›n› gösterip, (buran›n kan›), mubârek yüzünü gösterip, (buray› boyamay›nca) ben vefât etmesem gerekdir. (fievâhid-ün nübüvve)den al›nm›fld›r.
Yetmiflbirinci Menâk›b: Ammâr bin Yâser “rad›yallahü
anh” bir gün Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine buyurdu
ki: Yâ Alî! Sana, insanlar›n bedbahtlar›ndan haber vereyim mi!
Bunlar; Sâlih aleyhisselâm›n devesini k›l›nçla vuranlar ve senin
bafl›na k›l›nçla vurup, yüzünü kana boyayanlard›r.
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Yetmiflikinci Menâk›b: Bir gün emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü teâlâ anh” Kûfe mescidinde, kendisini katl edecek olan
‹bni Mülcem mel’ûnunu gördü. Ona hitâb edip, buyurdular ki,
ey Mülcem o¤lu. Senin câhiliyye zemân›nda ve çocukluk günlerinde hiç lakab›n var m› idi. Dedi, bilmiyorum. Buyurdu ki: Sana; (ey flakî, ey Sâlihin devesini k›s›rlafld›ran) diyen, bir yehûdî
hizmetciniz var m› idi. Evet var idi, dedi. Emîr-ül mü’minîn birfley söylemedi.
Yetmiflüçüncü Menâk›b: Bir gün emîr-ül mü’minîn Aliyyül
mürtedâ, Zübeyr “rad›yallahü teâlâ anhüm” ile gizli söyleflirler
idi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki: (Yâ Alî! Zübeyre gizli söylersin [s›rr›n› söylersin].
Hâlbuki o seninle mukâtele [harb] edecekdir.) Deve vak’as› oldu¤u zemân, Alî “rad›yallahü teâlâ anh” bu hadîs-i flerîf ile Zübeyri “rad›yallahü anh” and›. Zübeyr “rad›yallahü teâlâ anh”
muhârebeden vaz geçdi. Dönüp gitdi. Bir flahs ard›ndan var›p,
katl eyleyip, k›l›nc› hazret-i Alîye “rad›yallahü teâlâ anh” getirdi. Hazret-i Alî buyurdular ki, (Hazret-i Zübeyrin kâtiline, Cehennem atefli müjdeler olsun!) (fievâhid-ün nübüvve)den al›nm›fld›r.
Yetmifldördüncü Menâk›b: Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri Hendek kazd›klar› gün; Ammâr
bin Yâserin, mubârek eliyle arkas›n› s›¤ad›. Buyurdu ki, (Seni
ehl-i bâgîden bir cemâ’at katl etse gerekdir!) Sonra S›ffîn günlerinde harb fliddetlendi. Ammâr bin Yâser, hazret-i Alînin yan›nda yemîn etdi ki, bu o gündür ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bana o günde flehâdet va’d buyurmufldur. Emîr-ül mü’minîn hazretleri hiç cevâb vermedi.
Üçüncü def’a yine yemîn etdi. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” buyurdu ki: Evet, bu gün o gündür. Hemen Ammâr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri tekbîr ald›. Hofl yeller esme¤e
bafllad›. Yüzünü Mu’âviyenin “rad›yallahü teâlâ anh” askerinden taraf›na dönüp, muhârebe ile meflgûl oldu. Mu’âviyenin
“rad›yallahü anh” askerinden ba’z› behâd›rlar bunu düflürdü.
Bu esnâda susuzluk galebe etdi. Su diledi. Süt ile kar›flm›fl bir
kadeh su verdiler. Ammâr onu gördü. Allahü ekber! dedi. Sonra ondan bir mikdâr içdi. Ve dedi ki: Risâletpenâh “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” efendimiz hazretleri bana haber vermifl– 370 –

dir ki, (Seni ehl-i bâgîden bir kimse katl etse gerekdir. Senin
katlin hazret-i Cebrâîl ve Mikâîl aleyhimesselâm›n ortas›nda
olur. Onun alâmeti o olur ki, o vakt su isteyesin. Sana su ile kar›flm›fl süt verirler.) Hattâ hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” Abdüllah bin Amr bin Âsa buyurmufldur ki,
ey Abdüllah; Ammâr bin Yâserin kâtiline Cehennem atefli ile
müjde veresin. O gün, Ammâr bin Yâseri flehîd etdiler. ‹ki bedbaht onun mubârek bafl›n› Mu’âviyenin “rad›yallahü anh” önüne götürüp, çekifldiler. Biri dedi ki, ben katl etdim. Öbürü dedi
ki, ben katl etdim. Mu’âviye “rad›yallahü anh” dedi; her kim
onu katl etmifl ise, ona bir kese gümüfl verece¤im. Bunun anlafl›lmas› için Abdüllah bin Amr bin Âsa emr etdi. Abdüllah birinden, nas›l katl etdi¤ini sordu. O kifli dedi ki: Onun üzerine
hamle etdim. Onu katl mahallinde gördüm. Abdüllah dedi, sen
katl etmemiflsin. Di¤erinden de sordu. Di¤eri dedi ki: Birbirimize hamle etdik. Benim hamlem ona te’sîr edip, at›ndan düfldü. Dizi üzerine gelip, dedi ki: (Cebrâîl ve Mikâîl “aleyhimesselâm” ortas›nda bu ifli yapan iflâh olmas›n; piflmân olacakd›r.)
Bunu söyleyip, sa¤›na ve soluna bakard›. Ondan sonra ben ileri var›p, bafl›n› kesdim. Abdüllah hazretleri buyurdu: (Bu bir
kese dirhemi [gümüflü] tut ve sana Cehennem atefli müjde olsun!) O bedbaht dedi ki: E¤er ölürsek vay bize, e¤er öldürürsek vay bize. Keseyi b›rakd› [yere atd›]. (‹nnâ lillah ve innâ ...)
dedi. Mu’âviye “rad›yallahü anh” dedi, Ey Abdüllah! Bunun
gibi sözlerin mahalli midir? Abdüllah hazretleri buyurdu ki,
mescidi bina etdikleri günde herkes bir tafl getirdi. Ammâr iki
tafl getirdi. Resûl-i ekrem ve Nebiyyi muhterem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden iflitdim, buyurdular ki, (Ey
Ammâr! Seni ehl-i bâgîden bir cemâ’at katl edeceklerdir.) Sonra buyurdular: (Ey Abdüllah! Ammâr› katl edeni Cehennem
atefli ile müjdele!)
Yetmiflbeflinci Menâk›b: Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bir gün buyurdu ki, (Yâ Alî! Yak›n zemânda, seninle Âifle aras›nda bir hâdise vâki’ olacakd›r.) O buyurduklar› Cemel harbine iflâret idi. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” dedi: Yâ Resûlallah! Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” hazretlerinin içinde, bu bana m› mahsûsdur.
Habîbullah hazretleri buyurdu: (Evet, sana mahsûsdur.) Haz– 371 –

ret-i Alî dedi ki: Öyle olur ise ben Eshâb›n en bedbaht› olurum.
Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu
ki: (Yok öyle olmazs›n. Velâkin, öyle bir hâdise vâki’ oldu¤u
zemân, onun üzerine gâlib olursun. Onu geri yerine, makâm›na
gönder!) fiübhesiz, emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” Cemel vak’as›nda, Âifle “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretlerinin askeri üzerine zafer buldu. Âifle hazretlerini ikrâm ve ihtimâm ile Medîne-i münevvereye gönderdi.
Yetmiflalt›nc› Menâk›b: ‹mâm-› Müstagfirî “rahimehullahü
teâlâ” (Delâ-il-ün nübüvve) kitâb›nda bildirmifldir. Rûm kayseri, emîr-ül mü’minîn Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin hilâfeti zemân›nda zor süâllerini yazd›. Tafsîli (Delâ-il-ün
nübüvve)de vard›r. O süâlleri Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretlerine gönderdi. Hazret-i Ömer onu okudu. Emîr-ül
mü’minîn Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” önüne koydu. Hazret-i Alî onu okudu. Divit ve kalem istedi. Onlar›n cevâb›n›
yazd›. Kâ¤›d› katlay›p, kayserin elçisine verdi. Elçi, bu cevâb›
kim yazd› diye sordu. Hazret-i Ömer buyurdu ki, hazret-i Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” amcas› o¤lu, dâmâd› ve dostu hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” yazd›. Derler ki, yehûdîden ba’z›lar› geldiler, dediler ki, ne oldu size ey
müslimân tâifesi. Peygamberinizin vefât›ndan sonra, bu k›sa
zemânda ba’z›n›z ba’z›n›z›n üzerine hücûm edip, muhârebeye
bafllad›n›z. Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” buyurdu ki:
(Ey yehûdî tâifesi! Size ne oldu ki, henüz ayaklar›n›z denizin ›slakl›¤›ndan kuramam›fl idi. Yâ Mûsâ! Bize de baflkalar›n›n ilâhlar› oldu¤u gibi ilâh yap, dediniz!) Bu cevâb ile yüzlerini kara
edip, cevâb veremiyecek hâle b›rakd›.
Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” buyurmufldur ki, (Alîye ilmin on bölü¤ünden dokuz bölü¤ü verildi.
Vallahi geri kalan bir bölü¤ünde de ortakd›r.) Hattâ imâm-›
Ahmed bin Hanbel “rahimehullahü teâlâ” buyurmufldur ki,
Sahâbe-i kirâm “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerinden bize hazret-i Alînin hakk›nda o kadar fazîlet gelmifldir
ki, Alîden “rad›yallahü teâlâ anh” baflkas› için gelmemifldir.
Seyyid-üt-tâife Cüneyd “kuddise sirruhül’azîz” buyurmufldur
ki: Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri
muhâlifleri ile muhârebeden f›rsat bulsa idi, elbette ondan te– 372 –

savvuf ve hakây›k ilmi o kadar olurdu ki, gönüller ona tâkat getiremezdi. O, âriflerin bafl›d›r. Onun sözleri vard›r ki, ondan
evvel kimse söylememifldir ve ondan sonra da kimse mislini
söyleme¤e kâdir olmam›fld›r. fiu flekldedir ki, bir gün minbere
ç›km›fl idi. Buyurdu ki, bana arfl›n alt›ndakilerden sorunuz! Benim içim ilm ile doludur. Bu a¤z›mdaki Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mubârek a¤z›n›n suyudur. O flol nesnedir ki, bana bölük-bölük verdi. Onun içindir ki, benim nefsim onun yed-inde olan Allahü teâlâya yemîn ederim ki, e¤er
izn olsa, Tevrât›n ve ‹ncîlin içinde olanlar› haber verirdim. Beni o ikisi tasdîk ederlerdi. Hazret-i Emîr-ül mü’minîn bu kelâm› kerâmet eseri buyurdu. O meclisde Da’leb Yemânî derler
bir kifli var idi. Dedi ki: bu kifli ne garîb da’vâda bulundu. Elbette ben bunu imtihân ederim. Yerinden kalk›p, dedi, bir süâlim vard›r. Hazret-i Alî buyurdu ki, ö¤renmek ve bilmek için
sor. Tecribe ve imtihân için sorma. Da’leb, sen beni onun üzerine mecbûr etdin deyip, sordu, Rabbini gördün mü yâ Alî!
Hazret-i Alî buyurdu: (Görmedi¤im Rabbime tapacak de¤ilim.) Sonra, nas›l gördün, dedi. Emîr-ül mü’minîn buyurdu: (O
Hakk›, gözler dünyâda gördükleri fleklde göremezler. Lâkin
gönüller bekâ hakîkatleri ile görür. Benim Rabbim birdir. fierîki yokdur. Benzeri bulunmaz. ‹kincisi olmaz. Yer [mekân]dan münezzehdir. Üzerinden zemân geçmez. Akl ile idrâk
edilmez. Yaratd›klar› ile k›yâs edilmez.) Da’leb bu sözleri iflitip, yüzü üzeri düfldü. Bay›ld›. Bir zemân sonra kendine geldi.
Dedi ki; Hak teâlâya söz verdim ki, kimseye imtihân niyyeti ile
süâl sorm›yaca¤›m. Hazret-i Emîr-ül mü’minîn “rad›yallahü
teâlâ anh” buyurdu ki, (E¤er ifl senin elinde olursa.)
Yetmiflyedinci Menâk›b: ‹mâm-› Fahreddîn-i Râzî “rahimehullahi teâlâ” (Tefsîr-i kebîr)de nakl etmifldir. Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin sevenlerinden birisi bir siyâh köle idi. Bir gün onu h›rs›zl›k yaparken tutup, hazret-i Alîye getirdiler. Hazret-i Emîr-ül mü’minîn sordu ki, (Sen
mi h›rs›zl›k etdin.) Evet ben h›rs›zl›k yapd›m, dedi. Elini kesdi.
O siyâh köle, hazret-i Emîrin meclisinden ç›k›p, gitdi. Yolda
Selmân-› Fârisî ve ‹bni Zekvâna “rad›yallahü teâlâ anhümâ”
rastlad›. ‹bni Zekvân o siyâh köleye, elini kim kesdi, dedi. Siyâhî dedi ki: Emîr-ül mü’minîn kesdi. ‹bni Zekvân dedi: O senin
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elini kesdi, sen onu medh ediyorsun. Dedi ki, niçin medh etmiyeyim ki, muhakkak elimi hak üzerine kesdi ve beni Cehennem
ateflinden halâs eyledi. Selmân “rad›yallahü teâlâ anh” bu sözü
siyâh köleden iflitip, geldi, Alîye “rad›yallahü teâlâ anh” haber
verdi. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” o siyâh köleyi ça¤›rd›. O kesilen elini yine bile¤i üzerine koydu. Bir mendil ile örtdü. Düâ etdi. Sonra bir ses iflitdik, gökden ki, hazret-i Emîre
emr eyledi. Örtüyü kald›r. Örtüyü ald›. Eli Allahü teâlân›n izni
ile önceki durumuna gelmifldi.
Yetmiflsekizinci Menâk›b: Kûfe ehâlisi dediler ki: Yâ Emîrel mü’minîn. F›rat suyu bu sene azd›. Çok ekinleri zâyi’ eyledi.
Ne olur, Allahü teâlâ hazretlerinden dileyesin ki, su az olsun.
Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” se’âdethânelerine girdi. Halk
kap›da beklerler idi. Sonra d›flar› ç›kd›. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin cübbesini üzerine giymifl,
mubârek sar›¤›n› bafl›na koymufl, asâs›n› eline alm›fld›. At istedi. Ata bindi. Orada olanlar ve çocuklar etrâf›nda olmak üzere,
F›rat›n kenâr›na geldiler. Afla¤› indi. ‹ki rek’at nemâz k›ld›.
Durdu. Asây› mubârek eline ald›, köprünün üstüne ç›kd›. Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretleri de berâber ç›kd›lar. O asâ ile sudan tarafa bir def’a iflâret eyledi. Su bir
mikdâr azald›. Buyurdu ki, bu kadar kifâyet eder mi. Hepsi dediler, yâ Emîr-el mü’minîn, kifâyet eder.
Yetmifldokuzuncu Menâk›b: Cündeb bin Abdüllahil Ezdî
diyor ki: Cemel ve S›ffîn harblerinde; emîr-ül mü’minîn Alî
“kerremallahü vecheh” hazretleri ile berâber idim. Benim hiç
flübhem yok idi ki, hak Emîr-ül mü’minîn hazretleri taraf›ndad›r. Ne zemân ki, Nehrvâna konduk. Benim gönlüme bir flübhe düfldü. O cemâ’ati katl etmek gâyet büyük ifldir. Sabâhleyin
askerden ayr›ld›m. Yan›mda bir matara su var idi. Bir yerde k›l›nc›m› yere dikdim. Kalkan› üzerine asd›m. Gölgesine oturdum. Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” yan›ma ç›ka geldi.
Sordu, yan›nda hiç su var m›d›r? O mataray› önüne koydum.
Ald›. O kadar uza¤a gitdi ki, görünmez oldu. Yine geri geldi.
Abdest al›p, kalkan›n gölgesine oturdu. O s›rada bir atl› geldi.
Emîri görmek istedi¤ini söyledi. Hazret-i Alî kabûl buyurdu. O
atl› dedi ki: Ey Emîr-el mü’minîn! Muhâlifler F›rat› geçdiler.
Ve suyu kesdiler. Buyurdu ki: Hây›r, onlar suyu geçememifller– 374 –

dir. Bu sözü söylerken, bir flahs dahâ geldi. Vallahi ben onlar›n
sancaklar›n› suyun öte taraf›nda gördüm, dedi. Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu; vallahi geçmediler. Nas›l geçerler ki, onlar›n düflecek ve dökülecek yerleri buradad›r. Ondan sonra durdu. Ben de durdum. Kendi kendime dedim; Elhamdülillah. Elime bir terâzî girdi ki, bu kiflinin
hâli bundan belli olur. Yâ o yalanc› behâd›rd›r veyâ Allahü
teâlâ hazretlerinden veyâ Resûlullah hazretlerinden hücceti
vard›r. Buna dayanarak bunu bilmifldir. Gönlümden dedim ki,
yâ Rabbî! Seninle ahd etdim. E¤er suyu geçmifl olduklar›n› görürsem, o kimse ile [Alî “rad›yallahü anh” ile] muhârebe eyleyen ben olaca¤›m. E¤er geçmemifl iseler o muhâlif ile muhârebe ve mukâtele edece¤im. Askerin aras›ndan [saflardan] geçdik. Gördük onlar›n bayraklar› evvelki gibi yerlerinde durur.
Hazret-i Emîr-ül mü’minîn “rad›yallahü teâlâ anh” arkam› tutdu [s›vad›] ve iflin ile meflgûl ol, dedi. Ben de hamle edip, onlardan birini öldürdüm. Arkas›ndan birini dahâ öldürdüm. Birine sald›rd›m. Ben ona vurdum. O da bana vurdu. ‹kimiz de
düfldük. Arkadafllar›m beni kald›r›p, götürmüfller. O vakt kendime geldim. Hazret-i Emîr muhârebeyi bitirmifl idi. Emîr-ül
mü’minîn bir flahsa durumundan haber verdi. Seni, falan mevki’de, falan hurma a¤ac›na assalar gerekdir. Buyurdu¤u gibi
vâki’ oldu.
Sekseninci Menâk›b: Haccâc-› Yûsüf “Allahü teâlâ müstehâk›n› versin”, Kümeyl bin Ziyâd› “rad›yallahü teâlâ anh”, ça¤›rd›. Kümeyl ondan kaçd›. Haccâc-› zâlim, Kümeylin akrâbalar›n›n vazîfelerine son verdi. Kümeyl bunu iflitdi ve dedi ki: Benim ömrüm zâten bitmifldir [yaflland›m]. Benim sebebim ile,
kavmimin mahrûm olmas› lây›k de¤ildir. Haccâc›n yan›na vard›. Haccâc dedi ki, isterim ki, seni öldüreyim. Kümeyl dedi ki:
Benim ömrüm az kalm›fld›r. Ne diler isen onu yap. Bizim va’demiz yak›nd›r. Benim ölümümden sonra hesâb vereceksin. Bana
emîr-ül mü’minîn Alî “kerremallahü vecheh ve rad›yallahü teâlâ anh” haber vermifldir ki, seni Haccâc öldürecekdir. O zâlim
onun boynunu vurdu.
Seksenbirinci Menâk›b: Haccâc bir gün dedi ki, isterim Ebû
Türâb›n [Hazret-i Alînin] eshâb›ndan birini katl edeyim ki,
Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretlerine yaklaflay›m. Hazret-i Alî– 375 –

nin “rad›yallahü anh”, kölesi Kanber ile sohbet etmifl oldu¤unu
hiç kimse bilmezdi. [Hazret-i Alînin en çok sohbet etdi¤i kimselerden idi.] Haccâc, Kanberi ça¤›rtd› ve dedi ki, Kanber sen
misin. Kanber, evet benim dedi. Haccâc, Alî ibni Ebî Tâlib senin Mevlân m›d›r, dedi. Kanber, benim Mevlâm Allahü teâlâ
hazretleridir. Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî velîm ve sebeb-i
ni’metimdir, dedi. Haccâc dedi: Seni katl etmek isterim. ‹htiyâr›nla nas›l katl olunmak istersin. Kanber dedi: ‹htiyâr senindir,
her ne vech ile katl edersen, ben de seni k›yâmetde öyle katl
ederim. Zâten bana emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî “rad›yallahü
teâlâ anh”, ey Kanber, seni zulm ile katl etseler gerekdir, diye
haber vermifldi. Sonra Haccâc Kanberi “rad›yallahü teâlâ anh”
katl eyledi.
Seksenikinci Menâk›b: Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” Berâ’ bin Âzibe dedi ki, (Benim o¤lum Hüseyn katl olunsa gerekdir. Sen o vaktde ona yard›m etmiyeceksin.) Emîr-ül mü’minîn hazret-i Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anh”
flehîd oldu. Berâ’ bin Âzib, hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”
do¤ru söyledi. Hazret-i Hüseyn katl olundu. Ona yard›m yapamad›¤›ma piflmân›m, dedi.
Seksenüçüncü Menâk›b: Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” bir seferinde Kerbelâya u¤rad›. Sa¤›na ve soluna bakd›.
Giryân-giryân [a¤l›yarak] geçdi ve buyurdu ki: (Vallahi onlar›n
develerinin çökece¤i ve onlar›n katl olunacaklar› makâm buras›d›r.) Eshâb› dediler: Ey Emîr-el mü’minîn! Bu ne makâmd›r.
Buyurdu ki: (Buras› Kerbelâd›r. Bu yerde, bir kavm katl olunsa gerekdir. Onlar hesâbs›z Cennete girerler.) Hiç kimse bu
sözlerin ma’nâs›n› hazret-i Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin vak’as› oluncaya kadar anlamad›.
Seksendördüncü Menâk›b: Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî
“rad›yallahü teâlâ anh” Kûfeden asker istedi. Bir tak›m söz ve
hareketden sonra, asker gönderdiler. Gelmezden evvel hazret-i
Alî buyurdu ki: Kûfeden iki bin er ve de bir kifli geliyor. Eshâbdan biri, bu sözü iflitdim, o askerleri bir bir sayd›m, buyurduklar›ndan ne eksik, ne fazla idi, dedi.
Seksenbeflinci Menâk›b: Hayye-i Arabî, emîr-ül mü’minîn
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin eshâb›ndan idi. Dedi
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ki: Hazret-i Mu’âviye ile muhârebe s›ras›nda, hazret-i Emîr-ül
mü’minîn Alî “rad›yallahü anh” ile bir deryâ kenâr›nda konaklad›k. O s›rada bir kifli geldi. Dedi ki: Esselâmü aleyküm,
yâ Emîr-el mü’minîn! Hazret-i Emîr-ül mü’minîn, ve aleyküm
selâm, dedi. O kifli dedi: Ben fiem’ûn bin Yuhannây›m, flu kilisenin sâhibiyim, diyerek bir bina gösterdi. Bizim yan›m›zda
bir kitâb vard›r. Bu kitâb mîrâs yolu ile Îsâ “alâ nebiyyinâ ve
aleyhissalâtü vesselâm” eshâb›ndan intikâl etmifldir. E¤er dilersen, o kitâb› taraf›n›za okuyay›m. E¤er dilersen, huzûr-› flerîfinize getireyim. Hazret-i Emîr-ül mü’minîn buyurdu ki;
Oku. O kifli okuma¤a bafllad›. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” flerefli vasflar›ndan ve ümmetinin s›fatlar›ndan yaz›yordu. Sonunda okudu¤u bir gün, (Bir deryâ kenâr›na bir kifli konar. Peygambere yak›n olur, Zemân›n ehlinden
ve dinde, Peygambere yak›n olur. Müflrikleri dize getirir. Magrib ehli ile savafl›r,) yaz›s›n› okudu. Ondan sonra o kifli dedi ki:
(Peygamber ç›kd›. Ona îmân getirdim. Siz burada konaklad›n›z. Huzûrunuza geldim. Hayâtda oldu¤um müddetce hizmetinizde olay›m.) Hazret-i Emîr-ül mü’minîn “rad›yallahü teâlâ
anh” ve hâz›r olanlar a¤lad›lar. Buyurdu ki: (Allahü teâlâya
hamd olsun ki, beni unutulmufllardan k›lmad›. Kitâb›nda zikr
etdi.) Rivâyet eden der ki, Emîr-ül mü’minîn bana hitâb edip,
buyurdu ki, ey Hayye-i Arabî! fiem’ûnu sen yan›nda sakla [sana emânet]. Her kuflluk ve akflam yemeklerinde onu ça¤›r›rd›.
Leyle-tül-harîrde, hazret-i Mu’âviye ile ceng fliddetlendi.
fiem’ûn flehîdlik se’âdetine kavufldu. Hazret-i Emîr-ül mü’minîn, kabrine kendisi koydu. (Bizim ehl-i beytden biridir) buyurdu.
Seksenalt›nc› Menâk›b: Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretleri,
hazret-i Alî “rad›yallahü anh” için, iki kerre günefli bat›dan geri döndürdü. Birisi, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin zemânlar›nda idi. Ümm-ü Seleme ve Esmâ
binti Ümeys ve Câbir bin Abdüllah-el Ensârî ve Ebû Sa’îd-il
Hudrî “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretleri rivâyet etmifllerdir.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bir gün
se’âdethânelerinde oturuyorlard›. Hazret-i Alî “rad›yallahü
teâlâ anh” da huzûrlar›nda idi. O s›rada Cebrâîl aleyhisselâm
vahy getirdi. Vahyin a¤›rl›¤›ndan hazret-i Alînin “rad›yallahü
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teâlâ anh” dizine mubârek bafl›n› koydu. Günefl bat›ncaya kadar kald›rmad›. O s›rada, günefl batd›. Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretleri ikindi nemâz›n› k›lmam›fld›. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri vahyden sonra, önceki
hâline geldi. Buyurdu ki, yâ Alî! Senin ikindi nemâz› geçdi mi.
Evet, yâ Resûlallah! K›m›ldayamad›m, kald›m, dedi. Ancak nemâz› îmâ ile k›lm›fld›. Hazret-i Habîbullah, günefle emr buyurdu. Günefl geri da¤›n üzerine ç›k›p, durdu. Hazret-i Alî, nemâz›n› k›ld›. Esmâ binti Ümeys der ki, gurûb vaktinde güneflden
buza¤› sesi gibi bir ses geldi.
Resûl-i ekremden sonra, hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” Bâbile giderken, F›rat nehrinin üzerinden geçmek istediler. ‹kindi nemâz›n›n vakti idi. Eshâbdan bir cemâ’at ile kendileri asr [ikindi] nemâz›n› k›ld›lar. Di¤er eshâb da hayvanlar›n› sudan geçirmekle meflgûl oldular. Günefl batd›. Nemâzlar›n› k›lamad›lar. Hazret-i emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü
teâlâ anh” düâ eyledi. Allahü Sübhânehü ve teâlâ günefli yerine getirdi. Nemâz k›lm›yanlar, nemâzlar›n› k›ld›lar. Günefl yine batd›. O esnâda güneflden bir korkulu ses ç›kd›. Eshâb
korkdular. fiöyle ki, tehlîl, tesbîh ve istigfâr ile meflgûl oldular.
(fievâhid-ün nübüvve)den al›nm›fld›r.
Seksenyedinci Menâk›b: Selmân-› Fârisî “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretleri rivâyet etmifldir. Ya¤murlu bir günde mescidde,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûr-› flerîflerinde, Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerinden bir cemâ’at ile oturmuflduk. O s›rada
yüksek ses ile birisi, Esselâmü aleyküm, dedi. Hepimiz sesi iflitdik. Ammâ selâm vereni görmedik. Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” selâm› al›p, bize buyurdu ki; (Cin
tâifesinden kardefliniz, selâm›n› al›n›z!) Hepimiz, aleyküm selâm, dedik. Fahr-i âlem hazretleri buyurdular ki, (Sen kimsin!).
Yâ Resûlallah! Köleniz, cin tâifesinden fiemrah o¤lu Arfetây›m. Hazret-i Habîbullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (Merhabâ yâ Arfetâ! Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri sana rahmet eylesin. Kendi sûretin ile bize görün!) O ân
bir k›ll› kimse zâhir oldu ki, yüzünü saç› bürümüfl, iki gözleri bir
tarafda, a¤z› gö¤sünün üzerinde ve fil diflleri gibi diflleri var ve
t›rnak yerine k›ym›klar› var. Bu fleklde bunu görünce, hepimiz
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elimizde olmadan korkup, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretlerine bakd›k. O flahs, hazret-i Sultân-› Enbiyâya hulûs ile aç›klay›p, dedi ki: Yâ Habîb-i Rabbil’âlemîn!
Kavmimi dîne da’vet için ben kulunuz ile bir kimse gönder. Yine sa¤-sâlim inflâallahü teâlâ getirip, huzûr-› flerîfinize teslîm
ederim. O Fahr-i âlem ve seyyid-i âdem Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki, (Bu hizmete bunun ile kim gider ise, ona Cennet vâcib olur.) O flahs›n
görünmesinden bir kimse cevâb verme¤e cesâret edemedi.
Hazret-i Resûl-i ekrem üç kerre hitâb etdiler. Kimse cevâb vermedi. Son emrde, hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” aya¤a
kalk›p, dedi ki, yâ Resûlallah! Emr eyle, bu hizmete ben kulun
gideyim. Hazret-i Resûlallah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
dönüp Arfetâya buyurdu ki, (Bu gece Harre adl› mevzi’de hâz›r ol! Senin yan›na bir kimse vereyim ki, benim hükmüm ile
hükm eyler. Ve benim dilim ile söyler. Ve benden cin tâifesine
haberi do¤ru olarak iletir.)
Hazret-i Selmân “rad›yallahü teâlâ anh” der ki, Arfetâ
gayb olup, akflam oldu. Sonra yats› nemâz›n› Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ile edâ eyledik. Eshâb›n hepsi
da¤›ld›kdan sonra, buyurdular ki: (Yâ Selmân! Yâ Alî! Benim
ile geliniz!) Biz de hizmetlerince gitdik. O Harre adl› mevzi’e
vard›¤›m›zda gördük ki, koyun büyüklü¤ünde bir deveye Arfetâ kendisi binmifl, at büyüklü¤ünde bir deveyi de, elinde tutmufl. Hazret-i Habîbullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazret-i Alîyi o bofl deveye bindirdi. Beni de arkas›na bindirdi.
Benim belimi hazret-i Alînin beline ba¤lad›. Gözlerimi sar›¤›n
ucu ile ba¤lay›p, buyurdu ki, (Yâ Selmân! Sak›n Alî gözünü aç
demeyince, gözlerini açma. Deveden in demeyince deveden
inme. Allahü teâlân›n ismi ile meflgûl ol. ‹flitdiklerinden korkma!) Dönüp, hazret-i Alîye de vas›yyet etdi. (.... Lâ havle ve lâ
kuvvete illâ billah.) buyurdular. Sonra vedâ edip, Arfetâ önümüzce delîl olup, sür’atle yola koyulduk. Sabâh oldu. Hazret-i
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” bana in, dedi. Ben de indim. Gözümü açd›m. Gördüm ki, otsuz, susuz, a¤açs›z, tafll›k bir yere gelmifliz. Hazret-i imâm-› Alî “rad›yallahü anh” imâm olup, ben
ve Arfetâ ona uyup, sabâh nemâz›n› k›ld›k. Ortal›k ayd›nlan– 379 –

d›kda gördük ki, etrâf›m›z› cin askerleri çevirmifldi. fiöyle ki,
her birinin gözleri mefl’âle gibi ›fl›k ç›kar›r. Heybetli flekllerde
sa¤ ve sol taraf›m›zda dururlar idi. Hazret-i Alî aslâ bunlara iltifât etmeyip, âdet-i flerîfleri üzere çeflidli düâlar ile meflgûl oldular. Günefl do¤up, yükselene kadar, Allahü teâlâ hazretlerine münâcât ve ibâdet ve tâ’at eylediler. Ondan sonra, aya¤a
kalk›p, Allahü teâlâya hamd ve senâ etdikden sonra, cin tâifesini islâma da’vet eyledi. ‹çlerinden biri inadc› ve kendi bafl›na
büyümüfl ifrit i’tirâz edip, dedi ki, yâ Alî! Âbâ ve ecdâd›m›z›n
dîni bize bât›l m›d›r, demek istersin. Bu dedi¤in olmaz deyip,
inâd eyledikde, hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”: (Biz do¤ru yolday›z. Sen, Allahü teâlân›n âyetlerini tasdîk etmiyor, inkâr ediyorsun) buyurup, mubârek yüzünü gök yüzüne döndürüp, ‹sm-i a’zam ve düâ okuyup, Kehf ve Tâ-sin ve Yasîn ve
Nûn ve Kalem sûreleri üzere yemîn edip, (Ey yard›m edicilerin en hayrl›s› olan Allah›m! Bunlar›n üzerine atefl ya¤d›r.
Bunlar›n kötü fi’ller iflleyenleri ve inâd edenleri helâk olsun)
diye düâ ve tazarru’ ve niyâz eyledi. Hazret-i Selmân “rad›yallahü teâlâ anh” der ki, o ânda gördüm ki, bir zelzele olup, gökden atefl ya¤ma¤a bafllad›. Cinnîler bunu görünce hepsi, yüz
üzerine düfldüler. Ben de kendimden geçmiflim. Bir zemândan
sonra, kendime geldim. Gördüm ki, bir tak›m cinnîleri semâdan gelen atefl yakm›fl. Üzerlerini dumân kaplam›fl. Bir zemân
sonra dumân üzerlerinden gitdi. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” sa¤ olanlar›na seslenip, buyurdu ki, Ey cin kavmi, bafl›n›z› kald›r›n. Muhakkak, Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri
zâlim ve mütekebbir olanlar› helâk etdi. Tekrâr da’vete meflgûl olup, (Yâ cin kavmi ve fiemrâh o¤ullar›, Berrâr sâkinleri!
Biliniz ve âgâh olunuz ki, flimdi Muhammed Mustafâ “sallallahü aleyhi ve sellem” devridir. Hâtem-ül enbiyâ devridir. Yeryüzü bafldan bafla zulm ile dolmufl iken, îmân ve adâlet ile dolsa gerekdir,) deyip, Habîb-i ekremi “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” medh edip, apaç›k mu’cizelerinden beyân etdi. Onu
anlatan iflâretlerinden anlatd›kdan sonra, cin tâifesinin kurtulanlar› hazret-i Alînin ilm ve kemâlinden hayret edip, Hakka
boyun büküp, Resûlüne ittiba’ edip, (Allaha, Allah›n Resûlüne ve Resûlünün elçisine inand›k. Sözleri do¤rudur. Seni yalanlam›yoruz!) deyip, îmânlar›n› sa¤lam eylediler. Hazret-i
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Selmân “rad›yallahü anh” buyurdular ki: Bu esnâda gece oldu.
Yine o deveye binip, Arfetâ önümüzce, sabâh olmadan Harre
denilen yere bizi ulafld›rd›. Deveden inip, sabâh nemâz›n› Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ile edâ etdikden sonra, bizi görüp, Allahü teâlâ hazretlerine hamd ve
senâ etdi. Buyurdu ki, (Yâ Alî! Cin kavmini ne hâlde [nas›l]
buldun!) Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” cevâb verdi ki,
yâ Resûlallah! Hayrl› düân›z bereketi ile, Elhamdülillah, Allahü teâlâ hazretlerine îmân getirip ve Resûlüne ittibâ’ edip,
îmân nûru ile münevver oldular. Ammâ hakk› kabûl etmiyenleri, semâdan Allahü teâlân›n izni ile atefl inip, helâk olduklar›n› beyân etdikde, Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, buyurdular ki, (Elhamdülillah! Onlardan k›yâmete kadar korku gitmez.)
Seksensekizinci Menâk›b: Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh”
hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Bir gün Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûr-› flerîflerine vard›m. Me¤er önlerinde bir tabak içinde hurma var imifl. Mubârek avuçlar› ile bu bendenize bir avuç hurma ihsân etdiler. Sayd›m yetmiflüç adet hurma geldi. Sonra hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” huzûr-› flerîflerine vard›m. Onlar›n da önlerinde bir tabak hurma var idi. Yüzüme bakd›. Tebessüm edip, bir
avuç hurma verdiler. Bunu da sayd›m. Temâm› yetmiflüç adet
hurma geldi. Hayretimi bildirmek için, hazret-i Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûr-› flerîflerine geldim. Bu
hayretimi söyledim. Buyurdular ki; (Yâ Ebâ Hüreyre! Bilmez
misin ki, Alînin yedi benim yedimdir. Adâletde berâberdir.)
Rivâyet edilmifldir ki, bir gün emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî
“rad›yallahü teâlâ anh” kap›lar›n›n önünde bir cemâ’at görüp,
Kanbere sordu ki, bunlar kimlerdir. Kanber cevâb verdi ki, yâ
Emîr-el mü’minîn! Bunlar sizi sevenlerdir. Alî “rad›yallahü
anh” hazretleri buyurdular ki, yâ, hayret! Bunlarda bizi sevenlerin simâlar› görünmez. Kanber dedi ki, yâ Emîr-el mü’minîn!
Sizin ahbâblar›n›z›n simâlar› [görünüflleri] nas›ld›r. Buyurdular
ki: Bizi sevenlerin simâs› [görünüflü], mi’deleri bofl olmakd›r.
Bedenleri etsiz ve ya¤s›z, za’îf olup, dudaklar› susuzlukdan
a¤arm›fl olmakd›r.
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Seksendokuzuncu Menâk›b: Enes bin Mâlik “rad›yallahü
teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Bir gün Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini bütün Eshâb-›
güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretleri ile ihâta
edip [çevirip], oturmufl idik. O s›rada hazret-i Alî “rad›yallahü
teâlâ anh” içeri girdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”,
Eshâb-› güzînin nûrlu yüzlerine, kim yer verecek diye bakd›lar.
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, Resûl-i
ekrem hazretlerinin sa¤ taraf›nda oturmufl idi. Yerinden kalk›p,
hazret-i Alîye yer verdi. Hazret-i Alî oturdukda, Habîb-i Rabbil’âlemîn hazretlerinin mubârek yüzünde, sürûr ve sevinç müflâhede olunup, Ebû Bekr-i S›ddîk hazretlerine teveccüh edip,
buyurdular ki, (Yâ Ebâ Bekr! Fazîlet sâhibini, ancak fazîlet sâhibi bilir!)
Doksan›nc› Menâk›b: Fadl bin Sâlim “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretleri rivâyet etmifldir. Bir gün emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” pazara var›p, bir gömlek sat›n
ald›. Terziye bunun yenleri [kol uçlar›] uzundur, kes dedi. Terzi, dedi ki: Kesmem, zîrâ kusûrlu olur. Hazret-i Alî; ayb› benim,
sen kes diye emr buyurup, kesdirdi. Terzi, hazret-i Alînin kim
oldu¤unu bilmez idi. Hey, görün bu kifli mecnûn olmufl dedi.
Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” bunu iflitdikde, flâd ve handân olup, Elhamdülillahi teâlâ, dedi. Sordular, yâ Emîr-el
mü’minîn! Bu beyhûde ve ma’kül olm›yan söze niçin hamd etdiniz. Buyurdular ki, bir gün, Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden iflitdim, buyurdular ki: (Bir kimseye deli denilmedikçe îmân› temâm olmaz!) Niçin hamd etmiyeyim ki, bu kimse benim îmân›ma flehâdet etdi.
Amr bin Kays “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder. Bir gün
emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin elbisesinde bir çok yerinde yama görüp, dediler ki, yâ halîfe-i Resûlillah! Bu kadar hazîneler elinde iken, yamal› elbise giymek
size revâ de¤ildir. Cevâb verdiler ki: Mü’minler bize uysunlar.
Kalblerinde huflû ve inkisâr hâs›l olsun. Bize yamal› giymek de
uygun olur.
Doksanbirinci Menâk›b: Bir gün Fahr-i âlem “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, hazret-i Alînin rikâb›n› [at›– 382 –

n›n özengisini] tutana, buyurdu ki; (Aliyyül Mürtedâ senin
elinde flehîd olsa gerekdir.) O kimse iflitip, çok üzüldü. A¤l›yarak Aliyyül Mürtedân›n huzûruna geldi. Tedarru’ ve niyâz
edip, dedi ki, yâ Alî! Kan›m sana halâl olsun. Beni hemen bu
ân katl eyle. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki,
sebeb nedir ki, bu sözü söylersin. Utanarak dedi ki, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bana buyurdular ki, Alînin
flehâdeti senin elinde olsa gerekdir. Bu yüz karal›¤› benden vâki’ olmadan dilerim ki, ben senin zülfikâr›n ile öleyim de, dünyâda ve âh›retde yüzü siyâh olm›yay›m. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, bir nesneyi ki, Allahü tebâreke ve
teâlâ hazretleri ezelde takdîr etmifl olsun, onu de¤ifldirmek
mümkin olur mu? Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri bana flehîdlik mertebesi müyesser etmifl olsun. Ben o flehîdlik elbisesini giymek istemez miyim. Bu k›ssay› Server-i kâinât “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bana senden evvel haber vermifldi. Bu ifle gönlüm hofldur. Sen de gönlünü hofl tut. Bu s›rr›
gizli tut. Kimseye açma. Ben sana evvelki iltifât›mdan dahâ çok
iltifât ederim.
Doksanikinci Menâk›b: Hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ
anh” flehâdeti beyân›ndad›r. (Lübâb-ül-elbâb) adl› kitâbda yaz›l›d›r. Muhammed bin Cerîr Taberî der ki, emîr-ül mü’minîn
hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” Nehrvân cenginden döndü. Abdürrahmân bin Mülcem ve Pîrek bin Abdüllah ve Amr
bin Ebî Bekr; her üçü hâricîlerden idiler. Ric’at mezhebini tutarlar idi. O muhârebeden, çok insan katl olundu¤u için korkmufllard›. Üçü aralar›nda, Mu’âviye, Alî ve Amr bin Âs “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerini katl etmeyince, âlem, fitne
ve fesâd ve muhârebeden kurtulmaz. ‹slâm kuvvetli olmaz.
E¤er biz de katl olunursak, yine sevâb kazan›r›z. Zîrâ büyük
fitneyi def’ etmek hayrl› ifldir, diye andlafld›lar. Abdürrahmân
bin Mülcem dedi; ben Alîye kâfi gelirim. Amr bin Ebî Bekr dedi; ben Amr bin Âsa kifâyet ederim. Pîrek dedi, ben Mu’âviyeye kâfi gelirim. Her üçü tedbîr ald›lar ki, ayn› günde ve ayn› sâatde bu ifli iflleyeler. Abdürrahmân bin Mülcem; hazret-i Alîye
“kerremallahü vecheh” vard›. Pîrek; hazret-i Mu’âviye taraf›na
gitdi. Amr bin Ebî Bekr, M›sra Amr bin Âs taraf›na gitdi. Her
biri bin dirheme bir k›l›nç alm›fld› ve zehr ile su vermifllerdi.
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Hazret-i Mu’âviye nemâza geldi. Pîrek o k›l›nç ile ona vurdu.
Mu’âviye düfldü. Halk toplan›p, Pîreki tutdular. Hazret-i
Mu’âviye dedi, bu ifli niçin yapd›n. Pîrek hâdisenin temâm›n›,
üçünün aras›nda olanlar› haber verdi. Hazret-i Mu’âviye emr
etdi, onu öldürdüler. Tabîb getirdiler. Tabîb gelip, Mu’âviyeyi
gördü. Dedi ki, yâ Mu’âviye, sizin yaran›z, zehrli k›l›nç yaras›d›r. Üç fley aras›nda muhayyersin. Yâ ölümü istersin. Yâ sabr
edersin, yaray› da¤lar›m. Yâ sana bir flerbet veririm ki, içdikden sonra aslâ çocu¤un olmaz. Hazret-i Mu’âviye dedi ki: Ölümü istiyemem. Atefle [da¤lama¤aya] da dayanamam. Ammâ
bir evlâd›m var. Ona kanâat ederim, deyip, flerbeti içdi. ‹yi oldu. Hazret-i Mu’âviye ondan sonra buyurdu; Cum’a mescidinde bir maksûre yapd›lar. Bu maksûre âdetini hazret-i Mu’âviye koydu ki, halîfeler düflmanlar›n hîlelerinden uzak olsunlar.
Amr bin Ebî Bekr; karârlafld›r›lan vaktde Amr bin Âs›n yan›na vard›. Amr bin Âs›n yüre¤i tutmufldu, ya’nî râhats›zlanm›fld›. O gece nemâza ç›kamad›. Sehl Amirîyi yerine nâib gönderdi. Amr bin Ebî Bekr, k›l›nc›n› ona vurdu. Onu öldürdü. Amr
bin Ebî Bekri tutdular. Amr bin Âs›n huzûr-u flerîflerine getirdiler. Amr bin Âs hazretleri emr buyurdu. O fâs›k ve münâf›¤›
öldürdüler.
Ba’z› âlimler dediler ki, Emîr-ül mü’minînin flehâdet sebebi
o idi ki, Nehrvân harbi yap›ld›. Hâricîler dörtbin er idiler. Temâm› öldürüldüler. Dokuz er kurtulup, Kûfe taraf›na do¤ru
fîrâr etdiler. Kûfe flehrine vard›lar. Kûfe flehrini feryâd-› figân
kaplad›. Abdürrahmân bin Mülcem yoldan geçerken, öldürülenlerin birinin evinden a¤lama sesleri iflitdi. Kutâm ad›nda
genç bir kad›n›n babas› ve kardeflleri o harbde katl olunmufllard›. ‹bni Mülcem o kad›n›n ard›nca gitdi. Dedi ki, e¤er erin
[kocan] yoksa; senin, vasflar› flu fleklde olan biri, erin olmak ister, râz› olur musun. Kad›n dedi, niçin râz› olm›yay›m. Lâkin,
benim velîlerim ve akrabâlar›m vard›r. Onlara dan›flmam lâz›m. ‹bni Mülcem dedi, ma’kûldür. Kad›n gitdi. ‹bni Mülcem
izince [ard›ndan] gitdi. Kad›n bir eve girdi. ‹bni Mülceme dedi ki, sen burada dur. Seni ça¤›rd›¤›m zemân içeri gir. O kad›n
içeri girip, kendini süsledi. Kokular süründü. Pâk [güzel, temiz] elbise giydi. Gâyet cemâl ve kemâlde oldu. Evdekilere
dedi ki, bir kerre bana bakd›kda perdeyi sal›n›z. Sonra ‹bni
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Mülceme, içeri gel, dedi. Abdürrahmân bin Mülcem içeri girip, o flekliyle bir kerre ona bakd›. Hemen ona âfl›k oldu. Kad›n› istedi. Kad›n dedi, sen benim mehrime ta’kat getiremezsin. O dedi ki, ne mikdâr istersin. Kad›n dedi, üçbin dirhem sâfî gümüfl. ‹ki çalg›c› câriye ve Alî bin Ebî Tâlibin katli. ‹bni
Mülcem dedi ki: Gümüfl ve câriye kolayd›r, ammâ, Alînin katli mümkin olmaz ki, ben Alînin sirâclar›ndan›m. Bunu nas›l
yapabilirim. E¤er beni ister isen, muhakkak bunu yapmal›s›n.
Gümüfl ve câriye için fikrini yorma. ‹bni Mülcem dedi ki: Bir
darbeye kanâat edersen, kabûl ediyorum. Bir k›l›nç getir. Kad›n, zehrli su verilmifl k›l›nç getirdi. Ramezân-› flerîfin onüçü
idi. Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü teâlâ anh” oturdu. Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerine buyurdu ki, bugün Ramezân-› flerîfin kaç›nc› günüdür. Dediler,
onüçüncü günüdür. Buyurdu ki: Kaç gün kald›. Dediler, onyedi gün kald›. Buyurdu ki: Muhakkak, yüzüm bafl›m›n kan› ile
boyanacakd›r. Abdürrahmân bin Mülcem için dedi ki, (Ben
onun yaflamas›n› istiyorum. O benim öldürülmemi istiyor.)
Abdürrahmân bunu iflitdi. Emîrin huzûruna vard›. Dedi ki: Yâ
Emîr-el mü’minîn! ‹flte elim, iflte boynum. ‹ster isen elimi kes,
ister isen boynumu vur. Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü
teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri, bana niflân vermifldir ki, seni (Benî Murâd)dan bir kimse öldürse gerekdir. Ben günâh etmemifle karfl›l›k yapmam. Ramezân ay›n›n yirmiüçü oldu. Bu la’în
evinde yatm›fld›. Sabâh oldu. Emîr-ül mü’minîn, nemâza gitmek için kalkd›. Serâyda [evinde] bir kaz vard›. Ça¤›rd›, [ba¤›rma¤a bafllad›]. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: (Ba¤›rmalar›, a¤lamalar ta’kîb eder.) Hasen “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri dedi: (Yâ babac›¤›m! Bu ne sözdür!)
Buyurdular ki: Bu söz odur ki, gönlüm flehâdet olaca¤›m› haber verir. Ben bu ayda katl olunurum. Sonra serây›n [evinin]
kap›s›n› açd›. Bir çivi kaftan›na tak›l›p, y›rtd›. Hazret-i Emîrin
gönlü darald›. Mescide vard› ve (Allah yolunda mücâhede
eden, bir olan Allahdan baflkas›na ibâdet etmiyen mü’mine
yol aç›n) diye halk› uyard›. Abdürrahmân bin Mülcem o zemân kad›n ile berâber idi. O zemân müezzinin sesini iflitdiler.
Kad›n dedi ki, kalk iflini iyi gör. Gönlün flâd olarak geri dön.
Ben iflitdim, Alî bin Ebî Tâlib “rad›yallahü teâlâ anh” hazret– 385 –
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lerinden ki; Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki; (Önce gelenlerin en flakîsi, Sâlih aleyhisselâm›n devesini öldürenler, sonra gelenlerin en flakîsi de Alînin kâtilidir.)
‹bni Mülcem kalkd›. K›l›nc›n› kufland›. Kendisini uyuyanlar aras›nda gizledi. Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” mihrâba geçdi. O la’în bedbaht iki secde aras›nda, hazret-i Emîr-ül mü’minînin mubârek bafl›na bir k›l›nç vurdu. Kazâ-i ilâhî ile o k›l›nç darbesi, Ahzâb harbinde, Amr bin Abdûd
hazret-i Alînin mubârek bafl›na vurmufldu; oraya rast geldi.
Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” akl› bafl›ndan gidip, kalkd›. Elini bir dire¤e vurdu. Mubârek parmaklar› tafl direkde iz
etdi. Hasen “rad›yallahü teâlâ anh” imâmete geçdi. Nemâz›
sür’atle k›ld›lar. Bir kavlde hazret-i Emîr Cu’de bin Cübeyre
imâm ol diye buyurdu. Hazret-i Emîr-ül mü’minîn “rad›yallahü teâlâ anh” düfldü. Halk kalkd›, kâtili arama¤a gitdiler.
Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: Ne arars›n›z.
Beni vuran kimse, flimdi filan kap›dan içeri girer. Bütün yollar
‹bni Mülcem üzerine ba¤land›. Geri döndü. Hazret-i Emîr-ül
mü’minînin iflâret buyurdu¤u kap›dan girdi. Hayrân ve dermande bir kimse ona dedi ki: Sana ne olmufldur, me¤er Emîrül mü’minîni vuran sensin. O inkâr etmek istedi. Sonra ikrâr
etdi. Onu tutup, hazret-i Emîrin huzûruna getirdiler. Hazret-i
Emîr buyurdu ki: Ey bîçâre. Niçin bu ifli yapd›n. Evlâdlar›m›
yetîm etdin. Mü’minlerin gönüllerini gaml› etdin. ‹slâm askerinin belini k›rd›n. ‹bni Mülcem durdu. Birfley demedi. Emîrül mü’minîn buyurdu: Vefât edinceye kadar bunu zindâna koyun. Hasen ve Hüseyn ve Muhammed bin Hanefiyye “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerini huzûrlar›na getirip, vas›yyet
etdi. Buyurdu ki: Her zemân esîrlerinize yiyecek veriniz. Aç
koymay›n›z. Hazret-i Alînin kerîmeleri Ümm-ü Gülsüm zindâna vard›. A¤l›yarak, ‹bni Mülceme dedi ki: Ey bedbaht.
Emîr-ül mü’minîn bugün iyidir. Yar›n seni öldürürler. ‹bni
Mülcem dedi ki: O iyi olmaz. O k›l›nç zehr ile sulanm›fld›r.
E¤er iyi olsa, sen niçin a¤lars›n. Ümm-ü Gülsüm “rad›yallahü
anhâ” hazretleri ona k›z›p, d›flar› geldi. Ramezân›n yirmiyedinci günü oldu. Emîr-ül mü’minîn, Ümm-ü Gülsüm hazretlerine buyurdu ki, evden d›flar› ç›k. Evin kap›s›n› ba¤la. Ç›k›p
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kap›y› kapad›. Hasen “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri orada
oturdu. Evin içerisinden bir ses iflitdi ki, meâl-i flerîfi, (Âyetlerimizi inkâr edenler bize gizli de¤ildir. K›yâmet gününde atefle at›lan m›, güven içinde gelen kimse mi dahâ iyidir. Diledi¤inizi iflleyin. Do¤rusu o yapd›¤›n›z› görendir) olan Fussîlet
sûresinin 40.c› âyet-i kerîmesini okuyordu. Ondan sonra flu sesi iflitdiler ki, (Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
vefât etdi. Ebû Bekr vefât etdi. Ömer, Osmân ve Alî “rad›yallahü teâlâ anhüm” katl edildi [flehîd edildi].) Hasen “rad›yallahü anh” hazretleri anlad› ki, hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” vefât etdi. Evin kap›s›n› açd›. Gördü ki, dünyâdan göç
etmifl. Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretleri y›kad›lar. Muhammed bin Hanefiyye su dökdü. O Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden arta kalan hanûtu mubârek bedenine saçd›lar ve defn etdiler. Kûfe
mescidinin ortas›nda defn edildi. Ertesi günü ‹bni Mülcemi
katl etmek için getirdiler. Dedi ki, beni öldürmeyin. Gidip,
Mu’âviyeyi öldüreyim. Yemîn ederim ki, yine geri gelirim.
Hazret-i Hasen “rad›yallahü teâlâ anh”, hây›r, senin öyle bir
ma’rifetin olamaz, öldürün bu mel’ûnu buyurdu. Onu öldürdüler. ‹mâm›n flehâdet mertebesine kavufldu¤u gün, Ramezân-› flerîfin yirmiyedisi idi. Ba’z›lar› demifller ki, yirmiüçü idi.
Ba’z›lar› ellisekiz yafl›nda idi, dedi. [63 yafl›nda idi.] Dört sene
on ay hilâfet etdi. Dokuz han›m› nikâh ile alm›fl idi. Hazret-i
Fât›ma-tüz-zehrâ “rad›yallahü teâlâ anhâ” hayâtda iken hiç
han›m nikâh etmedi. Fât›ma “rad›yallahü anhâ” hazretlerinden üç o¤lu oldu. Hasen, Hüseyn ve Muhsin. Muhsin çocuk
iken vefât etdi. Ba’z› âlimler ve eshâb-› hadîs rivâyet eylemifldir ki, hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” bütün gazâlarda
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ile berâber bulunmufldur. Tebük gazâs›nda, onikinci menk›bede
tafsîli geçdi. Annesi Fât›ma binti Esed bin Hâflim olup, müslimân olmufldu. Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicret edip, orada vefât etdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri cenâze nemâz›n› k›l›p, defn etdikde, buyurdu ki, (Bu benim anamd›r). Nemâz›n› k›ymetli evlâd› hazret-i Hasen “rad›yallahü teâlâ anh” k›ld›rd›. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin yafl›nda ve
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Ebû Bekr ve Ömerin “rad›yallahü teâlâ anhümâ” yafl›nda idi.
Yüzü¤ünde; (Allahü melik-ül hakk-ül mübîn) yaz›l› idi. Kâtibi Abdüllah bin Râfi’i idi.
Doksanüçüncü Menâk›b: Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü anh” hazretlerinin âdet-i flerîfleri bu idi ki, nemâza dursa,
âlem alt-üst olsa, hiç haberi olmazd›. Hattâ rivâyet ederler ki,
bir cengde, mubârek aya¤›na ok dokunup, demir k›sm› kemi¤e
girmifl idi. Ç›kmay›p, kemikde kald›. Cerrâha gösterdiler. Cerrâh dedi ki, sana bay›lt›c› bir ilâc içirmek îcâb eder. Akl›n gitsin
[bay›las›n]. Ondan sonra demiri ç›karmak lâz›md›r. Yoksa, bunun a¤r›s›na tehammül edemezsin. Emîr-ül mü’minîn “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, buyurdu: ‹lâca ne lüzûm var. Sabr
eyle. Nemâz vakti gelsin. Nemâza durdukdan sonra ç›kar. Nemâz vakti geldi. Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri nemâza
durdu. Cerrâh da, mubârek aya¤›n› yar›p, kemik aras›ndan demiri ç›kard›. Cerâhat yerini sard›. Hazret-i Alî nemâz› bitirdi ve
cerrâha sordu ki, ç›kard›n m›. Dedi, evet ç›kard›m. Fekat, hazret-i Alî, ben bu demiri ç›kard›¤›n› duymad›m, buyurdu. Ne güzel Alî ki, ne güzel nemâz› o k›lm›fld›r. ‹bni Mülcem o mubâre¤in bu ahvâline muttâli oldu¤u için, gözetip, nemâzda vurmufldur [flehîd etmifldir].
Doksandördüncü Menâk›b: Rivâyet ederler ki, Allahü Sübhânehü ve teâlâ azze flânühü hazretleri Nûh alâ nebiyyinâ ve
aleyhissalâtü vesselâma gemi yap, diye buyurdu. O da gemiyi
yapd›. Temâmlad›kda, üç tahta artd›. Nûh aleyhisselâm buyurdu ki: Yâ Rabbel’âlemîn! Bu üç tahtay› ne yapay›m. Allahü tebâreke ve teâlâ buyurdu ki, yâ Nûh! Benim bir dostum vard›r.
Ona Alî derler. Âh›r zemânda gelir. Bu tahtalar ona tabut olmakdan gayri ifle yaramaz. Bu tahtalar› filan yere iletin. Orada
bir kabr kaz›n. Bu tabutu o kabre defn edin. Meleklere emr
edeyim. O kabri dostum o kabre var›ncaya kadar [o zemâna kadar] ziyâret etsinler.
Rivâyet ederler ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine buyurdu ki; (Yâ Alî! Benim yan›mda bir s›r vard›r. Bana Cebrâîl aleyhisselâm bildirmifldir. Sana bu s›rr› aç›klayay›m ki, senin kabrin
Nûh aleyhisselâm zemân›nda bir yerde kaz›lm›fld›r. Ben o yeri
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bilmiyorum. Halkdan da bir kimse bilmez. Ecelin yaklafld›¤› s›rada, Hasen ve Hüseyne vas›yyet eyleyip, de ki: Ben öldü¤üm
vakt, y›kay›n ve kefene sar›n. Tabuta koyup, nemâz›m› k›l›n›z.
Âlem-i gaybdan bir deve gelip önünüzde çöker. Beni o devenin
üzerine koyun. Benim ard›mca Kûfe kap›s›na kadar gelin. Ondan sonra beni koyun. Siz geri dönün.) O hazret [hazret-i Alî]
de, hazret-i Hasene ve hazret-i Hüseyne bu vas›yyeti buyurdular. Hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” dediler ki, yâ babam›z bize destûr ver. Cenâzenin ard›nca
var›lacak yere kadar gidelim. O hazret [hazret-i Alî], buyurdu
ki, destûr yokdur. Böyle var›n›z ve hemen kap›dan geriye dönünüz. O iki sultân da, o mahalde vas›yyeti gözleyip dururken,
bakd›lar, bir deve gelip, huzûrlar›nda çökdü. Cenâzeyi üzerine
yüklediler. Kûfe kap›s›na kadar vard›lar. Deve gitdi. Bunlar da
geri döndüler. Sabâh olunca, Kûfe ehli topland›lar. Emîr-ül
mü’minîn “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini niçin ç›karmazs›n›z ki, techîz ve tekfîn iflini görelim, dediler. Hasen ve Hüseyn
“rad›yallahü teâlâ anhümâ” buyurdu ki, bu ifller bu gece yap›ld›. Yâ bize niçin haber vermediniz, dediklerinde, hazret-i Hüseyn buyurdular ki, dedemiz, flöyle flöyle vas›yyet etmifl idi. Biz
de o vas›yyeti saklad›k. K›ssay› bafllang›c›ndan sonuna kadar
haber verdiler.
Doksanbeflinci Menâk›b: Emîr-ül mü’minîn Alî “kerremallahü vecheh” hazretlerinin kabr-i flerîfleri yeryüzü ile berâber
olup [düz olup], örtülü idi. Bir gün Hârûn-ür-reflîd (Arneyn) taraf›nda avlan›yordu. Ahûlar [ceylânlar] da oraya gelmifldi. Onlar›n üzerine, do¤an [kuflu] sal›p ve av köpe¤i gönderdiler ise
de, geri dönerler idi. O yerin yafll›lar›n› getirip, bunun s›rr› nedir, diye sordular. Dediler ki: Atalar›m›zdan bize böyle eriflmifldir ki, emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin kabr-i flerîfi buradad›r. Hârûn-ür-reflîd o sözü kabûl eyledi
[do¤rudur dedi]. Hayâtda oldu¤u müddetçe her sene gelir, o
makâm› ziyâret ederdi.
Doksanalt›nc› Menâk›b: Bir gün emîr-ül mü’minîn hazret-i
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, dün gece Risâletpenâh
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini rü’yâda gördüm.
Dedim ki: Yâ Resûlallah! Ümmetinden bana gelen bu mihnetler ve husûmetler nedendir. Buyurdu ki, (Onlar üzerine düâ ey– 389 –

le!) Dedim ki: Yâ Rabbî! Bana onlardan iyi karfl›l›k ver. Onlar›n üzerine benden dahâ az fâideli olan› getir. Hemen o günde
düâs› müstecâb olup, flehîd oldu.
Doksanyedinci Menâk›b: Emîr-ül mü’minîn Hasen “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet ederler. Emîr-ül
mü’minîn hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh ve kerremallahü
vecheh” vefât etdi. D›flar› gidiniz diye bir ses iflitdik. Bu Hüdân›n bendesini [kulunu] yaln›z b›rak›n›z, diyordu. Biz de d›flar›
ç›kd›k. Evin içinden bir ses geldi: Muhammed “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri vefât etdi. Onun vasîsi flehîd oldu.
Ümmetin hâf›z› [koruyucusu] kim olsa gerekdir, dedi. Birisi de
cevâb verdi: Her kim onlar›n s›rr›n› tutar ve onlar›n izinden giderse, ümmetin bekçisi olur. Ses kesildi. ‹çeri girdik. Onu gasl
olunmufl ve kefen sar›lm›fl bulduk. Nemâz›n› k›l›p, defn eyledik.
Doksansekizinci Menâk›b: Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî,
o¤ullar› Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerine vas›yyet etmifldi: Ben vefât etdi¤im zemân, beni tabutun
üzerine koyunuz. D›flar› ç›kar›n›z. Arneyn taraf›na götürünüz.
Orada bir beyâz tafl görürsünüz. Ondan her tarafa ›fl›k saçmakdad›r. O yeri kaz›n›z. Orada güflâde makâm bulursunuz.
Beni oraya defn ediniz. Her ne fleklde vas›yyet eyledi ise yerine getirdiler. O yeri buldular. (fievâhid-ün nübüvve)den al›nm›fld›r.
Doksandokuzuncu Menâk›b: Hazret-i emîr-ül mü’minîn
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” âh›rete sefer etdikde, Hasen ve
Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretleri merkad-› flerîfine [mezâr›na] defn etdiler. Geri dönerken, yolda bir fakîre rast
geldiler. Hazîn ses ile figân ediyordu. Hâlini sorduklar›nda, cevâb verdi ki: Ey azîzler! Ayr› düflmüfl bir garîbim. Mihnetim
çok. Gam›m› paylaflacak kimse yok. Dediler: Yâ bu âna kadar
gam›n› kim ile paylafl›rd›n. Dedi ki: Bir seneden beri, hergün
bu flehrden bir flahs gelip, benim ile, ünsiyet eder, alâkalan›rd›.
Bütün ihtiyâclar›m› te’mîn edip, giderdi. ‹smi nedir, dediler. ‹smini bilmiyorum. Sordum, cevâb vermedi ve benim merhametim Hak içindir, dünyâ flöhreti için de¤ildir. Sûreti [yüzü] ve
hey’eti [vücûdu] nas›ld›, dediler. Dedi ki: Ben a’mây›m. Am– 390 –

mâ, bu kadar bilirim ki, iki gündür yan›ma u¤ray›p, ahvâlimi
sormuyor. Dediler: Davran›fllar› nas›ld›r. Dedi ki: Meflgûliyyeti tesbîh ve tehlîl ile idi. Hattâ, tesbîh ve tehlîline meleklerden
cevâb iflitdim. Belki, kap› ve d›vârlar›n ta’zîm etdi¤ini de his
ederdim. (Miskîn miskîn ile garîb garîb ile oturur) buyururdu.
fieyhzâdeler bu haberden giryân olup, dediler ki, ey dervîfl: bu
dedi¤in niflânlar, Alî bin Ebî Tâlibin niflânlar›d›r. Dedi ki: Ey
mahdûmlar [o¤ullar]. Ona ne oldu. Dediler, bir bedbaht onu
flehîd etdi. Biz onun kabrinden geliriz. Dervîfl o haberden muzdarib olup [üzülüp], figâna bafllad›. Dedi ki: Ey fleyhzâdeler.
Büyük ceddiniz hürmeti için olsun, beni o serverin mezâr› yan›na götürün. fieyhzâdeler [Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhümâ”] merhamet edip, bir elini hazret-i Hasen ve bir elini hazret-i Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” tutup, emîr-ül
mü’minîn Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” kabr-i flerîfine götürdüler. O dervîfl, kabr üzerine düflüp, dedi ki: Ey Allah›m! Bu
kabr sâhibinin hurmeti için, ben fakîri, hor ve zelîl, kimsesiz b›rakma. Bu dertlerime ortak olana kavufldur. Düâs› Allahü teâlân›n kazâ hükmüne uygun olup, o ân rûhunu teslîm etdi.
Beyt:
Katre [damla] deryâya [denize] kavufldu,
Zerre hurflîde [günefle] intikâl etdi [kavufldu].
fieyhzâdeler o dervîflin techîz ve tekfînini yap›p, nemâz›n› k›l›p, o mevki’de defn etdiler.
Yüzüncü Menâk›b: Hazret-i Hüseynin menâk›b›d›r. Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anh” Kerbelâda, evlâd ve eshâb› flehâdet flerbetini içip, yaln›z kald›kdan sonra, Zeynel’âbidîn
hazretlerini huzûr-› flerîflerine ça¤›rd›. Dedesinden ve babas›ndan vedî’a b›rak›lan emânetleri ona verdi. Hazret-i Fât›man›n
“rad›yallahü teâlâ anhâ” Mushaf-› flerîfini ve kimseye nasîb olm›yan ilmleri ona teslîm etdi. Kendisini Vâcib-ül vücûd hazretlerinin hükmüne b›rakd›. Beyt:
Safâ zülâli [suyu] bir ba¤dan-bir ba¤a akd›,
Nûr, bir ç›râ¤dan bir ç›râ¤a akd›.
Emânetleri teslîm etdikden sonra, Cennet ziyâfetine gidece¤ini anlay›p, karâr k›l›p, dostlar dü¤ününe giderken süslen– 391 –

mek âdetdir, deyip, saçlar›n›n ve yüzünün tozlar›n› giderip,
k›ymetli kumafldan yeni elbiselerini giydi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin sar›¤›n›n sarg›lar›n› yeniledi. fiehîdlerin seyyidi hazret-i Hamzan›n “rad›yallahü teâlâ
anh” kalkan›n› omuzuna al›p, Alî Mürtedâ “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretlerinin Zülfikâr›n› kufland›. Resûl-i ekrem hazretlerinin Zül-cenâh ismli burak gibi giden at›na bindi. Mubârek
eline ejderhâ gibi bir m›zrak al›p, zînetlerini temâml›yarak,
ehl-i beytine [çoluk çocu¤una] vedâ edip, meâl-i flerîfi (Seni,
Allahü teâlân›n görmesi kâfidir) olan âyet-i kerîmeyi yâd edip,
harb meydân›na girdi. Yezîdin askerleri hazret-i Hüseynin üzerine hücûm edip, ok ya¤muruna tutdular. Hazret-i ‹mâm bu
hâli görüp, hamle etmek üzere iken, bir toz bulutu hâs›l olup,
her taraf karanl›k oldu. Bu hâlde iken, acâib k›l›kl›, heybetli bir
flahs göründü. Bafl› merkep bafl› gibi idi. Ayaklar› aslana benzerdi. Hazret-i Sultân-› Kerbelân›n hizmeti ile müflerref olup,
ceddine, babana, selâm olsun, deyip, hazret-i Hüseynin bindi¤i
at›n t›rna¤›n› öpdü. Hazret-i Hüseyn de onun selâm›na cevâb
verip, dedi ki: Ey bahtl› kimse. Sen kimsin. Bu tenhâ yerde garîb olarak ne yapars›n. Dedi ki: Yâ Resûlallah›n torunu! Bu diyârda bulunan cinnîlerin serveri [efendisi]yim. Bana (Za’fer)
cinnî derler. Temiz ceddinin flerefli zemân›nda müslimân olmufldum. Azîz baban›n âzâdl›s›y›m. Senin kemter kölenim.
Efendimsin, efendim o¤lu efendimsin. Geldim ki, hizmetinde
bulunay›m. ‹zn veresin ki, sana sitem edenlere amellerinin netîcesini, onlara göstereyim. Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü teâlâ
anh” ona buyurdu ki, Benim babam ne zemân senin ile bulunmufldur. Za’fer dedi ki; müslimân oldukdan sonra, kâfir cinnîler ile harb ederken, gâlib geldiler. Beni askerim ile berâber
helâk edecekleri s›rada çâresiz kal›p, kimseden de yard›m ihtimâli kalmam›fl idi. Zarûrî olarak, yüzümü yerlere sürüp, Rabbimin dergâh›na münâcat edip ve ceddin Muhammed Mustafây› “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” flefâ’atc› yap›p, dedim
ki; Yâ Rabbî! Bu kadar mü’min ve muvahhid kullar›n› müflriklere k›rd›r›r m›s›n diye a¤lay›p, s›zlad›m. Hât›fdan bir nidâ geldi ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin Eshâb›ndan birisi Basrâ flehrine gitmifldir. Onu ça¤›r dedi.
Ben de kim oldu¤unu bilmiyordum. Hemen sesli olarak üç kerre ça¤›rd›m: Ey Resûlullah›n sahâbesi, Allahü teâlân›n izni ile
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gel dedim. O hâl içinde gördüm ki, bir flân› yüksek Sultân zuhûr edip, yetifldi. Hiç f›rsat vermeyip, kâfir cinnîleri k›r›p, helâk etdi. Ben âcizi onlar›n ellerinden kurtard›. Sonra yan›na var›p, mubârek ayaklar›na yüzümü sürüp, dedim ki, Sultân›m,
sen kimsin! Buyurdu ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinin eshâb›ndan Alî bin Ebî Tâlibim. Ondan
sonra yine se’âdetle ve devletle Basrâ flehrine vard›lar.
Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: Yâ
Za’fer! Hüsn-i i’tikâd›na ve vefâkâr yâr oldu¤una memnûn olduk. Lâkin insan flekline girme¤e e¤er kudretin var ise, muhârebeye girmene izn veririz. Za’fer, dedi ki: ‹nsan flekline girme¤e izn yokdur. Hazret-i Hüseyn buyurdu ki: ‹nsan flekline girme¤e izn yok ise, muhârebeye girme¤e izn yokdur. Erlik de¤ildir, bu heybetin ile bu kadar insan› sana k›rd›rmak; hofl de¤ildir. Yâ Za’fer, tam hizmet mahallinde yetifldin. Allahü teâlâ
senden râz› olsun. Za’fer de a¤l›yarak vedâ edip, gitdi.
(Di¤er rivâyet): (Hadîka) kitâb›nda nakl edilen rivâyet de
flöyledir. Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki,
yâ Za’fer! Siz latîf cismsiniz. Sizin insanlar ile muhârebe etmeniz insâf olmaz. Zîrâ bu zulm olur. Ben zulmü revâ görmem.
Za’fer dedi ki: Yâ ‹mâm! ‹nsan sûretine girip, ceng edelim. Nitekim Bedr muhârebesinde melekler insan sûretine girip, Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yard›mc› oldular.
Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, yâ Za’fer!
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine Bedr
muhârebesinde flehâdet va’d olunmam›fld›. Kurtulmas› için yard›m olunmas› lâz›m idi. Allahü teâlâ meleklere yard›m emri verdi. Hâlbuki ben ilm-i ilâhîde görmüflüm ve bilmiflim ki, bugün
flehîd olup, Rabbime kavuflurum. Bu dünyâdan öbür âleme göç
ederim. Bu bir sâat için dostlar›m› zahmete salmak münâsib de¤ildir. Za’fer, muhârebeye girmek için izn alamad›. Vedâ edip,
a¤l›ya a¤l›ya geri döndü. Gayret sâhibinin gayreti gidince, zulmet ortaya ç›kar. Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri
meydâna ç›kd›. Bu hikâyeden ma’lûm olur ki, Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin lutf ve keremlerine nihâyet yokdur. Zîrâ, bu cümleden anlafl›l›yor ki, e¤er karfl› tarafdan intikâm almak istese idi, cinnîler askerine emr eyler, bir an içinde o
zâlimleri k›r›p, târumâr ederlerdi. Kendileri de o tehlikeden
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kurtulmak imkân› bulurdu “rad›yallahü teâlâ anh”.
Yüzbirinci Menâk›b: Nazm fleklinde (Siyer)den nakl olunmufldur:
Vaktidir ey bülbül-i gâfil uyan,
Bir nazar k›l aç gözün, ola ›yân.
Kim senin ba¤›n de¤ildir, iflbu yer,
Her kimi kim besler ise, ifl bu yir.
‹flte gel kim var, gülistân›n senin,
Cân ilinde tâze bostân›n senin.
Sa’y k›l kim eresin ol gülflene,
Himmetini ba¤lama sen bu külhâna.
Cîfedir bu, cîfeye aldanma sak›n,
Sen seni bu yerde devâml› kal›r, sanma sak›n.
Ey perîflân dil (gönül), oturma dilfikâr,
Söyle bu söz, senden ola, yâdigâr.
Sîreti ol kim rivâyet eyledi,
Bunu bu resme hikâyet eyledi.
Râvî ider, bir yehûdî var idi,
Askeri çok, ismi Dâvüd-i fia’yâ idi.
Var idi bir kal’as›, yuvarlak büyük,
Kim iki kat, yüksek yerde, muhkem yap›l›.
Seng-i hârâ idi, ak tafld›r yeri,
Burclar› yüce, düzenli her biri.
‹ki kat d›vârl› idi her biri,
Yedi arfl›n idi, d›vâr›n›n eni.
Hende¤i var idi ki, enli ve derin,
Kim içi su idi ki, dolu ve derin.
Bir kaya üstünde muhkem yap›l›,
‹çi-d›fl› asker ile dopdolu.
Râvî der ki, ona benzer üstüvar [muhkem],
Ol Hicâz ilinde, yokdur bir hisâr.
Çün iflitdi Dâ’vüd-› fia’yâ bunu,
Hep döküldü, merhabü meyser kan›.
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Katî h›flm etdi kakd› ol la’în,
Pes ça¤›rd› askeri derdi hemîn.
At›na bindi o, oldu süvâr,
O la’în, gürbüz er idi, nâmdar.
Bindi asker, kald›r›p sancak ve alem,
Çald›lar zurna ve nakkâre zil hem.
Bir kabîle var idi, ânda yak›n,
Ki müslimânlard›, onlar ehl-i din.
(Beni Zühre) kabîlesi idi, bu mü’min kabîle,
O mel’ûnun askeri döndü dedi;
O Benî Zühre iline varal›m,
Vural›m o ili, halk›n k›ral›m.
Kim Muhammed da’vetin onlar kabûl,
Eylemifller, aldatm›fl onlar› ol.
Âbâ-› ecdâd dînin terk etmifller,
Muhammed ile ahd-i berk eylemifller.
Onlar›n erlerinin hepsini k›ral›m,
Kad›n ve çocuklar›n›, ne varsa alal›m.
Yehûdîlere ne kim etdi ise ol,
Biz edelim onlara hem dahî bol.
O Muhammed görsün ac› nicedir,
Uyku görmez gözlerim, kaç gecedir.
Bu sözüyle ›lgâr idip, gitdiler,
Gâfil iken il içine yetdiler.
Erke¤inin ulusunu k›rd›lar,
Küçü¤ü ile diflisini sürdüler.
Ald›lar hem, mallar›n, davârlar›n,
K›rd›lar hem, buldu¤u adamlar›n.
Bir ifl oldu onlara kim her giz ol,
Kimseye öyle belâ olmufl de¤il.

Arab›n fiikâyeti
Bu yakada bir gün o sultân-› din,
Fahr-i âlem rahmeten lil âlemîn.
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Mescid içre otururdu o imâm,
Geldi Câbir, kap›dan verdi selâm.
Yâ Resûlallah dedi, bostân›m›z,
Hofl yetifldi tâze nahlistân›m›z [Nahle: Hurma].
Dilerim zahmet buyurup, gelesin Sen,
Ki bostâna gelince flâd olam ben.
Aya¤›n tozunu bostân›ma sal,
Mubârek ola, nahlistân›ma sal.
Kabûl eder, Resûlullah dururlar,
Sahâbe ile o bostâna var›rlar.
Direrler, tâze tâze hurma yirler,
Ne tatl› tâzedir bu hurma derler.
Hemandem karfl›dan bir toz göründü,
Gelir tutmufl yolu düp-düz göründü.
Toz yar›ld›, ç›ka geldi bir arab,
Bir e¤ersiz ata binmifl ki, acib.
Gövdesi bafldan aya¤a kara kan,
Kan içinde sanki, gark olmufl heman.
Geldi Peygamber kat›nda a¤lad›,
fiöyle kim yafl› gözünde ça¤lad›.
Yafl›n› sildi arab, hem söyledi,
Hizmetinde geldik, îmâna dedi.
Allah birdir, hem Resûlsün mutlaka,
Emrin ile kulluk ederdik Hakka.
Gâfil iken bir gece biz nâgehân,
Dâvüd-› fia’yâ çerîsi ile nihân.
Geldi, çarpd›, bizi gâret eyledi,
Halk› k›rd›, çok hasârat eyledi.
Er kiflisini k›rd›, dökdü kan›n›,
Ald› mal›n, avretini, o¤lan›n›.
O¤lumuz, k›zlar›m›z oldu esîr,
Sen meded eyle bize ey dest-gîr.
Bunu dedi, hay hay a¤lad›,
Cümle ol halk›n yüre¤in da¤lad›.
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Hem Sahâbe dahî giryân oldular,
Ol kifliye çok merhamet k›ld›lar.
Ol Resûlün hem mubârek gözüne,
Geldi yafl, rahm etdi [ac›d›] onun sözüne.

Tetimme
Hem bu söz için geldi Cebrâîl,
Hak selâm verdi, sana kim flöyle bil.
Hem buyurdu size, ta’cîl edesiz,
Ol la’înin üstüne siz gidesiz.
Kal’as›n›n üstüne sen gidesin,
Hak sana nusret verir seyr edesin.
Döndü andan pes Resûlullah eve,
Mescide vard› hemen ive ive [acele].
Pes buyurdu kim Bilâl etdi nidâ!
Mescide geldi kamu mîr ve gedâ.
Mescid içi-d›fl› doldu mü’minîn,
Minbere ç›kd› Resûlullah hemen.
Okudu hutbe, Hakka hamd eyledi,
Döndü hem Eshâb›na da pend [nasîhat] eyledi.
Sonra dedi, dinleyin ey Hak askeri,
O Benî Zühredeki kardeflleri.
Onlar› kâfir nice k›rm›fl hemân,
Gâfil iken onlar› vurmufl hemân.
Hak buyurdu, kim, ona biz varal›m,
K›ral›m onlar›, boynun vural›m.
Siz ne dersiniz, maslahat ne görelim,
Varal›m m› üstüne, yâ dural›m.
Dediler, yâ Resûlallah kamûmuz [hepimiz],
Senin fermân›n alt›d›r özümüz.
Tutar›z Hak emrini biz cân ile,
Oynayal›m, bafl yolunda cân ile.
Hak teâlâ düflman›n öldürelim,
O yehûdînin tomar›n [defterin] dürelim.
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Pes düâ k›ld› Resûl, dedi durun,
‹mdi, bugün hep hâz›rl›klar görün.
Hak emrin tutma¤› bilin ganîmet,
Bugün ki tân [flafak]la ideriz azîmet.
Sem’an ve tâan [bafl üstüne] deyip, da¤›ld›lar,
Her birisi cenk hâz›rl›¤›n k›ld›lar.
Ertesi gün oldukda asker fevc-fevc,
Her biri gitdi geyimli fevc-fevc.
Pehlivânlar bindiler çapan süvar,
Kim dokuz bin er ata oldu süvar.
Ça¤›rd› Mikdâd› çünki geldi o,
Bir alem evvel ona verdi Resûl.
Sen mukaddem ol dedi, önce yürü,
Bin kifli kofldu, behâd›r, her biri.
Sonra Resûlullah dedi, hani Alî!
Geldi dahî dediler, ol dem Velî.
Ça¤›rd› Selmân›, dedi var ona,
Muntaz›r›m der Resûlullah sana.
Vard› Selmân, gördü giyinmifl Alî!
Ceng silâh›n hep kuflanm›fl ol Velî.
Fât›ma tutmufl ete¤ini komaz,
O çekinir gitme¤e ki, onu komaz.
Dedi, Selmân; yâ Emîr olg›l suvâr,
Kim Resûlullah durubdur intizâr.
Sem’an ve tâan [bafl üstüne] deyip, bindi at›na,
Dedi, geldi o Resûlün kat›na.
Hem Zübeyr bin Avvâm o flir-i ner,
Yaral› idi, yatar idi me¤er.
Gazâ s›ras›nda yimifldi nice ok,
Hem de tafllar dokunmufl idi çok.
Çün iflitdi ki, Resûl cenge gider,
Kalkd› yerinden hemen o flir-i ner.
Dedi hâtunu; mecâlin yokdurur,
Durma gel kim cenge hâlin yokdurur.
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Sözünü hâtununun dinlemedi,
Kim yaram var diye hiç e¤ilmedi.
Bindi, Peygamber kat›na geldi ol,
Bir alem [bayrak] de ona verdi Resûl.
Bin kifli de ona verdi ›yân,
Sa¤ yan›mca gel dedi yâ Pehlivân.
Bir alem kald›rd› kim ad› ikab,
Âl senindir yâ Alî dedi ikab.
Bin kifli kofldu ona da dilîr [yi¤it],
Askerin ard›nca gel der yâ Emîr.
Gece gündüz yürüdüler gitdiler,
Çün Kureyzâ kal’as›na yetdiler.
Kâfire oldu haber, kim çok çeri,
Geldi, yetdi üflde islâm leflkeri [askeri].
Dört yakadan ili var›n sürdüler,
Asker hep, kal’a içre girdiler.
Burclar›n üstüne oklar kurdular,
Kendiler kal’a içine girdiler.
Yetdi nâgah, erdi islâm leflkeri,
Önce Mikdâd emrindeki bin çeri.
Çünki kal’a yak›n›na yetdiler,
Görünce Mikdâd› onlar bildiler.
Askerini tanzîm edip, durdu la’în,
Arkas›n› kal’as›na verdi hemîn.
Gördüler kim kopdu bir toz nâgehân,
Bin kifli ile Zübeyr geldi hemân.
Geldi pes koflum-koflum oldem çeri,
Fahr-i âlem Enbiyâlar Serveri.
Hofl düzenli, hem müzeyyen her biri,
Yahflî ulular, teçhizâtl› askeri.
Râvî der: Ehl-i islâm ol zemân,
Ki düzenli idi, bilgili bî gümân.
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fiebde [gecede] y›ld›zlar gibi saf saf gelür,
Kim giyimli toz içinde berk vurur.
Çün yehûdîler bakar onu görür,
Kim, bu asker böyle düzenli durur.
Bu tertîb, bu envâr ve bu zînet,
Yehûdî gönlüne sald› hezîmet.
Dilediler dönüp kaçmak hisâra,
Ona da etmediler cesâre [Ona da cesâret edemediler].
Çün iflitdi, Dâvüd-› fia’yâ bunu,
Kim dönerse, boynuna dedi, kan› [boynunu vururum].
Korkmay›n›z ben olay›m size d›mân,
Öldürürüm de vermezem emân.
‹flbu denli bâgîye de ne cevâb,
Yaln›z kim vereyim buna cevâb.
Olmad› ceng ol gün akflam oldu der,
Kondu askerler yerlerini ald›lar.
Müslimânlar sabâha dek k›ld› nemâz.
Etdiler Allaha çok, dürlü niyâz.
Çün sabâh oldukda etdiler nidâ,
O ezândan göklere erdi sadâ!
Korkdu kâfirler kamu andan hemîn,
Çünki k›ld›lar nemâz› mü’minîn.
Durdu, bindi her birisi at›na,
Geldi ulular Resûlün kat›na.
Yâsad›lar [yerlefldirdiler] askeri hofl meymene [sa¤ kanat],
Meysere [sol kanat] kalbu cenâh durdu yine.
Meymene ucunda Ammâr› koydu,
Pes Alîye ortada dur sen dedi.
Kendisi birkaç sahâbi ile bile,
Bir yüce yerde durdular bile.
Askerini yerlefldirdi kâfir de,
Dizdiler sa¤›n solun onlar da.
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Çün iki asker karfl›l›kl› geldiler hemân,
Ç›kd› islâm askerinden nâgehân [bir asker ç›kd›].
Dedi bir er girdi cevelân eyledi,
Bî tekellüf kasd-› meydân eyledi.
Ad› D›râr idi hem hâs-› Resûl,
Pehlivân-› gürbüz idi gâyet de ol.
Pes yehûdî askerinden ç›kd› dîr [asker],
Ad› Hüssan bin Kârin bir dilîr [cesûr kimse].
Girdi cevlân etdi [meydânda doland›], cenge durdular,
Birbirine çün k›l›nçlar vurdular.
Vurdu bir darbe ona D›râr Pehlivân,
Ki, iki pare olup, düfldü hemân.
Verdi cân›n tamuya düfldü la’în,
Durdu D›râr diledi er pes hemîn.
Bir mübâriz [cengci] girdi, ad› Danyâl,
Etdi, D›râr ile çok ceng ve cidâl.
Çok oyunlar geçdi, o hîleci, ona,
Âk›bet f›rsat bulup, D›râr ona.
fiöyle saplad› gö¤süne ol pehlivân,
Düfldü tamu inlerine [yerlere serilerek] verdi cân.
Girdi Heyyâc adl› bir er pes hemân,
Cenge girdi, vermedi dahî emân.
Hayli ceng eyledi D›râr ile ol,
Ceng uzad›, D›râr oldu pes, melûl.
Nâra atd›, vurdu a¤z›ndan onu,
Cân› gitdi, tamuya düfldü teni.
Durdu D›râr yine cevlân eyledi,
Er diledi, döndü devrân eyledi.
Dâvüd-› fia’yâ kalkd› negahân,
Depdi at›n girdi meydâna hemân.
Z›rhl› Dâvüd ileri yafl›nda hod,
K›l›c› elinde sanki yanar od [atefl].
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Nâra atd›, heybet idüb hayk›r›r,
Girdi meydân içine cevelân urur.
Bildi D›râr, tan›d› onu hemân,
Hamle k›ld›, vermedi bir dem emân.
Nîzesi [m›zra¤›] gö¤süne idi yakîn,
Çald› k›l›nç ile onu ol la’în.
Bâkisin D›râr b›rakd›, hemîn,
K›l›nc›na yap›fl›nca ol la’în.
Urdu tiz destlik edip, bir darb ona,
‹ki pâre k›ld› kald›lar dona.
Düfldü D›râr, orada oldu flehîd,
Nâra atd›, ma¤rûr oldu ol pelîd.
Oldu D›râr için cümle mü’minler melûl,
Gürbüz idi, hem melûl oldu Resûl.
Ç›kd› islâm askerinden bir civân,
Mürre tebnî Dârî adl› pehlivân.
Ol la’în onu dahî k›ld› flehîd,
Katî ma¤rûr oldu, o mel’ûn pelîd.
Kimse girmedi dahî meydâna,
Askerin depdi hemen sa¤ yan›na.
Döndü ondan, sol yana depdi la’în,
Ç›kd› ândan kalbe de¤di [merkeze geldi] ol la’în.
Birbirine vurdu flöyle leflkeri [askeri],
Oka tutdular, hemen döndü geri.
Durdu meydân içre cevlân eyledi,
Yâ Muhammed, nerde Senin askerin dedi.
Var ise bir pehlivân gelsin bugün,
Pehlivân kimdir, bu halk görsün bu gün.
Dedi, Hâzin o¤lu Sa’di pes hemân,
Hofl mübâriz pehlivân idi civân.
Hamle k›ld› dahî vermedi emân,
Kâfir ile cenge durdu bir zemân.
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Gördü kâfir Sa’di kim key erdürür,
Hamlesini def’ eder, darbeler vurur.
Hîle düzdü, onda bir mekr eyledi,
Yâ yi¤it, ben bir acâiblik gördüm, dedi.
Düfldü çald›m at›n›n bir aya¤›n›,
Üç aya¤› ile durur ol baya¤›.
Sand›, gerçek; geri bakd› hemîn,
Bir k›l›nç vurdu hemân dem o la’în.
Kim, ikiye biçdi k›ld› onu flehîd,
Düfldü at›ndan hemen dem o yi¤it.
Ziyâde oldu, mel’ûnun gurûru,
Ça¤›r›p, hayk›r›r, ider sürûru.
Kimse girmez dahî çün girdi la’în,
Depdi askerden yana, sürdü hemîn.
Bir iki adam yaralad› yine,
Döndü andan, yürüdü asker kalbine [ortas›na].
Ok ya¤muruna tutdular o kâfiri,
Korkdu ondan yine ol döndü geri.
Durdu meydân içre, cevlân eyledi,
Yâ Muhammed, hanî ensâr›n dedi.
Hanî Kays ve ne oldu Mikdâd›n hani,
Korkdu, benzer pehlivânlar›n hani.
Ger onlar korkdu ise, hanî ol dilîr [yi¤it],
fiol Alî adl› behâd›r nerre flir [erkek arslan].
fiâh-› merdân diyü ad alm›fld›r,
fiimdi niçin geride kalm›fld›r.
Kendini bir s›nas›n gelsin beri,
Ger gelirse dahî sa¤ varmaz geri.
Pes Resûlullah dedi, Haydar hani,
Zahr-i islâm fethi o server hani.
Hâz›r idi, dedi, lebbeyk, flâh hemân,
Yâ Resûlallah, buyur dedi revân.
Varay›m ben onu bîcan edeyim,
Kan ile toprakda galtan [yuvarlan›c›] edeyim.
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Pes Resûlullah dedi, var yâ Alî,
Kim, sana nusret yak›nd›r yâ Velî.
Bil ki Allah, hem Resûlullah sana,
Kim, meded edicidir önden sona.
fiâh-› Merdân kasd› meydân eyledi,
Girdi, hofl, flâhâne cevlân eyledi.
Dâvüd-› fia’yâ onu gördü hemân,
Hamle k›ld›, ya’nî kim vermez emân.
Kâfirin çün hamlesini gördü imâm,
Çekdi k›n›ndan k›l›nc›n› temâm.
Nâra at›p, flöyle hayk›rd› ona,
Akl› gitdi kâfirin, kald› dona.
Titredi a’zâlar› pes ol la’în,
At›n› ard›na s›çratd› hemîn.
Pes, çekildi bir yere, durdu geri,
Kim, da¤›lm›fl akl›n› derdi geri.
Hem dedi kim, yâ yi¤it nedir ad›n,
Kim bu resme havf ve heybet eyledin.
fiâh-› Merdân dedi ad›md›r, Alî,
Dedi kâfir, seni isterim belî.
Nâra atd›, çekdi k›l›nc›n la’în,
fiâh-› Merdân üstüne sürdü hemîn.
fiâh onu gördü ki, bir hofl pehlivân,
Pes, mudâra etdi onunla hemân.
Ya’nî, kim tutam idem dedi esîr,
Tâ müslimân ola, bir rükn ola dîr.
Nâgehân bir k›l›nç vurdu o la’în,
fiâh-› Merdân bafl›na erdi hemîn.
Ald› kalkana hem ol dem flâh onu,
Çün, müslimân olmaz ol bildi onu.
Pes, kalkd›, nâra atd› ol Emîr,
Bir k›l›nç vurdu ona ol nerre flîr [erkek arslan].
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Sa¤ yan›nda flöyle kim çald› onu,
Sol yan›ndan ol iki böldü onu.
Düfldü ondan iki pâre ol la’în,
Kan ile topra¤a buland› hemîn.
fiâh-› Merdân yine cevlân eyledi,
Bir mübâriz var m›d›r, gelsin dedi.
Çünki onu öyle gördüler yehûd,
‹’timâd ederdi ona çün cehûd.
Orada öyle oldu¤unu gördüler,
Kaçd›lar kal’a içine girdiler.
Yapd›lar kap›y›, burçda durdular,
Atd›lar ok, manc›n›klar kurdular.
Müslimânlar ol ifli çün gördüler,
Ok ile bunlar da cenge durdular.
Kuflatd›lar yirmibefl gün hisâr›,
Ki ceng idi kamu leylü nehâr›.
Pes Resûlullah buyurdu siz dahî,
Manc›n›k düzün atal›m biz dahî.
Durdu bir er ‹bni Amr idi ad›,
Yâ Resûlallah düzerim ben dedi.
Lâkin a¤aç yok, bu a¤açlar kamu,
Hem yemifl a¤açlar›d›r cümle bu.
Bunu böyle söyleyince o hemîn,
Geldi gökden indi Cebrâîl Emîn.
Dedi, Hak teâlân›n selâm› var,
Buyurdu; bu âyeti Resûlüme ver:
(Hurma a¤açlar›ndan kesmeniz veyâ asl› üzere terk etmeniz
Allahü teâlân›n izni iledir. Böylece, bu iznle kâfirler rüsvay
olurlar.) [Haflr sûresi 5.ci âyet-i kerîmesi meâli.]
Pes Resûlullah buyurdu: Hak teâlâ,
Bu a¤açlar› bize k›ld› halâl.
Çünki bu vakt ona muhtâç olmufluz,
Baflka a¤aç yok, nâçar kalm›fl›z.
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Pes, a¤açdan yetdikçe k›rd›lar,
Düzdüler tiz, manc›n›¤› kurdular.
Atd›lar bir tafl› bârû üstüne,
Düfldü sankim burcu y›kmak kasd›na.
Bir de atd›lar içeri düfldü ol,
Kâfir cânibine korku düfldü bol.
Bu resme cengle çün erdi akflam,
Müslimânlar var›p k›ld›lar, ârâm.
Müslimânlar bülend tekbîr ederler,
Kamûsu onlar›n› bir ederler.
Müslimânlar sabâha dek nemâz›,
K›l›p etdiler, Allaha niyâz›.
Kimi tesbîh, kimi Kur’ân okudu,
Uyumad› biri çün, sabâha erdi.
Ezân okundu, k›ld›lar nemâz›,
Düâ k›ld›lar etdiler, niyâz›.
Hemân dem kal’aya karfl› berâber,
Koflup ba¤lad›lar, flöyle serâser.
Pes getirdi pehlivânlar her biri,
Manc›n›¤a koma¤a, bir tafl iri.
Getirdi ânda tafl› ol Ammâr,
Dilâver pehlivânlar bafl› Ammâr.
Koyuben manc›n›¤a ol atd›,
Havadan kal’an›n içine yetdi.
Düflüp bir yere vîrân eyledi ol,
Dokuz kifliyi bîcan eyledi ol.
Onun ard›nca Mikdâd atd› bir tafl,
Dokundu dört eve, ol k›ld› h›flhafl.
Onun ard›nca Sa’d bin Ubâde,
Ki Hazrec ulusu fleyh Suâde.
Atar çünki havâya ç›kd› ol tafl,
‹nip bir kubbeyi o k›ld› h›flhâfl.
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Pes getirdi flâh-› Merdân ol Alî,
Manc›n›¤a koydu bir tafl, ol Velî.
Râvî der: Pehlivânlar her biri,
Manc›n›¤a koydu, bir tafl iri.
Atd›lar herbiri bir ifl eyledi,
Kâfirin cânibine teflvîfl eyledi.
Ol arada dahî bir tafl kalmad›,
Kim ki vard› tafl arad›, bulmad›.
Çünki, tafl arand›, bulunmad›,
Tafl bitince Resûlullah üzüldü.
Çünki baflka tafl bulunmad›, Resûl,
Ol mubârek hât›r› oldu melûl.
Hak teâlâdan getirdi ol selâm,
Dedi, çünki tafl bulunmaz yâ imâm.
Hak teâlâ flöyle fermân eyledi,
Manc›n›¤a girsin aslan›m dedi.
Vars›n ol içine düflsün kal’an›n,
Kim, onun fethi elindedir An›n.
Pes, Resûlullah dedi, kim yâ Alî!
Cebrâîl geldi, dedi kim yâ Velî!
Kim, koyam bu manc›n›¤a ben seni,
Bu hisâra atay›m, ey Hak aslan›.
Hiç ziyân eriflmez sana ufl ben d›mân [kefîl],
Feth eden bu kal’ay› sensin hemân.
fiâh-› Merdân dedi, yüzüm üstüne,
Her ne emr olunduysa, gözüm üstüne.
Yoluna olsun fedâ cân›m benim,
Hât›r›ma geldi bu mâni’ benim.
Kim beni kal’aya at›n›z dedim,
Yine dedim ifl Hakd›r, ben ne diyem.
Pes, Resûlullah dedi kim Enbiyâ!
Her ne endîfle ede yâ Evliyâ.
Düfle Hakk›n ifline ol mutâb›k,
Muhâlif olmaz, olur ol muvâf›k.
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Kim anlar›n hemîfle gönlü hâz›r,
Hakk›n yan›ndad›r, Hak ona nâz›r.
Ald› kalkan›n k›l›nc›n pes Alî,
Geldi girdi manc›n›¤a ol Velî.
Tutdu bile ol nebîler Serveri,
Atd›lar gitdi havâya Haydar›.
Çün havâya ç›kd› ol Hak aslan›,
Kakd› k›l›nç arkas›yla kalkan›.
Nâra vurdu, flöyle hayk›rd› emîn,
Sanki gök gürledi, sars›ld› zemîn.
Çünki kâfirler görür bu heybeti,
Hep kurudu, güçleri ve kuvveti.
Çün Alî idi havâdan gördüler,
Kaçd›lar evli evine girdiler.
Ba¤lay›p kap›lar›n oturdular,
Canlar›ndan ümîdi götürdüler.
Belleri kurudu, tutmaz elleri,
Gözleri görmez tutuldu dilleri.
fiâh-› Merdân pes, kap›ya yürüdü,
Çekdi kopard›, kap›y› sürüdü.
Geldi mü’minler hisâra girdiler,
Kâfiri yerli yerinde k›rd›lar.
K›rd›lar erkek, koymad›lar diri,
Gâret etdiler diflisin herbirini.
Ald›lar mal›n› esîrin tutdular,
Sa¤ selâmet evlerine gitdiler.
Sa¤l›¤›yla o Medîne flehrine,
Geldiler anda Resûlüyle bile.
Ol Resûlün hizmetinde flâdgâm,
Oldu bu k›ssa, burada hem temâm.
Mustafân›n yüzü-suyu hurmeti,
Cümlemize müyesser k›l rahmeti.
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YED‹NC‹ BÂB
Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alî “rad›yallahü teâlâ anhüm”
Menâk›b›:
Birinci Menâk›b: Muhyissünne ‹mâm-› Begavî “rahimehullah” (Meâlimüt-tenzîl) kitâb›nda, Feth sûresinde, meâl-i flerîfi,
(Muhammed aleyhisselâm Allahü teâlân›n Resûlüdür. Onunla
berâber olanlar, kâfirlere karfl› sert, birbirlerine karfl› merhametlidirler.....) olan âyet-i kerîmenin tefsîrinde buyuruyor. Mubârek bin Füdâleden, o da Hasenden rivâyet eder, (Allahü teâlâ kâfî olan flâhiddir ki, Muhammed Allah›n Resûlüdür) buyuruldukdan sonra; (Onun ile olan kimse) kelâm› ile Ebû Bekr-i
S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” kasd edilmekdedir. (Kâfirlere
karfl› fliddetlidirler) ile Ömer bin Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh”
kasd edilmekdedir. (Birbirlerine karfl› merhametlidirler) ile Osmân bin Affân “rad›yallahü teâlâ anh” kasd edilmekdedir. (Onlar› rükû’da ve secdede görürsün) ile Alî bin Ebî Tâlib “rad›yallahü teâlâ anh” kasd edilmekdedir. (Allahü teâlâdan, dünyâda
ve âh›retde her iyili¤i, üstünlü¤ü ve r›zâs›n› isterler!) kelâm› ile
Cennet ile müjdelenen (Âflere-i Mübeflflere)nin geri kalan› kasd
edilmekdedir. (Onlar›n hâlleri, flerefleri, Tevrâtda ve ‹ncîlde
bildirilmifldir. ‹ncîlde bildirildi¤i gibi, onlar ekine benzer) kelâm› ile Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” kasd edilmekdedir. (‹nce bir filiz ç›kar›r) kelâm› ile, Ebû Bekr-i S›ddîk
“rad›yallahü anh”, (Onu kuvvetlendirir) kelâm› ile, Ömer bin
Hattâb “rad›yallahü anh”, (Onu kal›nlafld›r›r) kelâm› ile, ya’nî
yumuflak iken islâm dîni için sert olur kelâm› ile, Osmân bin Affân “rad›yallahü anh”, (Onu ayakda durdurur) kelâm› ile, islâm› k›l›nç ile müstekîm etdi¤i için Alî bin Ebû Tâlib “rad›yallahü anh”, (Herkes hayrete düfler) kelâm› ile, di¤er mü’minler
kasd edilmekdedir. (Kâfirler k›zarlar) kelâm› ile, s›k, kal›n, kuvvetli ve güzel ekin gibi ve kuvvetli olan mü’minlerin kâfirleri kîne bo¤aca¤› bildirilmekdedir. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”
îmân ile müflerref olunca; “Bugünden sonra art›k gizli ibâdet etmeyiz” buyurmufl idi.
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‹kinci Menâk›b: (Hulefâ-i râflidînin) yüce flânlar› için nâzil
olan âyet-i kerîmeler beyân›ndad›r. Ma’lûm olsun ki, yerlerin
ve göklerin yaratan› Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri,
Âdem aleyhisselâmdan beri, Enbiyâ-i ›zâm “alâ nebiyyinâ ve
aleyhimüssalâtü vesselâm” hazretlerine indirdi¤i yüzdört kitâb›n bafl taraf›nda; Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretlerinin ve Çihâr yâr-i güzîn olan; günâhdan çok sak›nan
S›ddîk ve çok anlay›fll› Fârûk ve çok cömert Zinnûreyn ve çok
vefâl› Alî “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerinin fazîletlerini
beyân etmifldir. Bu tertîbin keflf ve beyân›n› ve flerh ve îzâh›n›,
Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinin tevfîk ve yard›m› ile
aç›kl›yal›m.
Allahü rabbül’âlemîn celle celâlühü ve azze flânühü ve amme nevâlühü hazretleri on suhuf Âdem alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm hazretlerine gönderdi. ‹lk suhufun bafllang›c› Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve
Çihâr yâr-i güzînin fadl› beyân›nda idi. Ondan sonra elli suhuf
da fiit “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” hazretlerine
gönderdi. Aç›k olarak ilk sahîfelerinde, Muhammed “aleyhissalâtü vesselâm” hazretlerinin ve Çihâr yâr-i güzînin fleref ve fadl›n›n beyân› vard›. Ondan sonra otuz suhuf da ‹dris “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” hazretlerine gönderdi. Bunun
da bafllang›c› yine Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretlerinin ve Çihâr yâr-i güzînin ve Eshâb-› kirâm›n fadl› beyân›ndad›r. Ondan sonra on suhuf da ‹brâhîm Halîl “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” hazretlerine gönderdi. Bunun
da bafllang›c›nda ayn› fleklde, onlar›n fazîletleri aç›kland›. Mûsâ
“alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” hazretlerine Tevrât›
gönderdi. O büyük kitâb içinde, birçok yerde Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini ve yârânlar›n› anlatd›.
Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, meâl-i flerîfi
(Biz nidâ etdi¤imizde, Tûr cânibinde sen olmad›n) olan, Kasâs
sûresinin 46.c› âyet-i kerîmesinin tefsîrinde buyurur ki, Cebrâîl aleyhisselâm benim yan›ma geldi. Allahü tebâreke ve teâlâ
hazretlerinden selâm getirdi. Dedi ki, Hak celle ve flânühü bu– 410 –

yurur ki: Ben Hudây›m. Cümle eflyâya kâdirim. Mûsâ bin ‹mrâna Tûr-i Sînâda vâs›tas›z otuzbin kelime söyledim. Mûsâya
iflitdirdi¤im otuzbin kelimenin yetmifl kelimesi Mûsâ hakk›nda ve ümmeti hakk›nda idi. Yirmidokuzbin dokuzyüzotuz
kelimesi, yâ Muhammed, senin hakk›nda ve yârân›n hakk›nda,
Ebû Bekr-i S›ddîk ve Ömer-ül Fârûk ve Osmân-› Zinnûreyn
ve Alî Mürtedâ ve gayri eshâb›n ve ümmetinin hakk›nda idi.
Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin kelâm› kadîmdir. Ve
azîmdir. Ve mecîddir. Ve kerîmdir, ezelî ve ebedîdir. Ve evveli ve âh›ri yokdur. Bafllamas› ve bitmesi yokdur. Lâkin, Allahü
teâlâ ve tekaddes hazretlerinin kelâm›nda bildirilen rakam,
Mûsâ aleyhisselâm›n duymas›na [iflitmesine] nisbetledir. Zebûru Dâvüd “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” hazretlerine gönderdi. Orada da, Muhammed Mustafân›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” ve Çihâr yâr-i güzînin “rad›yallahü teâlâ anhüm” üstünlüklerini bildirdi. ‹ncîli Îsâ “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” hazretlerine gönderdi. Hazret-i Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve Çihâr yâr-i
güzînin üstünlüklerini orada da bildirdi. Fürkân-› azîm-üfl-flân›
gönderdi. Kur’ân-› azîm-üfl-flânda gelen [Alak sûresinin] befl
âyetini, Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri Muhammed
aleyhissalâtü vesselâm hazretlerinin flân› hakk›nda göndermifldir.
1– Meâl-i flerîfi (Herfleyi yaratan Rabbinin ismi ile oku!) olan
[Alak sûresindeki] âyet-i kerîme, Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerinin baht-› hümâyûn ve flân-› flerîfleri
hakk›ndad›r. Meâl-i flerîfi, (‹nsan› alakdan yaratd›) [uyuflmufl
kandan yaratd›] olan âyet-i kerîme Ebû Bekr-i S›ddîk›n “rad›yallahü teâlâ anh” flân-› flerîfleri hakk›ndad›r. Meâl-i flerîfi (Oku,
Rabbin ekremdir) olan âyet-i kerîme; Ömer-ül Fârûkun “rad›yallahü teâlâ anh” flân-› flerîfleri hakk›ndad›r. Meâl-i flerîfi (O
kimse ki kalem ile ta’lîm etdi) olan âyet-i kerîme, Osmân bin
Affân›n “rad›yallahü teâlâ anh” flân-› flerîfleri hakk›ndad›r. Meâl-i flerîfi (‹nsana bilmedi¤ini bildirdi) olan âyet-i kerîme, hazret-i Alî bin Ebî Tâlibin “kerremallahü vecheh” flân-› flerîfleri
hakk›ndad›r.
Âlimlerin ekserîsi, bunun üzerindedir ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri üzerine nâzil olan bu sû– 411 –

renin o befl âyet-i kerîmesinden, Onun fadl› ve flerefi anlafl›lmal›d›r.
Abdüllah bin Amr bin âs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” buyurdu ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine dedim; (Sizden iflitdi¤im hadîs-i flerîfleri yazay›m m›?). Buyurdular ki, (Yaz ki, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri böyle
buyurur: (Kalem ile ta’lîm etdi. ‹nsana bilmedi¤ini ö¤retdi.))
Katâde “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: Kalem, Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinden büyük bir ni’metdir ki, e¤er kalem olmayayd›, din yeryüzünde bâkî kalmazd›. Kimse kendi
maslahat›n› h›fz edemezdi [sakl›yamazd›].
2– Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini ve Çihâr yâr-i güzîn “rad›yallahü anhüm” hazretlerini, Sûre-i Fâtihada yâd etmifldir ve
buyurmufldur. Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi rabbil’âlemîn. Bu âyet-i kerîme Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretlerinin flân-› flerîfleri ve tâl›’-› [çiçek tozu] mubârekleri hakk›ndad›r. Delîl odur ki, Allahü teâlâ ve tekaddes
hazretleri, meâl-i flerîfi (Seni ancak âlemlere rahmet olarak
gönderdik) olan âyet-i kerîmede buyurmufldur. (Errahmânirrahîm.) Bu âyet-i kerîme Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretlerinin flân-› flerîfleri hakk›ndad›r. Hücceti, delîli,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, (Ümmetimin en
çok merhametlisi Ebû Bekrdir) buyurmufldur. Fâtihâ sûresinin
üçüncü âyet-i kerîmesi, Ömer-ül Fârûkun “rad›yallahü teâlâ
anh” flân ve flerefi hakk›ndad›r. Delîli o hadîs-i flerîfdir ki, hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu:
(Allah›n dîninde en kuvvetliniz, Ömer-ibnül Hattâbd›r.) Fâtihâ
sûresinin dördüncü âyet-i kerîmesi, Osmân bin Affân›n “rad›yallahü teâlâ anh” flân-› flerîfleri hakk›ndad›r. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurmufldur: (Hayâda en sâd›k olan›n›z, Osmân bin Affând›r.) Fâtihâ sûresinin beflinci âyet-i kerîmesi, Alî bin Ebî Tâlib “kerremallahü vecheh ve
rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin flân-› flerîfleri hakk›ndad›r.
Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri; (Ümmetimin en çok ikrâm edeni ve âlimi, Alî bin Ebî Tâlibdir) buyurmufldur. Sûre-i Fâtihân›n geri kalan âyet-i kerîmesi, Allahü
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teâlâ ve tekaddes hazretlerinin gadab etdi¤i ve dalâletde kalan
kimseler, yehûdîler, h›ristiyânlar, râfizî ve hâricîler hakk›ndad›r. Bunlar, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin ve Çihâr yâr-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerinin düflmanlar›d›r.
3– Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri Sûre-i Fâtihâdan sonra, Kur’ân-› azîm-üfl-flânda yemîn ederek buyurur ki:
(Elif.lâm.mim). (Elif); Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin
ilahl›¤› ve vahdâniyyeti hakk› için, (Lâm); Cebrâîl aleyhisselâm›n elçili¤i ve imâmeti hürmeti için, (Mim), Muhammed aleyhisselâm›n nübüvveti ve risâleti hürmeti için denilmekdedir.
(Elif), Allah lafz›n›n elifidir. (Lâm), Lâ ilâhe illallah lafz›n›n
(lam)›, (mim), Muhammed aleyhisselâm›n ismindeki (mim)dir.
Beyt:
Seher vakti dostun cemâli görününce,
Benim cân›m senin aflk›ndan taht kurdu.
Sahâbe-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerinden on kiflinin rivâyetiyle hadîs-i flerîfde bildirilmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki; (Ümm-i Hânî “rad›yallahü teâlâ anhâ” se’âdethânesinden, beni mi’râca iletdikleri o gece, (Kabe kavseyn) makâm›na
giderken, Arfl›n önünde, arkas›nda, sa¤›nda ve solunda üçyüzbiner perdesinden her birinde, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün
Resûlullah. Ebû Bekr-i S›ddîk, Ömer-ül Fârûk, Osmân-› Zinnûreyn, Aliyyül Mürtedâ) “rad›yallahü teâlâ anhüm” yaz›l› idi.)
Bu sûre-i azîmenin bafllang›c›nda, Allahü tebâreke ve teâlâ buyurdu ki, (elif, lâm, mim) ve bu kasem neden ötürüdür? (Bu ulu
kitâbd›r ki, size bunun ile va’de vermifldik ve bu Kur’ând›r ki,
yirmiüç senede teenni ile size göndermiflim ve bu kitâbd›r ki,
yüzyirmiüçbindokuzyüzdoksandokuz Nebî [Mevcûd Nebîlerin
bir noksan›] “alâ nebiyyinâ ve aleyhimüssalâtü vesselâm” Allahü tebâreke ve teâlâ ve tekaddes hazretlerinden bu kitâb› istemifller ve Kur’ân-› kadîm arzûsu ile dirilmifllerdir. Bunun arzûsu ile intikâl buyurmufllar [göç etmifller]dir. Bunu ne görmüfller
ve ne iflitmifllerdir. Bu büyük bir ni’metdir.)
Ey müslimânlar, yüzondört sûre olan bu Kur’ân-› kerîmin
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k›ymetini bilemez, hak ve hurmetini gözetemezsiniz. [Bunun
için çal›flmal›d›r.] Ondan sonra Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri (Onda flübhe yokdur) buyurur. Ey benim kullar›m! (Elif);
benim hakk›m için, zât ve s›fat›m hakk› için. (Lâm), Cebrâîl-i
emînim hurmeti için. (Mim), Resûlüm ve seçilmiflim Muhammed hurmeti için ki, bu kitâb Kur’ând›r. Kur’ân-› azîme do¤rulukda flübhe yokdur. Bu Kur’ân benim kelâm›md›r. Benim kelâm›m›n do¤rulu¤unda flek ve flübhe yokdur. Kadîmdir, ciddîdir
[oyun de¤ildir], sonradan meydâna gelme ve mahlûk de¤ildir.
Her ne kadar çok okunursa, dostlar›n dili üzerinde, o kadar hafîf gelir. Kimse onu okumakdan usanmaz, b›kmaz. Onu ne kadar iflitirler ise, dostlar›n kalbinde ferâhl›l›k olur. Onu iflitmekle kimseye b›kk›nl›k gelmez. (Müttekîler için hidâyetdir), beyând›r ve delîldir. Mü’min ve zühd sâhiblerine ve müttekîlere
bu kitâb do¤ru yoldur. Bu Kur’ân âfl›klar›n gönlüne flifâd›r. Fakîrlerin rûhuna g›dâd›r.
Beyt:
Bize tâ’ate ve zühde yap›flmay› anlatma,
Bize kerâmet makâmlar›ndan bahs etme.
Çünki, biz ve o dört seçilmifl zât can gibiyiz,
Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alî.
Ey müslimân! Bu Kur’ân-› azîm-üfl-flân devleti ve bu îmân
ni’meti, bütün müslimânlar ve cümle mü’minler hakk›nda umûmîdir. Lâkin, Çihâr yâr-i güzîn ve hulefâ-i râflidîn, mürflid-i
emîr-ül mü’minîn Ebû Bekr-i S›ddîk ve emîr-ül mü’minîn
Ömer-ül Fârûk ve emîr-ül mü’minîn Osmân-› zinnûreyn ve
emîr-ül mü’minîn Aliyyül Mürtedâ “r›dvânullahi aleyhim ecma’în” hazretlerinin haklar›nda husûsîdir. Bunun delîlini
Kur’ân-› azîm-üfl-flândan getireyim. (Gayba îmân eden kimseler) meâlindeki âyet-i kerîme, bütün mü’minler için umûmî,
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hakk›nda husûsîdir.
(Nemâzlar›n› k›larlar) meâlindeki âyet-i kerîme, bütün
mü’minler için umûmî, hazret-i Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü
teâlâ anh” hakk›nda husûsîdir. (Onlara verdi¤imiz r›zklardan
da¤›t›rlar) meâlindeki âyet-i kerîme, bütün mü’minler hakk›nda umûmîdir. Hazret-i Osmân bin Affân “rad›yallahü teâlâ
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anh” hakk›nda husûsîdir. (Sana indirilen kitâba ve senden önce
indirilenlere inananlar..) meâlindeki [Bekara sûresinin 4.cü]
âyet-i kerîme, bütün mü’minler için umûmîdir. Hazret-i Alî ibni Ebî Tâlib “kerremallahü vecheh ve rad›yallahü teâlâ anh”
hakk›nda husûsîdir.
4– Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin
sehâveti [cömertli¤i], Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin
muhabbetinde oldu¤u için, kabûl edip, âgâh olmak için; meâl-i
flerîfi; (... Fekat, iyilik flu kimselerin iyili¤idir ki, Allahü teâlâya,
Âh›ret gününe, Meleklere, Kitâba, Peygamberlere inan›r, sevdi¤i mal›n› yak›nlar›na, yetîmlere, fakîrlere yolculara verir ve rikâbda sarf eder) olan Bekara sûresinin 177.ci âyet-i kerîmesinde buyurulmufldur. Bu âyet-i kerîmede bildirilen güzel vasflar,
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinde mevcûd idi.
Abdüllah bin Mes’ûd “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki:
E¤er ister isen sen de o dereceye nâil olmak, çok sevdi¤in o mal›n›, s›hhatin kemâlde iken, buhl etmeyip [cimrilik yapmay›p],
hâlisâne olarak; Allahü teâlâ için sadaka ver. Fakîr olmakdan
korkma. fiükr edip, fekat ö¤ünme. Hazret-i S›ddîk-› ekber “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri bütün mal›n›, mülkünü dîn-i islâm u¤runa sarf edip, bir palas ile kalm›fl idi. Bu husûs birçok
menk›belerinde beyân olundu. Niçin mal koyars›n. Cân›n hulkûma [rûhun gargaraya] geldi¤i ânda falana bu kadar verin; demenin k›ymeti yokdur. Yukar›daki âyet-i kerîme hazret-i Ebû
Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hakk›ndad›r.
(Nemâz› k›lar) meâl-i flerîfindeki âyet-i kerîme bütün nemâz
k›lan mü’minler için umûmîdir. Hazret-i Ömer “rad›yallahü
teâlâ anh” hakk›nda husûsîdir. (Zekât›n› verir) meâl-i flerîfindeki âyet-i kerîme, zekât veren bütün mü’minler için umûmîdir.
Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hakk›nda husûsîdir.
(Verdikleri sözde dururlar) meâl-i flerîfindeki âyet-i kerîme; ahdinde vefâ gösteren bütün mü’minler için umûmîdir. Hazret-i
Alî “kerremallahü vecheh” hakk›nda husûsîdir.
5– Allahü teâlâ hazretleri, [Âl-i ‹mrân sûresi 17.ci âyet-i kerîmesinde meâlen] (Sabr edenler) buyurdu. Ya’nî Resûlullah
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“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ki, tâ’at etmek üzerine ve
müflriklerin cefâs› ve yaramazl›klar›na sabr etdi. (Sâd›k olurlar) buyurulmas›, ya’nî o kimseler ki, s›rda [gizlide] ve âlâniyyede [aç›kda] do¤ru olurlar, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü
teâlâ anh” içindir. Meâl-i flerîfi (Devâml› itâ’at edenler) olan
âyet-i kerîmede bahs edilenler, devâm üzere Allahü teâlâ hazretlerine mutî’ olan kimselerdir. Ömer bin Hattâb “rad›yallahü
teâlâ anh” içindir. Meâl-i flerîfi (‹nfâk edenler) olan âyet-i kerîmede anlat›lan kimseler, Allahü teâlâ yolunda infâk ederler,
ya’nî mal›n› da¤›t›rlar, buyurulmas›, mal›n› Allah yolunda da¤›tan Osmân bin Affân “rad›yallahü teâlâ anh” içindir. Meâl-i
flerîfi (Seher vaktlerinde istigfâr edenler) olan âyet-i kerîmede
bahs edilen kimseler, seher vaktinde istigfâr ederler. Aliyyül
Mürtedâ “kerremallahü vecheh ve rad›yallahü teâlâ anh” içindir.
6– Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri [Âl-i ‹mrân sûresi
134.cü âyet-i kerîmesinde meâlen] (O kimseler ki infâk ederler,
sürûr ve s›k›nt›l› hâllerinde) buyurdu. Her zemân, mubârek eli
sehâvetden [cömertlikden] ve fakîrlere yard›mdan geri kalmayan, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” içindir. (Gadablar›n›
içine atanlar) meâlindeki âyet-i kerîmede kasd edilen o kimseler, aslâ kendi nefsi için gadablanm›yan, k›zaca¤› zemân kendini tutanlard›r. Ömer ibnül Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh” ki,
kendisi için gadaba gelmezdi. Geldi¤i takdîrde gadab›n› tutard›.
Bu âyet-i kerîme hazret-i Ömer içindir. (‹nsanlar› afv ederler)
meâlindeki âyet-i kerîmede buyurulan o kimselerdir ki, intikâma kâdir olduklar› hâlde insanlar› afv ederler. Ya’nî hazret-i
Osmân bin Affân “rad›yallahü teâlâ anh” ki, dâimâ suçlular›
hatâ ve sehv etseler de afv eder, onlara ikrâmda bulunurdu. Bu
âyet-i kerîme hazret-i Osmân içindir. (Allahü teâlâ ve tekaddes
hazretleri, ihsân edicileri sever) meâlindeki âyet-i kerîme, Aliyyül Mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anh” içindir.
7– Hazret-i Resûl-i Hudâ Muhammed Mustafâ “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” ve Çihâr yâr-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ
aleyhim ecma’în”, flu âyet-i kerîmeleri düâlar›nda okurlard›.
Hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, meâl-i flerîfi, (Yâ Rabbî! Mahlûkât› bofl yere, bât›l yaratmad›n. Se– 416 –

ni tenzîh ederim. Bizi Cehennem azâb›ndan koru) olan, Âl-i
‹mrân sûresi 191.ci âyet-i kerîmesini okurdu.
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh”, meâl-i flerîfi,
(Yâ Rabbî! Cehenneme atd›¤›n kimseyi çok zelîl edersin. Kâfirlerin [zulm edenlerin] yard›mc›lar› yokdur) olan, Âl-i ‹mrân
sûresi 192.ci âyet-i kerîmesini okurdu. Hazret-i Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü teâlâ anh”, meâl-i flerîfi, (Yâ Rabbî! ‹nsanlar› îmâna ça¤›ran bir münâdî iflitdik, îmân etdik) olan, Âl-i ‹mrân sûresi 193.cü âyet-i kerîmesini okurdu. Hazret-i Osmân
“rad›yallahü teâlâ anh”, meâl-i flerîfi, (Yâ Rabbî! Günâhlar›m›z› ma¤firet et. Rûhlar›m›z›, sâlihlerin rûhlar› ile berâber et)
olan, Âl-i ‹mrân sûresi 193.cü âyet-i kerîmesinin devâm›n›
okurdu. Hazret-i Aliyyül Mürtedâ “kerremallahü teâlâ vecheh”, meâl-i flerîfi, (Yâ Rabbî! Resûllerin lisân› üzere bize
va’d etdi¤in sevâb› ver. K›yâmet günü bizi rüsvay eyleme. Elbette sen va’dinden dönmezsin) olan, Âl-i ‹mrân sûresi 194.cü
âyet-i kerîmesini okurdu.
8– Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri, Çihâr yâr-i güzîn
“r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretleri hakk›nda; Âl-i
‹mrân sûresi 200.cü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Ey îmân edenler! Sabr ediniz!) buyurdu. Ya’nî, îmân getirmifl o kimselersiniz
ki, hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” dostlu¤unda
sabr ediniz, demekdir. (Sabr edici olunuz!) Ya’nî hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” dostlu¤unda, kâfirler ile gazâda
sabrl› olunuz, demekdir. (Rabt edici olunuz!) Ya’nî hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anh” dostlu¤unda sebât ediniz, demekdir. (Allahü teâlâdan korkup, sak›n›n›z. Ümîd edilir ki, felâh bulursunuz!) Ya’nî, hazret-i Aliyyül Mürtedân›n “rad›yallahü teâlâ anh” dostlu¤unda, Allahü teâlâdan korkunuz ki, felâh
bulas›n›z, demekdir.
9– Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ve Çihâr yâr-i güzînin
vasflar› hakk›nda mutî’ olan mü’minlere müjde verip, buyuruyor ki: (Her kim ki mutî’ olur, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine ve Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine. O mutî’ olanlar ol kimselerdir ki, Allahü teâlâ hazretleri onlar› ni’metlendirmifldir!) [Nisâ sûresi 69.cu âyet-i kerîmesi.]
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(Nebîlerden), hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem”, (S›ddîklardan), mübâlega ile sâd›k olanlardan, Ebû
Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, (fiehîdlerden),
Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, (Sâlihlerden), Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, (Onlar ne güzel refîkdir) buyurulmas›, Alî bin Ebî Tâlib “rad›yallahü teâlâ
anh” kasd edilmekdedir. Meâl-i flerîfi (Bu fadl Allahdand›r)
olan Nisâ sûresi 70.ci âyet-i kerîmesi ile Ehl-i sünnetin kalbindeki Habîbullah›n ve Çihâr yâr-i güzînin ve eshâb›n›n sevgisi,
Allahü teâlâdan oldu¤unu bildirmekdedir.
10– Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri [Mâide sûresi 55.ci
âyetinde meâlen], (Sizin velîniz ancak Allahü teâlâ ve Resûlüdür...) buyuruyor. Ya’nî, mü’minlerin velîsi, Allahü teâlâdan
sonra Muhammed “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleridir. (Îmân eden kimselerdir); buyurulmakla, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri kasd edilmekdedir. (Nemâzlar›n› k›larlar); buyurulmakla, Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü
teâlâ anh” hazretleri kasd edilmekdedir. (Zekâtlar›n› verirler)
buyurulmakla, Osmân bin Affân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri kasd edilmekdedir. (Rükû’da sadaka verirler) buyurulmakla, Alî “rad›yallahü anh” kasd edilmekdedir. Müfessirler
buyurmufllard›r ki, bir dilenci mescide gelip, birfley istedi. O s›rada hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” o mescidde nemâzda
olup, rükû’a varm›fl idi. Rükû’ içinde yüzü¤ünü iflâretle ç›kar›p,
o dilenciye verdi. [Mâide sûresi 56..c› âyetinde meâlen], (Kim
Allahü teâlây›, Resûlünü ve mü’minleri dost edinirse, bilsin ki,
flübhesiz Allahü teâlâdan yana olanlar üstün gelirler) buyuruldu. Allahü teâlân›n Resûlünü “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve mü’minleri velî edinenler, Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi
teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerinin düflmanlar› üzerine gâlib
gelirler.
11– Allahü teâlâ [Enfâl sûresi 2.ci âyet-i kerîmesinde meâlen], (Hâlis mü’minler o kimselerdir ki, Allahü teâlân›n ismi
zikr olununca, kalblerinde korku hâs›l olur) buyurdu. Bu, Ebû
Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” içindir. (Onlara Allahü
teâlân›n âyetleri zikr olundu¤u zemân îmânlar› ziyâde olur) buyurulmas›, hazret-i Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü teâlâ anh” için– 418 –

dir. (Onlar Rablerine tevekkül ederler) [Enfâl sûresi 2.ci âyetinin devâm›]; buyurulmas›, hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ
anh” içindir. [Enfâl sûresi 3.cü âyetinde meâlen], (Nemâzlar›n›
k›lanlar ve verdi¤imiz r›zklardan da¤›tanlar..) buyurulmas›, Alî
ibni Ebî Tâlib “rad›yallahü teâlâ anh” içindir. [Enfâl sûresi 4.cü
âyetinde meâlen], (Onlar hakîkî mü’minlerdir) buyurulmufldur.
O büyüklerin ve onlar› sevenlerin hakîkî mü’min olduklar› bildirilmekdedir.
12– [Tevbe sûresi 71.ci âyet-i kerîmesinde meâlen], (Mü’min
erkekler ve mü’min kad›nlar, onlar ba’z›lar› ba’z›lar›n›n velîleridir. Ma’rûf ile emr ederler. Ya’nî nusret ile ve himmet ile ve
hayrât ile. Ve münkerden nehy ederler) buyurulmas›, hazret-i
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” içindir. (Nemâzlar›n› k›larlar) buyurulmas›, Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü teâlâ anh”
içindir. (Zekâtlar›n› verirler) buyurulmas›, Osmân “rad›yallahü
anh” içindir. (Allaha ve Resûlüne itâ’at ederler) buyurulmas›,
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” içindir. Âyet-i kerîmenin devâm›nda meâlen, (Onlara Allahü teâlâ yak›nda rahmet edecekdir)
buyurulmufldur.
13– [Tevbe sûresi 112.ci âyet-i kerîmesinde; Allahü teâlâ
meâlen buyuruyor]: (Allahü teâlâya tevbe edenler) [flirkden ve
nifâkdan] ile Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh”, (‹bâdet edenler) ile Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü teâlâ anh”, (hamd
edenler) ile Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”, (Oruc tutup, hac
edenler) ile Alî “rad›yallahü teâlâ anh”, (rükû’ ediciler) ile hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh”, (Secde ediciler) ile
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”, (Sünnet ile ma’rûfu emr ediciler
ve bid’atden nehy ediciler) ile Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”,
(Allah›n hadlerini muhâfaza ediciler) ile Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” kasd edilmekdedir. Âyet-i kerîmenin devâm›nda, (Yâ
Muhammed! Mü’minleri Cennet ile müjdele) buyurularak; bu
dört yâri sevme¤i emr buyurmufldur.
14– [Allahü teâlâ Ra’d sûresi 19.cu âyet-i kerîmesinde meâlen buyuruyor]: (Ancak akl sâhibleri ibret al›rlar.) Burada hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” kasd ediliyor. [Ayn› sûrenin 20.ci âyet-i kerîmesinde meâlen buyuruluyor]: (O kimseler Allahü teâlân›n ahdinde vefâ ederler, ahdlerini bozmazlar.)
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Burada Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü teâlâ anh” kasd edilmekdedir. [Ayn› sûrenin 21.ci âyetinde meâlen buyuruluyor]: (Allahü teâlân›n s›la etmesini emr etdi¤i kimselere s›la-i rahm
ederler. Rablerinden korkarlar. Hesâb›n zorlu¤undan korkarlar.) Burada Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” kasd edilmekdedir. [Ayn› sûrenin 22.ci âyet-i kerîmesinde meâlen buyuruluyor]: (Onlar Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanmak için sabr ederler [emrleri yapmak ve yasaklardan kaçmak sûreti ile, birbirlerinin r›zâs›n› taleb etmekden ötürü]. Nemâzlar›n› k›larlar. Ve
bizim onlara verdi¤imiz r›zkdan gizli ve âflikâre olarak infâk
ederler. Kötülü¤e iyilik ile karfl›l›kda bulunurlar. Cennet serây› onlar içindir.) Burada Alî “rad›yallahü teâlâ anh” kasd edilmekdedir. [Ayn› sûrenin 23-24.cü âyetlerinde meâlen buyuruluyor]: (Adn Cennetine dâhil olurlar flu kimseler ki, onlar›n babalar›, han›mlar› ve çocuklar› sâlih amel ifllemifl olurlar. [Bu
mü’minler Adn Cennetine dâhil olurlar.] Melekler onlar›n yan›na gelirler. Her kap›dan girdiklerinde selâm verirler. Dünyâda yapd›¤›n›z sabr sebebi ile, ne güzel serâya kavufldunuz derler.) Ya’nî Çihâr yâr-i güzîn “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerinin dostlar›n›nd›r, demekdir.
Mukâtil, kendi tefsîrinde nakl etmifldir ki, dünyâ günlerinden bir gün bir gece mikdâr› zemânda melekler üç kerre onlar›n yanlar›na gelip selâm verirler ve hediyye getirirler. Derler
ki, hofl olsun size ey Çihâr yâr-i güzîn muhibleri [sevenleri]. Bütün bu ni’metleri ve kerâmetleri onlar›n dostlu¤u sebebi ile buldunuz.
15– Mü’minûn sûresi birinci âyet-i kerîmesinde meâlen;
(Mü’minler, muhakkak felâh buldular) buyuruldu. ‹kinci âyet-i
kerîmesinde, meâlen, (Onlar, nemâzlar›nda huflû üzere olan
kimselerdir) buyuruldu. Burada Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü
anh” kasd edilmekdedir. Üçüncü âyet-i kerîmesinde meâlen,
(Öyle mü’minler ki, lehv ve la’bdan kaçarlar) buyuruldu. Burada Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü teâlâ anh” kasd edilmekdedir.
Dördüncü âyet-i kerîmede meâlen, (Zekâtlar›n› veren mü’minler) buyurulmakdad›r. Burada Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”
kasd edilmekdedir. Beflinci âyet-i kerîmede meâlen, (Öyle
mü’minler ki, kendi ferclerini harâmdan h›fz edici olurlar) bu– 420 –

yuruldu. Burada Aliyyül mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anh” kasd
edilmekdedir.
16– Furkân sûresi 63.cü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Allahü
teâlâ hazretlerinin kullar›, flu kimselerdir ki, yeryüzünde, sükûnet ve vakâr ve tevâzu’, ilm ve hikmet ile yürürler) buyuruldu.
Burada Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” kasd edilmekdedir.
Âyet-i kerîmenin devâm›nda, (Câhiller onlara kehânet olunan
bir fley ile hitâb etdikleri zemân, günâh olm›yan fleylerle veyâ
susarak karfl›l›k verirler) buyurulmakdad›r. Burada Ömer-ül
Fârûk “rad›yallahü teâlâ anh” kasd edilmekdedir. Furkân sûresi 64.cü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Onlar gecelerini, Rableri
için evlerinde, secde edip, ayakda durarak geçirirler) buyurulmakdad›r. Burada Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” kasd edilmekdedir. 65.ci âyetinde meâlen: (Onlar, Yâ Rabbî! Bizden
Cehennem azâb›n› çevir, uzaklafld›r, derler) buyurulmakdad›r.
Burada Alî “rad›yallahü teâlâ anh” kasd edilmekdedir.
17– fiûrâ sûresi 36.c› âyet-i kerîmesinde meâlen, (... Allahü
teâlân›n kat›nda hayrl› ve bâkî olanlar; îmân edenler ve Rablerine tevekkül ve i’timâd edenler içindir...) buyurulmakdad›r.
Burada Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” kasd edilmekdedir.
37.ci âyet-i kerîmede meâlen, (O kimseler için ki, büyük günâhlardan ve çirkin fleylerden kaç›n›rlar. Gadaba geldiklerinde afv
ederler) buyurulmakdad›r. Burada Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” kasd edilmekdedir. Otuzsekizinci âyet-i kerîmesinde meâlen; (Rablerine icâbet edenler, nemâz k›lanlar, iflleri için aralar›nda meflveret edenler ve verdi¤imiz r›zklardan da¤›tanlar içindir) buyurulmakdad›r. Burada Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”
kasd edilmekdedir. Müfessirlerden ba’z›s› der ki, bu âyet-i kerîme Ebû Bekr-i S›ddîk›n “rad›yallahü teâlâ anh” flân-› flerîfi için
nâzil olmufldur. Çünki eline ne geçerse da¤›t›rd›. Kötülediler ve
azarlad›lar. Cevâb vermedi. O vakt nâzil oldu. 39.cu âyet-i kerîmesinde, (Onlara zulm isâbet etse, onlar adl ile karfl›l›kda bulunurlar) buyurulmakdad›r. Burada Alî “rad›yallahü teâlâ anh”
kasd edilmekdedir.
18– Zâriyât sûresi 17.ci âyet-i kerîmesinde meâlen; (Onlar
geceleri az uyurlar ve çok ibâdet ederlerdi) buyuruldu. Burada
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” kasd edilmekdedir. 18.ci
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âyet-i kerîmesinde meâlen, (Seher vaktlerinde istigfâr ederlerdi) buyuruldu. Burada Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” kasd edilmekdedir. 19.cu âyet-i kerîmede meâlen, (Onlar›n mallar›nda
birfley istiyenin ve [bir fley istemeyip de] mahrûm kalanlar›n da
hakk› vard›) buyuruldu. Burada Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”
kasd edilmekdedir. 20.ci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Yakîn sâhibi kimselere yeryüzünde alâmetler vard›r) buyuruldu. Burada Alî “rad›yallahü teâlâ anh” kasd edilmekdedir.
19– Beled sûresi 17.ci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Bunlar›
yapan kimselerin [köleleri âzâd eden ve fakîrleri doyuran]
îmânl› olmas› lâz›md›r) buyurulmakdad›r ki, Ebû Bekr “rad›yallahü anh” kasd edilmekdedir. Âyet-i kerîmenin devâm›nda,
(Sabr› tavsiye ederler) buyurulmakdad›r ki, Ömer “rad›yallahü
anh” kasd edilmekdedir. Ve (Merhameti tavsiye ederler) buyurulmakdad›r ki, Osmân “rad›yallahü anh” kasd edilmekdedir.
18.ci âyet-i kerîmede meâlen, (Onlar meymene eshâb›d›r) [sa¤
taraf veyâ bereket eshâb›] buyurulmakdad›r ki, Alî “rad›yallahü anh” kasd edilmekdedir.
20– Tîn sûresinde, Allahü teâlâ meâlen, (‹ncire yemîn ederim) buyuruyor. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîka “rad›yallahü teâlâ anh” kasemdir ki, hazret-i S›ddîk-› Ekber incire benzer idi
ki, zâhiri ve bât›n› güzel ahlâk ile dolu idi. [‹ncir güzel meyvedir, hazm› kolayd›r.] (Zeytine yemîn ederim) buyuruyor.
Ömer-ül Fâruk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine kasemdir
ki, hazret-i Ömer zeytine benzer idi ki, onun içi, d›fl görünüflünden dahâ iyi idi. (Tûr-i sînine yemîn ederim) buyuruyor. Osmân-› Zinnûreyn “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine kasemdir ki, Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” Tûr-i sînây› and›r›r. Zâhiri meyveler ile bezenmifl, bât›n› çeflmeler ile donanm›fl idi.
(Ve bu Beledil-emîne yemîn ederim) buyuruyor ki, Aliyyül
Mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine kasemdir ki, Alî
“rad›yallahü teâlâ anh” Beledil-emîne ya’nî Mekke-i Mükerremeye benzerdi. Her kim Mekke flehrinde olursa, azâbdan emîn
olur. Her kim Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini severse
[ya’nî onun gibi inan›r, ibâdet ederse], azâbdan emîn olur.
21– Tîn sûresi 6.c› âyet-i kerîmesinde meâlen, (Ancak îmân
edenler) buyuruluyor. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ
– 422 –

anh” içindir. (Sâlih amel iflliyenler) buyuruluyor. Ömer bin
Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh” içindir. (Onlar için kesilmez ecr
vard›r) buyurulmas›, hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”
içindir. 7.ci âyet-i kerîmede meâlen, (Ey Resûlüm! Seni ne tekzîb eder ve Ey insan! Senin k›yâmet gününü inkâr etmen, bildirdi¤imiz delîllerden sonra ne sebebledir) buyuruldu ki, Alî
“rad›yallahü teâlâ anh” içindir.
22– Asr sûresinin üçüncü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Ancak îmân eden kimseler) buyuruluyor. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hakk›ndad›r. (Sâlih amel iflleyenler) buyuruluyor. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hakk›ndad›r.
(Birbirlerine hakk› tavsiye ederler) buyuruluyor ki, hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hakk›ndad›r. (Birbirlerine sabr›
tavsiye ederler) buyuruluyor ki, hazret-i Alînin “rad›yallahü
teâlâ anh” flân›ndand›r.
23– Âyet-i kerîmede iflâret olundu ki, Allahü Sübhânehü ve
teâlâ, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine va’d buyurdu ki, yâ Muhammed! Cennetde dört nev’ ›rmak
vard›r. Su ve süt, flerâb ve bal. Her birisi ayr› bir lezzetdedir.
Dünyâda da senin eshâb›ndan dört dost tutar›m. Ebû Bekr,
Ömer ve Osmân ve Alî “rad›yallahü teâlâ anhüm”. Onlar›n
herbirinin ayr› bir özelli¤i vard›r. [Cennetdeki o dört ›rma¤a
benzerler.] Muhammed sûresi 15.ci âyet-i kerîmesinde meâlen,
(Müttekîlere va’d edilen Cennetde, kokusu ve tad› bozulmam›fl
sudan nehrler vard›r) buyuruyor. Bu su kokmaz. Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” su gibidir. Her fley su ile hayât bulmufldur.
‹slâm dîni de Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” ile hayât bulmufldur. Nitekim Allahü teâlâ hazretleri Enbiyâ sûresinin 30.cu
âyetinde meâlen, (Biz her fleyi su ile diri k›ld›k) buyurmufldur.
Muhammed sûresinin 15.ci âyet-i kerîmesinde devâmla; meâlen, (Tad› bozulmam›fl sütden nehrler vard›r) buyuruluyor.
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” süt gibidir. Herkes süt ile kuvvet
buldu¤u gibi, ‹slâm dîni de Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” ile
kuvvet bulur. Ayn› sûrenin devâm›nda meâlen, (‹çenlere lezzet
veren flerâbdan nehrler vard›r) buyuruluyor. [Bu flerâb, dünyâ
flerâb› gibi de¤ildir.] Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” Cennet flerâb› gibidir. Nice gençlerin gönüllerinin nefl’esi ve sürûru flerâb
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ile oldu¤u gibi, gâzîlerin kalblerinin de kuvveti ve sürûru Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin fî sebîlillah infâk› ile
olur. [Allahü teâlân›n r›zâs› için verdi¤i fleyler ile olur.] Âyet-i
kerîmenin devâm›nda meâlen, (Saf baldan nehrler vard›r) buyuruluyor. Alî “rad›yallahü teâlâ anh” bal gibidir. Nice hasta
kimselerin flifâs› bal iledir. Mü’minlerin gönüllerinin flifâs›, Alî
“rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin kâfirler ile karfl› karfl›ya
gelmesi ve muhârebe etmesi iledir.
Nükte: Cennetin hayât suyunu içmek istersen, hazret-i S›ddîk-› ekberi “rad›yallahü teâlâ anh” sev ki, Cennet suyuna benzer. Cennet südünü içmek istersen, hazret-i Ömeri sev ki, Cennet südüne benzer. Cennet flerâb›n› içmek istersen, Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”› sev ki, Cennet flerâb›na benzer. Cennet
bal›n› bulmak istersen, hazret-i Alîyi sev ki, Cennet bal›n›n benzeridir “rad›yallahü teâlâ anhüm”.
(‹flâret): Nehr, ›rma¤a derler. Ayn, çeflmeye derler. Cennetde çeflmeler de vard›r. Selsebîl gibi ve zencebîl gibi. Ve rahîk ve
kâfûr gibi. ‹nsan sûresinin 5.ci âyetinde meâlen, (Ebrâr, âh›retde, içinde flerâb olan (ke’s)den [çanakdan] içeceklerdir. Mizâc›
kâfûrdur) buyuruldu. 6.c› âyetinde meâlen, (Bu kâfûr bir çeflmedir. Allahü teâlân›n seçilmifl kullar›, çanaklarla flerâb› kâfûr
suyu ile kar›fl›k içerler. O çeflmeyi istedikleri tarafa ak›t›rlar)
buyurulmufldur. Yine ‹nsan sûresi 17.ci âyet-i kerîmesinde
meâlen, (Cennetde onlara zencebîl ile kar›fl›k flerâbdan çanaklar ile verilir) buyuruldu. 18.ci âyet-i kerîmesinde meâlen,
(Cennetde selsebîl isminde bir çeflme dahâ vard›r) buyuruldu.
Mutaffifîn sûresi 25.ci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Onlara
hatm okunmufl Rehîkden içirilir) buyuruluyor. Çihâr yâr-i güzîn hazretlerinin ismlerinin bafl harflar› (Ayn) kelimesinin bafl
harfi ile ayn›d›r. Atîk, Ömer ve Osmân, Alî “rad›yallahü teâlâ
anhüm” buna delîldir. [Bu kelimelerin bafl harfleri Aynd›r.]
Cennetde o dört çeflmeyi bu dört yâr tutarlar. Her kim onlar›
severse, o dört çeflme onun için olur. Bu dört muhteflemi sevmeyen ve bu¤z eden, iki cihânda mahrûm ve bîçâre kimsedir.
[Onun için, Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olmak, farzlar› yap›p, harâmlardan kaçmak, o büyükleri sevmek lâz›md›r.]
Bu dört ›rma¤›n ve bu dört çeflmenin bedeli, Cehennemde
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dört nesnedir. G›slîn ve Sadîd ve Hamîm ve Mehl. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri El-hakka sûresinin 36.c› âyetinde, meâlen, (Cehennemdekilerin yiyece¤i G›slîndir) buyuruyor. [G›slîn: Yaradan ç›kan irin.] ‹brâhîm sûresi 16.c› ve 17.ci âyetlerinde meâlen, (Cehennemdekilere Sadîd suyundan içirilir. Onu
yudum yudum al›rlar. Hemen yutamay›p, bo¤azlar›nda kal›r)
buyuruluyor. [Sadîd: Cehennemdekilerin derilerinden ç›kan
irindir.] Duhân sûresi 43 ve 44.cü âyet-i kerîmelerinde meâlen,
(Cehennemde büyük günâhl›lar›n yiyece¤i zakkûm a¤ac›d›r)
buyuruluyor. [Zakkûm a¤ac›, Cehennemde bir a¤acd›r, meyvesi ac› ve kerîhdir.] Ayn› sûrenin 45 ve 46.c› âyet-i kerîmesinde
meâlen, (Erimifl bak›r gibi kar›nlar›nda galeyân eder. Hamîmin
galeyân› da böyledir) buyuruluyor. Allahü teâlâya s›¤›n›r›z. Yâ
Rabbî! Bizi dört büyük Sahâbeyi “rad›yallahü teâlâ anhüm”
hâlis ve sâd›k sevenlerden eyle. (Âmîn)
24– Çihâr yâr-i güzînin flân-› flerîfleri hakk›nda vârid olan,
Allahü teâlân›n Kur’ân-› azîm-üfl-flânda Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine göndermifl oldu¤u âyet-i kerîmeleri bu kitâbda toplad›m. E¤er büyük âlimler bunlardan
baflkas›n› bilirler ise, beni ayblamas›nlar. Zîrâ Allahü Sübhânehü ve teâlâ Yûsüf sûresi 76.c› âyet-i kerîmesinde meâlen, (Her
ilm sâhibinin üstünde âlim vard›r) buyurmufldur.
Üçüncü Menâk›b: fiimdi, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem”in buyurdu¤u, âlimlerin bildirdi¤i hadîs-i flerîfleri bildirelim:
1– Kâdî imâm-› Nizâmüddîn Cemâl-ül-islâm müceddid-i kudat Ebû Muzaffer bin Hibe-tullah-il esed, isnâd ile Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden nakl ediyor. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki:
(Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alîden müteflekkil dört kiflinin
sevgisi, ancak mü’min kulun kalbinde toplan›r.)
2– Yine üstâd›m, Kâdî imâm-› Nizâmüddînden isnâd ile,
Mu’âz bin Cebel “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden nakl
ediyor. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu
ki: (Ümmetim aras›nda bid’atler yay›l›p, Eshâb›m fletm olundu¤u [kötülendi¤i] zemân, Âlimler üzerine lâz›md›r ki, ilmleri– 425 –

ni aç›klas›nlar [do¤ruyu bildirsinler]. E¤er bildirmezler ise, Allahü teâlân›n ve meleklerin la’neti onlar›n üzerine olsun.)
Âlimlerin aç›klayaca¤› ilm nedir, yâ Resûlallah, dediler. Buyurdu ki, (Ehl-i sünnet vel cemâ’at mezhebini aç›¤a ç›karmak,
Sahâbe-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerinin fazîletlerini bildirmek. Tâ ki, bid’at f›rkalar› f›rsat bulmay›p, Ehl-i sünnet mezhebi gâlib gelsin [kuvvetlensin].)
3– ‹mâm-› Refî’uddîn Tâc-ül-islâm Osmân bin Aliyyi Mersedî sahîh isnâd ile, Abdüllah bin Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerinden rivâyet eyler. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Muhakkak Allahü tebâreke ve
teâlâ hazretleri, sizin üzerinize nemâz›, orucu, hacc› ve zekât›
farz etdi ise, Ebû Bekr, Ömer ve Osmân ve Alî “rad›yallahü
teâlâ anhüm” hazretlerinin sevgilerini farz etdi. Her kimse bu
dördünden birine bu¤z ederse, onun ne nemâz›n› kabûl eder.
Ve ne orucunu kabûl eder. Ve ne zekât›n› ve hacc›n› kabûl
eder. K›yâmet günü kabrinden Cehenneme gitmek üzere haflr
olunur.)
4– ‹mâm-› Zehrî sa¤lam isnâd ile, Enes bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurmufllard›r ki: (Allahü teâlâ size,
Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alînin sevgisini, nemâz, oruc, hac
ve zekât gibi farz etdi. Allahü teâlâ onlar›n üstünlüklerini inkâr
edenlerin nemâzlar›n›, oruc, hac ve zekâtlar›n› kabûl etmez.)
5– Rükneddîn Ahmed bin Cürcânî, Abdüllah bin Ömer
“rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerinden rivâyet etmifldir.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki, (Zemân ve mekândan mukaddes, kemiyyet ve keyfiyyetden münezzeh olan Allahü teâlâ, Ebû Bekr, Ömer, Osmân
ve Alînin sevgisini sizin üzerinize farz etmifldir. Nas›l ki, nemâz› ve zekât›, orucu ve hacc› farz etmifldir. Nas›l ki, tenleriniz
[vücûdlar›n›z], nemâz›n ve zekât›n ve orucun, hacc›n flerefi ile
flereflenir ise, kalbleriniz de, Ebû Bekr ve Ömer, Osmân ve Alî
“rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerinin muhabbetleri ile süslenir, flerefli olur. Âgâh olunuz. Her kim benim ümmetimden,
bedeni ile nemâz k›lar ve eliyle zekât verir ve a¤z› ile oruc tutar ve aya¤› ile hacca gider, Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alîyi
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kalbi ile dost edinir, o kimse, Allahü tebâreke ve teâlâ huzûrunda, Cebrâîl ve Mikâîl aleyhimesselâm gibidir. Her kim nemâz k›lar, zekât verir, oruc tutar ve hac eder ve lâkin, gönlü ile
Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alîyi “rad›yallahü teâlâ anhüm”
sevmezse, o kimse, Allahü teâlâ celle flânühü dergâh›nda iblîs
gibidir ve iblîsden kötü ve mel’ûndur.) Allahü teâlâ muhâfaza
etsin.
E¤er bir kimse, cehâlet ve tenbellikden dolay› ömrü boyunca az ibâdet ifllemifl olsa ve flartlar›n› yerine getirememifl olsa,
kalbiyle bu dört serveri sevse, sonunda firdevs-i alâya gelir.
E¤er bir kimse Nûh ve Lokmân “aleyhimesselâm” hazretlerinin ömrü kadar yaflay›p, her sâatinde bir çeflid hizmet ve tâ’at
ifllese, kalbinde bu Çihâr yâr-i güzîne, bir zerre bu¤z olsa, sonunda Lazy Cehenneminden baflka yere gitmez. Sonunda, bin
sene tâ’at ve ibâdet, bir zerre sevilenlere bu¤z ile fâidesiz hâle
gelip, Cehennemlik olur. Bin sene boyunca hatâ ve ma’siyyet ifllese, bir zerre Çihâr yâre sevgi ile Cennetlik olur. Tabî’atiyle,
sünnîlerin [ehl-i sünnet i’tikâd›nda olanlar›n] günâh›ndan îmân
ve tevhîd ve se’âdet kokusu gelir. Mübtedi’lerin [bid’at f›rkas›nda olanlar›n] tâ’at ve ibâdetinden küfr ve ilhâd ve flekâvet kokusu gelir. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” nemâza
benzer. Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü anh” zekâta benzer. Osmân-› Zinnûreyn “rad›yallahü anh” oruca benzer. Aliyyül Mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anh” hacca benzer. Senin de böyle bilmen lâz›md›r. Netîcesinde iyilik bulursun. Bunlar hakk›nda flâir senâ edip, demifldir ki:
Beyt:
Aklen güzel olan fludur ki, ifle bafllarken,
Sözün temeli, Allahdan baflkas› hât›ra gelmemesi.
Aczsiz kudret, cehlsiz hikmet Ona mahsûsdur,
Bütün herfleyi yaratan kudret sâhibi Odur.
Onun yaratd›klar› say›s›zd›r,
Her mahlûkuna verdi¤i ni’metler de say›s›zd›r.
Bu âyetde her çeflid ihtilâf ile alâkal› muhâbere vard›r,
Biz ehl-i sünnetin hizmetcisi, Çihâr yâr›n dostlar›y›z.
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6– Refi’üddîn “rahmetullahi aleyh”, Enes bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki: (Muhakkak ben ümmetimden, onlar› Lâ ilâhe illallah, Muhammedün
Resûlullah kavline da’vet etdi¤im gibi, Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alînin “rad›yallahü teâlâ anhüm” sevgisini de isterim.)
Bu hadîs-i flerîf hakk›nda aç›klanacak çok fley vard›r. E¤er onlar› beyân edersek, söz uzar.
7– Enes bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, do¤ru
rivâyet ile bildirmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” buyurdu ki: (Ben ilmin flehriyim. Ebû Bekr zemînidir.
Ömer d›vârlar›d›r. Osmân semâs›d›r. Alî kap›s›d›r. Ebû Bekr,
Ömer, Osmân ve Alî hakk›nda hayr söyleyiniz!) E¤er hayr söylerseniz, önünüze hayr gelir. Onlar›n dostluklar› bereketinden
hepiniz hayr bulursunuz. E¤er bedbahtl›k ve fler söylerseniz,
onlar›n yüksekliklerine zerre mikdâr› eksiklik gelmez. Lâkin, o
ni’mete kavuflamam›fl bîçâre kendi bedbaht olup, o fler [kötülük] sebebi ile, o din serverlerinin flefâ’atinden mahrûm olur.
Aslâ kurtulufl bulmaz.
8– Sahîh rivâyet ile Abdürrahmân ibni Avf “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri bildirdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri buyurdular ki: (Ben yak›nda ölürüm. Siz de
ölürsünüz. K›yâmet günü amellerinizden size süâl olunur. Size
o¤ul, baba ve dede fâide vermez. Ancak selîm kalb ile Allahü
teâlâ hazretlerinin huzûruna gelen kurtulur. Günâh› olanlara
k›yâmet gününde flefâ’at etmemi ihsân, ikrâm etmifllerdir. Benim flefâ’atim, benim eshâb›ma kötü söyliyenlere, dil uzatanlara harâm olur.)
9– Abdüllah bin Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdular ki: (Eshâb›ma sö¤en kimseleri gördü¤ünüz zemân,
her neye kâdir iseniz, tevbe etmeleri için onu yap›n›z. Müslimân
olsunlar. E¤er onlar Ehl-i sünnet ve cemâ’at olmazsa aran›zdan
gitsinler [aran›zdan ç›kar›n›z]. Sak›n onlar gibi sap›k fikrlere aldanmay›n›z, yanars›n›z.)
10– Refi’üddîn “rahmetullahi aleyh” Enes bin Mâlik “rad›– 428 –

yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet etmifldir. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ebû Bekr benim vezîrimdir. Benim yerimi tutar. Ömer benim dilimdir. Ondan söz söyler. [Sözleri bendendir.] Osmân bendendir. Ben Osmândan›m. Alî benim amcam›n o¤lu ve kardeflimdir. Yâ Ebâ
Bekr! Öyle zan ediyorum ki, k›yâmet günü, benim ümmetime
flefâ’at edeceksin!) “rad›yallahü teâlâ anhüm”.
11– Sahîh rivâyet ile Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerinden bildirilen hadîs-i flerîfde, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki: (Ebû
Bekr dînin dire¤idir. Ömer fitnenin kilididir. Ömer hayâtda oldukça fitne olmaz. Osmân münâf›klar›n mihnetidir. Ya’ni ibtilâs›d›r. [Belâya düflürdükleri kimsedir.] Onun kâtilleri taraf›nda
olanlar münâf›k olup, Cehennemin afla¤›lar›nda olsalar gerekdir. Alî bendendir ve ben Alîdenim. Onun oldu¤u yerde ben
olurum. Benim oldu¤um yerde Alî olur.)
12– Abdüllah bin Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerinden rivâyet ile bildirilen hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Ebû Bekr
benim ümmetimin en iyisi ve en sâd›¤›d›r. Ömer ümmetimin en
azîzidir. Osmân ümmetimin en hayâl›s›d›r ve en çok ikrâm edenidir. Alî ümmetimin en nûrlusudur.) Bir rivâyetde (En âlimidir.)
13– Abdüllah bin Mes’ûd “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyeti
ile bildirilen hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Ebû Bekr, islâm›n tâc›d›r.
Ömer, islâm›n hullesidir [elbisesidir]. Osmân, islâm›n cevâhiri
ile süslü imâmesidir. Alî, islâm›n güzel kokusudur.) Her kim
bafl›na tâc koymak, hulleyi örtünmek, süslü imâmeyi [sar›¤›]
bafl›na ba¤lamak ve güzel koku sürünmek isterse, karanl›¤›n
[zulmetin] ›fl›¤› ve do¤ru yol üzere olan bu imâmlara uymal›d›rlar. Zîrâ onlar ya¤mura benzer ki, nereye düflerlerse fâideli
olurlar.
14– Hubeyfl bin Hâlid “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Âifle; Allahü teâlâ ve
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tekaddes hazretlerinin âlidir. Alî ve Hasen, Hüseyn ve Fât›ma;
benim âlimdir. Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri k›yâmet gününde, kendi âli ile benim âlimin aras›n› Cennet ba¤çelerinden
bir ba¤çe ile birlefldirir.)
15– Zübeyr bin Avvâm “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdular ki: (Yâ Rabbî! Ümmetimden eshâb›ma verdi¤in bereketi geri tutma. Eshâb›mdan Ebû Bekre verdi¤in bereketi ondan geri tutma. Eshâb›m› Ebû Bekr etrâf›nda topla. Onun ifllerini da¤›n›k etme. Ebû Bekr dâimâ senin iflini kendi iflleri ve
meflgûliyyetleri üzerine tercîh etmifldir. Allah›m! Sen Ömer bin
Hattâb› azîz k›l. Osmân› sabr ve tehammül üzerine k›l. Alîye
tevfiki refîk k›l.)
16– Enes “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyeti ile bildirilen hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Ebû Bekrin sevgisi gufrân› vâcib k›lar.
Ömerin sevgisi isyân› mahv eder. Osmân›n sevgisi îmân› kuvvetlendirir. Alînin sevgisi, Cehennem ateflini söndürür.)
17– Alî bin Ebî Tâlib “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri rivâyeti ile bildirilen hadîs-i flerîfde; Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Allahü teâlâ hazretleri Ebû Bekre rahmet etsin. Bana k›z›n› tezvîc etdi. Beni
hicret flehrine götürdü. Ya’nî bana deve verdi ve bana mu’âvenet etdi. Ve yoldafl oldu. Mekke-i Mükerremeden, Medîne-i
münevvereye vard›k.) Âlimlerden ba’z›s› derler ki, (hamelenî
dâr-› hicret) [Beni hicret diyâr›na tafl›d›]n›n ma’nâs› odur ki,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri hicret
gecesi, Mekkeden d›flar› ç›kd›lar. Bir mikdâr yaya gitdiler. Bir
mikdâr yol gitdikden sonra yoruldular. Gitme¤e ta’katlar› kalmad›. ‹stedi ki o yere otursunlar. Hâlbuki müflrikler yollara
gözcüler koymufllar idi. Ebû Bekr hazretleri, kâfirler izlerince
gelip, bunlar› bulurlar diye korkdu. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini arkas›na al›p, Allahü teâlân›n
kendisine güç ve kuvvet vermesi ile, üç mil yâhud dahâ ziyâde
mesâfe mikdâr› götürdü. Sonra develerin yan›na vard›lar. (Allahü teâlâ flânühü rahmet etsin Ömere ki, ac› da olsa, hakîkati
söyler. Allahü teâlâ rahmet etsin Osmâna ki, melekler ondan
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hayâ ederler. Allahü tebâreke ve teâlâ Alîye rahmet etsin. Allah›m! Alîye, her bulundu¤u yerde hakk› söylemesini muvaffak eyle.)
18– Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin rivâyet etdi¤i hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri buyurdular ki: (Rabbimden, ümmetimden
râz› olmas›n› süâl etdim. Allahü teâlâ, bana vahy gönderdi ki,
ben ümmetinden, üç kimse hâriç râz› oldum. Bunlar [ya’nî, râz› olmad›klar›m], Kur’ân-› azîm-üfl-flâna mahlûkdur diyen. Di¤eri o kimse ki, senin eshâb›n› seb’ eyledi [kötüledi]. Biri o kimse ki, kader ile tekellüm eder [konuflur].) Ya’nî Kaderî olur.
[Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olanlar kadere inanm›fl, hayr›n ve flerrin Allahü teâlâdan oldu¤una îmân etmifllerdir.]
19– Âifle-i S›ddîkan›n “rad›yallahü teâlâ anhâ” rivâyet etdi¤i
hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Ümmetimin en flerlileri Eshâb›m› “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” kötüleyenlerdir.) [Ya’nî flî’îlerdir.]
20– Enes bin Mâlikin “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etdi¤i
hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri buyurdular ki: (Allahü teâlâ hazretlerine iblîs münâcât edip, dedi ki, Yâ Rabbî! Âdem aleyhisselâm Cennetden
yeryüzüne indi. Ben bilirim ki, ona kitâb, resûl gönderilir. Onlar›n kitâb› nedir. Resûlleri kimdir. Allahü teâlâ buyurdu ki:
Onlar›n Resûlleri melekler olur. Kendilerinden Peygamberler
olur. Onlar›n kitâb› Tevrât ve ‹ncîl ve Zebûr ve Fürkân olur.
Dedi, yâ Rabbî! Benim kitâb›m nedir ve Resûlüm kimdir. Allahü teâlâ azze ismühü buyurdu ki: Senin kitâb›n odur ki, a’zâlar›n› [uzvlar›n›] i¤ne ile dö¤üp [i¤ne bat›r›p], üzerlerine çivid sürmek ve fli’r okumak. Resûllerin kâhinlerdir ki, remil atarlar,
gayb söylerler, cad›l›k ederler. Ta’âm›n [yiyece¤in] o yiyecekdir
ki, onun üzerine benim ism-i flerîfim an›lmaya. fierâb›n [içece¤in] serhofl eden her nesnedir ve evin hamâmd›r. Âdem o¤lu
e¤er bir hatâ edip, bir günâh ifllerse, sonra piflmân olup, istigfâr
ederse, o günâh› yok olur. ‹blîs dedi; ben onlar›n kalblerine bir
günâh salar›m ve gözlerinde zînetlendiririm ki, o günâhdan istigfâr ile halâs olmazlar. [Bu günâh] Ebû Bekr ve Ömer ve Osmân ve Alî “rad›yallahü teâlâ anhüm” hakk›nda kötü söz söy– 431 –

lemek, Onlara düflman olmakd›r.)
21– Abdüllah bin Abbâs›n “rad›yallahü teâlâ anhümâ” rivâyet etdi¤i hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri buyurdular ki: (Her fleyin bir asl› vard›r. Îmân›n asl› vera’d›r. Her fleyin bir fer’i vard›r. Îmân›n fer’i sabrd›r.
Her fleyin bir koruyucusu vard›r. Bu ümmetin koruyucusu amcam Abbâsd›r. Her fleyin bir torunu vard›r. Bu ümmetin torunu, o¤ullar›m Hasen ve Hüseyndir. Herfley için bir kanat vard›r.
Bu ümmetin kanad›, Ebû Bekr ve Ömerdir. Her fley için bir hisâr vard›r ki, onun sebebi ile düflman f›rsat bulamaz. Bu ümmetin kalkan› ve hisâr›, Osmân ve Alîdir “rad›yallahü teâlâ anhüm”.)
22– Sahîh rivâyet ile Ebû Zer-i G›fârînin “rad›yallahü teâlâ
anh” bildirmifl oldu¤u hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Yay gibi oluncaya kadar Allahü teâlâya ibâdet etseniz, yay kirifli gibi oluncaya kadar oruc tutsan›z, dizleriniz kuru oluncaya kadar nemâz
k›lsan›z, ehl-i beytimden veyâ eshâb›mdan birisine bu¤z etseniz, elbette Allahü teâlâ hazretleri sizi burnunuz üzerine sürüyerek Cehenneme dâhil eder.)
23– Enes bin Mâlikin “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etdi¤i
hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
buyurdular ki: (Her Peygamberin bir nazîri vard›r. Benim ümmetimden Ebû Bekr ‹brâhîm Halîle “aleyhisselâm” benzer.
Ömer, Mûsâ kelîme “aleyhisselâm” benzer. Osmân, Hârûna
“aleyhisselâm” benzer. Alî bana benzer. Îsâ bin Meryeme
“aleyhisselâm” bakma¤› seven, Ebû Zer G›fârîye baks›n “rad›yallahü teâlâ anh”.)
24– Bera’ bin Azîbin “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifl
oldu¤u hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Arfl üzerinde, Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah, Ebû Bekr-i S›ddîk, Ömer-ül Fârûk, Osmân-› flehîd ve Aliyyül Mürtedâ yaz›l›d›r.)
25– Ebû Hüreyrenin “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifl
oldu¤u hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Ebû Bekr ne iyi kiflidir. Ömer
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ne iyi kiflidir. Osmân ne iyi kiflidir. Alî ne iyi kiflidir. Ebû Ubeyde ne iyi kiflidir. Mu’âz bin Cebel ne iyi kiflidir.)
26– Seleme tebnil-Ekvân›n “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet
etmifl oldu¤u hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Y›ld›zlar, semâ ehli için
emân halk olundu. Eshâb›m, ümmetime emân için halk olundu.) Y›ld›zlar gökde oldu¤u müddetçe, semâ ehli âfetlerden
emîndirler. Eshâb›m›n muhabbeti, gönüllerde oldukça, ümmetim dürlü azâblardan emîn olur.
27– Enes bin Mâlikin “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifl
oldu¤u hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Üç fley Enbiyâ ifllerindendir.
Mu’allimlere ve üstâdlara hediyye vermek. Âlimleri mükerrem
tutmak. Eshâb›m› sevmek.)
28– Ebû Sâid-il Hudrî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin
rivâyet etdi¤i hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Eshâb›m› kötülemeyiniz!
Rûhum onun yed-inde olan Allahü teâlâ hakk› için, e¤er sizin
biriniz Uhud da¤› kadar alt›n sadaka fakîrlere verseniz, onlardan birisinin bir müd mikdâr› sadakas›n›n yerini tutmaz ve yar›m müdünün sevâb›na eriflmez.) Bir müd ikiyüzyetmiflüç dirhem ve iki dank eder. [875 gramd›r.]
29– Hazret-i Ümm-i Selemenin “rad›yalahü teâlâ anhâ” rivâyet etdi¤i hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Gökden bir kovan›n indi¤ini gördüm. Ben ki, Resûlullah›m! O kovadan on yudum içdim. Sonra ondan Ebû Bekr ikibuçuk yudum içdi. Ömer onbuçuk yudum içdi. Ondan sonra Osmân onikibuçuk yudum içdi.
Sonra bu kova semâya kald›r›ld›.) Bunun ma’nâs›, Allahü teâlâ
bilir, odur ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin o zemân ömrü on sene kalm›fld›. Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” ikibuçuk sene hilâfet etdiler. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” onbuçuk sene halîfe oldular. Osmân “rad›yallahü
teâlâ anh” onikibuçuk sene halîfe oldular.
30– Ebû Sâid-i Hudrî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin
rivâyet etdi¤i hadîs-i flerîfde, Muhammed Mustafâ “sallallahü
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teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Size kelâm-›
kadîm ile bildirilenleri yapman›z lâz›md›r. Amel etmemekde
aslâ özrünüz makbûl de¤ildir. E¤er Kitâbullahda olmazsa, benim sünnetim ile amel ediniz. E¤er benim sünnetimde de olmazsa, benim Eshâb›m›n söyledikleri ile amel etmekle meflgûl
olunuz “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în.” Zîrâ, muhakkak benim eshâb›m gökdeki y›ld›zlar gibidir. Hangisine uyarsan›z, hidâyet bulursunuz. Eshâb›m›n ihtilâf› size rahmetdir.)
Resûl-i muhterem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin kavl-i flerîflerine muvâf›k [uygun] olarak baflka yerlerde
de buyurulmufldur. (Ümmetim aras›nda ihtilâf rahmetdir.)
Ya’nî ümmetimin âlimleri, dînin asl›n› muhâfaza etmekde h›rsl›d›rlar. (Kitâb, Sünnet, ‹cmâ’ ve K›yâs)dan d›flar› ç›kmazlar.
Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri bir ümmetde bir tâife yaratd›. Bu söz sâhibi âlimler fürû-› dinde ihtilâf etdiler. Dînin asl›n›
k›yâmete kadar, sakl› tutdular [Üsûl-i dîne dokunmad›lar.] Eshâb-› hadîs, eshâb-› rey’ ehl-i sünnet vel cemâ’at üzeredir. Onlar› h›fz etmifldir. fier’î konularda birbirlerinin aras›nda ihtilâf
olan âlimler, birbirlerine kâfir demezler. Mu’tezile, hâricî ve râfizî tâifelerinden baflka hiçbir tâife yokdur ki, baflka tâifeye kâfir desin. [Bu üç tâife de bozukdur.] Muhakkak ki onlar›n s›fat›
ile alâkal› olarak Allahü teâlâ kelâm-› kadîminde buyurmufldur:
(... Ancak Rabbinin rahmeti ile anlafl›p, ayr›lmayanlar müstesnâd›r...) [Hûd sûresi 119.cu âyeti kerîmesi meâli.] Eshâb-› kirâm›n ihtilâf›nda bizim için rahmet vard›r. Onlar›n herbirini sevmelisin ki, rahmete kavuflas›n.
31– Refî’üddînden “rahmetullahi aleyh” sahîh rivâyet ile bildirildi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdu ki: (E¤er Ebû Bekrin fazîletlerini gök üzerine koysalar idi, atefl üzerinde tencerenin kaynamas› gibi, gökün kaynamas›n› iflitirdiniz. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, o
kimsedir ki, heybeti meleklere te’sîr eder. Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” o kimsedir ki, melekler gelip, Onun
Kur’ân-› kerîm okumas›n› dinlerler. Alî “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretleri o kimsedir ki, üzerinde yürüdü¤ü için yer onunla
ö¤ünür.)
32– Sahîh rivâyet ile Rüknül-islâm Ahmed-el Cürcânî, Enes
– 434 –

bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden bildirmifl oldu¤u hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” efendimiz hazretleri buyurdu ki: (Muhakkak benim havzum için dört rükn vard›r.) Ya’nî bu havzun flerâb›na dört yol
vard›r. Çihâr yâr-i güzîn olan Ebû Bekr, Ömer, Osmân, Alînin
tasarrufundad›r “rad›yallahü teâlâ anhüm”. Nebîlerden sonra,
gelmifl ve gelecek bütün insanlar›n üstünüdürler. Kevser havz›n›n birinci rüknü Ebû Bekrin elinde olur. ‹kinci rüknü Ömerin
elinde olur. Üçüncü rüknü Osmân›n elinde olur. Dördüncü rüknü Alînin elinde olur. Yüzyirmidörtbinden ziyâde Peygamberin
ümmetinden bir kimseye Çihâr yârdan iznsiz o havza varma¤a
izn yokdur. Kimsenin onun ile ifli yokdur. Halk o gün susuz ve
bafl› aç›k ve hasta ve yanm›fl olup, Havz-› Kevser ile feryâdlar›n› giderme¤e, ferâhlama¤a muhtâcd›r. Her kim Ebû Bekri “rad›yallahü teâlâ anh” sever, Ömeri “rad›yallahü teâlâ anh” sevmezse; o kimse Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin yan›na gidip, su isterse, o kimseye su vermez. Her kim
Ömeri “rad›yallahü teâlâ anh” sevip, Ebû Bekri “rad›yallahü
anh” sevmezse, o kifli hazret-i Ömerin yan›na var›nca, hazret-i
Ömer, Ebû Bekri sevmiyene su vermez. Her kim hazret-i Osmân bin Affân› sevip, hazret-i Alîyi sevmese, o kifli hazret-i Osmân›n yan›na vard›kda, hazret-i Osmân, hazret-i Alîyi sevmiyene su vermez. Her kim hazret-i Alîyi sevip, hazret-i Osmân› sevmezse, hazret-i Osmân› sevmiyen hazret-i Alînin yan›na vard›kda, hazret-i Alî, ona su vermez.
Süâl: E¤er sen dersen ki, hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömeri
sevmiyeni, hazret-i Alî hazret-i Osmân› sevmiyeni nereden bilir?
Cevâb: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurmufldur ki, (Bir kimse, benim eshâb›m›n zerre mikdâr› bu¤z ve adâvetini gönlünde tutarsa, aln›nda siyâh bir hat fleklinde yaz› oldu¤u hâlde kalkar: (Bu kimse Allahü teâlâ hazretlerinin rahmetinden ümîdini kesmifldir) yaz›l›d›r.)
Ondan sonra Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
buyurdular ki: (Bir kimse ki, dilinin sözünü ve kalbinin i’tikâd›n›, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk›n büyüklü¤ünde ve temizli¤inde
iyi tutup ve Ebû Bekr-i S›ddîki hak üzere halîfe bilse, din ve is– 435 –

lâm›n› do¤ru etmifldir. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin
rahmetine kavuflamamak derdinden emîn olmufldur. Her kim
dilinin sözünü ve kalbinin i’tikâd›n› Ömer-ül Fârûkun büyüklü¤ünde ve temizli¤inde iyi tutup, Ömeri Ebû Bekrden sonra
emîr ve imâm bilirse, kendi kurtulufl yolunu bütün flübhelerden
pâk eder. Hakîkat ve yakîn ile yükü hafîfliyenler ve kurtulanlar
cümlesinden olur. Bir kimse ki, dilinin sözünü ve kalbinin i’tikâd›n›, Osmân bin Affân›n büyüklü¤ü ve temizli¤inde iyi tutarsa [dili ile ve kalbi ile onu iyi bilirse], Ömerden sonra halîfe ve
imâm bilirse, nûr-ül lütf ve kemâl-i îmân ile ve Kur’ân-› kerîmin
nûru ile münevver ve rûflen olur ve kabr karanl›¤›n› o sebeb ile
kendinden uzak tutmufl olur. Bir kimse dilinin kavlini [sözünü]
ve kalbinin i’tikâd›n› Aliyyül Mürtedân›n büyüklü¤ü ve temizli¤inde iyi tutup [onu iyi bilip], Alîyi Osmândan sonra halîfe ve
imâm bilirse, o kimse, takvâ elini îmân a¤ac›n›n budaklar›ndan
[dallar›ndan] bir buda¤a uzatm›fl, dostluk ve âflinâl›k ahdini Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri ile ve melekler ile ve Nebîler
ile ve bütün mü’minler ile sa¤lamlafld›rm›fl olur. Bir kimse, benim bütün eshâb›ma ve Ehl-i beytime, küçü¤üne ve büyü¤üne,
günâhkâr›na ve günâhs›z›na, dili ile medh-ü senâ etse, kalbiyle,
hayr ve salâh, s›dk ve sevâb ve reflâd i’tikâd etse, o kimse
mü’mindir. Bir kimse benim eshâb›ma, aralar›ndaki muhârebelerden ve sulhden, hayrdan ve flerden, fâide ve zarardan, onlar
hakk›ndan dili ile kötü söz söyler ise, kalbiyle onlar› inkâr ve
bu¤z ederse, o kimse münâf›kd›r. Ebedî Cehennemde kal›r ki,
Allahü teâlâ Sûre-i Nîsâ 145.ci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Münâf›klar elbette Cehennemin esfel derekesinde olurlar. Onlar
için hiçbir yard›mc› yokdur) buyurmufldur.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin
bu havz›na Kur’ân-› azîm ve kitâb-› kadîmde delîl vard›r. Söz
uzayacak ise de, bahs etmek lâz›md›r. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin mubârek sözleri, Kur’ân-›
azîm-üfl-flânda bildirilmifldir. Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri buyuruyor: (Bismillâhirrahmânirrahîm. ‹nnâ a’taynâ
.......) Bu sûrenin harflerini ve kelimelerini beyân edelim. Sonra
fazîletini beyân edelim. Bu sûre üç âyetdir. Kelimeleri ondur,
harfleri k›rkikidir. Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” haber verdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
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buyurdu ki: (Her kim bir kerre ‹nnâ a’taynâ sûresini okursa,
Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri, o kimseye, Cennetde o kadar ni’met ve hil’at, makâm ve derece verir ki, temâm›, yeryüzü do¤udan-bat›ya kadar deve ile dolu olsa ve her deve üzerinde bir kitâb olsa, her kitâb›n eni ve uzunlu¤u bütün yeryüzü kadar büyük olsa, o kitâblar›n temâm› k›l kalem ile ince yaz›lm›fl
olsa, cümlesi bu sûre-i azîmeyi okuyan›n kazand›¤› ni’metlerin,
mülklerin, köflklerin, çardaklar›n, odalar›n vasflar›n› aç›klamaya ancak yeter.)
Allahü teâlâ hazretleri Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine buyurdu ki: (Biz sana senden
ötürü ve senin ümmetinden ötürü bir havz i’tâ etdik. Bütün
Peygamberler ve ümmetleri o k›yâmet günü o havz›n flerâb›n›
arzû edici olurlar.) Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri o günde Cebrâîl aleyhisselâmdan ‹nnâ a’taynâ
sûresini iflitdi. Sonra Mi’râca ç›kd›¤›nda, gözleri ile gördü.
Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” aras›nda
Kevser havz›ndan bahs edilmedi¤i ân az olur idi. Dünyâda, yarat›ld›¤› ândan beri Havz-› Kevsere benzer bir havz görülmemifldir. Bundan sonra da k›yâmete kadar olmas› mümkin de¤ildir. Onu gördükden sonra, onun akmas› sesini iflitdi. Murâd etdi ki [istedi ki], Kevser havz›n›n sesini vasf etsin. Mümkin olmad›. Zîrâ o ibâre Eshâb-› güzînin kudretine ve fehmine s›¤maz.
Cebrâîl aleyhisselâm geldi ve dedi ki, yâ Resûlallah! Allahü
teâlâ buyurdu ki: (Sen onun sesini vasf etmekde zorluk çekiyorsun. Eshâb›n›n da fehm etme¤e [anlama¤a] kudretleri yokdur.
Biz kemâl-i lütfumuz ile, zahmetsiz ve s›k›nt›s›z, Kevser havz›
suyu dört ›rma¤›n›n sesini iflitdirdik ki, havz-› kevsere gider. Su,
süt, flerâb ve bal ›rmaklar›ndan gider. ‹flte senin eshâb›na ve
ümmetine gösterdik. Her kim isterse ki, söyle, iki parma¤›n› iki
kula¤›na koysun. O sesi bunca y›ll›k yoldan kendi kula¤› ile iflitir.)
33– Kevser havz› vasf› için söylenen haberler devâmla flöyledir. Abdüllah bin Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerinin rivâyet etdi¤i hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Muhakkak benim için bir havz vard›r. Rabbim bana va’d etmifldir. K›yâmet
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günündeki, o havuzdan çok hayr ve fâide görülse gerekdir. O
havz›n ad› Kevserdir. O havz›n sâkîleri, Ebû Bekr-i S›ddîk,
Ömer-ül Fârûk, Osmân-› Zinnûreyn ve Aliyyül Mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretleridir. O havz›n eni magrib ile
meflr›k aras› kadard›r. Uzunlu¤u gök ile yer aras› kadard›r.
Onun çanaklar› ve kadehleri, ibrikleri ve maflrapalar›n›n say›s›, y›ld›zlar adedince, beflyüz senelik yol boyunca güzel bir fleklde dizilmifl. Her [âh›ret] flerâb› içici, bu bardaklar, kadehler, ibrik ve maflrapalar ile içer. Üzerlerinde kudret-i ilâhî ile bütün
[mü’minlerin] ismleri yaz›lm›fld›r. Her yer bir cevherden ve her
kadeh bir bak›rdan, her cam bir heykelden, her kadeh bir sûretden, her ibrik bir hilkatdendir. O havz›n dibinde tafl parçalar› ve kum yerine k›rm›z› yâkut ve yeflil zeberced vard›r. O çak›l tafllar›n›n alt›nda çamur yerine, kokucu misk ve çamurun alt›nda yer ve toprak yerine güzel kokulu kâfûr, her taraf› nûr
üzerine nûr, sürûr üzerine sürûrdur. Etrâf›nda za’ferân kubbeleri, mercân incisi çad›rlar›, her yerde renk renk döflekler döflenmifl, her yerde tahtlar ve istinât yerleri koyulmufl. O havz›n
flerâb› sütden beyâz ve baldan tatl›, kardan so¤ukdur. Dünyâda olan her güzel kokudan dahâ güzel kokusu vard›r. Âb-› hayâtdan ziyâde hazm olucudur. Her kim o havuza dalsa, bo¤ulmaz. ‹stese ki o havuzdan bir da¤ kadar su götürebilir. Gücü
yeter, za’îflik yokdur. Her kim ki, onun flerâb›ndan bir katre
tatsa, bafl›ndan aya¤›na kadar bütün a¤r›lardan, dertlerden,
hastal›klardan kurtulur. Hiç susamaz. Korkudan emîn olur.
Kim ki bir katrenin kokusunu o havz-› kevserden alsa, bütün
insanlar›n ve kokular›n ve ferâhl›¤›n asl›n› ve fer’ini, o kimse
cân›nda ve teninde iflitir. Menba’› [kayna¤›] ve yolu Tûbâ a¤ac›n›n kökündedir. Asl› sidret-ül müntehâdand›r. Dört ›rmakd›r, dört taraf›ndan gelir. O ›rmaklar birbirine mülâkat etdikden sonra, havz-› kevsere gelir. Biri su ›rma¤›, biri süt ›rma¤›,
biri flerâb ›rma¤›, biri bal ›rma¤›. Su ›rma¤› Ebû Bekr tâli’ine,
süt ›rma¤› Ömer-ül Fârûk tâli’ine, flerâb ›rma¤› Osmân-› Zinnûreyn tâli’ine, bal ›rma¤› Aliyyül mürtedâ tâli’ine “rad›yallahü teâlâ anhüm” akarlar. Bir flerâb ki, hem simâ’ eder, hem cemâl verir, hem kufllar gibi uçar, pervâz eder [döner], hem
ma’fluklar ve dilberler gibi iflve ve naz eder. ‹çenler ile söyleflir.
Onda her vakt tavus var, ve arûs [gelin] var. Kufllar var. Deve
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boynu gibi boynu olan herbir kufl, o flerâb›n [havz suyunun]
üzerinde, dostlar›n murâd› üzerine gelirler.) Ebû Bekr-i S›ddîk
ve Ömer-ül Fârûk dediler ki: Yâ Resûlallah! O kufllar ikrâm
edici mi olurlar. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri buyurdular ki: (O kimseler ki, o kufllar› yir. Onlar ziyâde ikrâm edici olur.) Sonra, Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” buyurdular ki: Muhakkak benim havz›m›n
dört rüknü olur. Birincisi Ebû Bekrin elinde olur. ‹kinci rüknü
Ömerin elinde olur. Üçüncü rüknü Osmân›n elinde olur. Dördüncü rüknü Alînin elinde olur “rad›yallahü anhüm ecma’în”.
34– Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyeti ile
bildirilen hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri buyurdular ki: (Allahü tebâreke ve teâlâ
hazretleri bütün âlemlerden, Peygamberlerden ve Resûllerden
beni seçdi. Peygamberler ve mürselînden gayri, bütün âlemler
üzerine benim Eshâb›m› seçdi. Bütün Eshâb›mdan Çihâr yâr›
ihtiyâr etdi [seçdi]. Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alî. Bunlar›
bütün eshâb›mdan büyük ve fazîletli yapd› “rad›yallahü anhüm”. Sonra yüzyirmidört binden ziyâde Peygamberin ümmeti aras›nda benim ümmetimi ihtiyâr etdi [seçdi]. Ümmetim aras›nda dört devr seçdi. Bu dört devrden üçü birbiri akabincedir.
Sahâbe, tâbi’în, tebe-i tâbi’în. Bir kavm ki, vakti Îsâ aleyhisselâm›n nüzûlü vaktidir. [Dördüncü devre, bu devredir.] Bu dört
tâifenin zikri Kur’ân-› mecîdde, Vâk›a sûresinin evvelinde gelmifldir. O üç tâifenin hakk›nda, (Onlar›n büyük k›sm› eski ümmetlerdendir) diye bildirilmifl, dördüncü k›smdakiler ise, (Bir
k›sm› da sonrakilerdendir) buyurularak bildirilmifldir. [Vâk›a
13-14])
35– Nu’mân bin Beflîr “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyeti ile
bildirilen hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri buyurdular ki: (Ümmetimin en merhametlisi
Ebû Bekrdir. Allah›n dîninde en kuvvetli olan›n›z Ömerdir.
Hayâda en sâd›k olan›n›z Osmând›r. En isâbetli hükm vereniniz Alîdir.) Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri bu ümmete
mahsûs dört büyük ni’met vermifldir ki, hiçbir ümmete, insanlar›n evveli Âdem “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” hazretlerinin zemân-› flerîfinden bu ümmete gelinceye kadar böyle
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ni’met vermemifldir. Bu dört ni’metin flükrünü bu ümmetden,
bunun hüccetini ve hikmetini bilen bu dört kimse üzerine farz
etmifldir. Birincisi, Muhammed “aleyhisselâtü vesselâm” hazretleri gibi bir Peygamber, ya’nî Resûl ni’metidir. ‹kincisi, islâm
dîni gibi, k›ymetli bir din ni’metidir. Üçüncüsü, Kur’ân-› kadîm
gibi, bir kelâm-› kerîm ni’metidir. Dördüncüsü, kendi zât-› pâk›na mahsûs muhabbeti, dostlu¤u, bu ümmete hediyye etme
ni’metidir. [Allahü teâlâ Mâide sûresi 54.cü âyetinde meâlen,
(Allahü teâlâ onlar› sever. Onlar da Allahü teâlây› severler) buyurmufldur.] Âlem halk olunal›dan beri, bizden baflka kimseye,
Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretlerinden bu dört ni’met müyesser olmam›fld›r. Bu dört hil’at verilmemifldir. Bizden evvel
olan ümmetlerde Peygamberler çok idi. Lâkin Muhammed
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri gibi yok idi. Bu
ümmetlere de kitâb nâzil olmufl idi. Lâkin Kur’ân-› azîz ve mecîd-i kerîm gibi nâzil olmam›fld›. Bizden önceki ümmetlere Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri çok ni’metler verdi. Lâkin kendi husûsî muhabbeti gibi kimseye vermedi. [Bu ümmete verdi.]
Ondan dolay› ki, Cebrâîl ve Mikâîlin kullu¤u husûsî ni’metler
ile, ‹srâfîl ve Azrâîlin kullu¤u husûsî hil’atlar iledir. Bunun gibi,
Ruhâniyân ve Kerûbiyân meleklerinin kullu¤u husûsî ni’metler
iledir. Hamele-i arfl ve kürsîyi nakl eden meleklerin ve Levh-i
mahfûz emînlerinin ve Kalem-i alâ rakîblerinin kullu¤u husûsî
hil’at iledir. Ümmet-i Muhammedin ya’nî bize mahsûs hil’at ve
ni’met, onun dostlu¤udur.
Beyt:
Güneflde zerreyi görmek, dahâ kuvvetle mümkündür,
Fekat her zerrede günefli görmek nas›l mümkündür.
Gece bekçisi ayn› olur mu hiç,
Kuca¤›nda Sultân› besliyen kimse ile.
Allahü Sübhânehü ve teâlâ ve tekaddes hazretleri, bu ümmete dört büyük ni’met ve hil’at ihsân buyurdu. Bu dört ni’metin flükrünü temâm ve lây›k oldu¤u üzere, bu ümmetden talep
etdi. Buyurdu ki: E¤er siz bu dört ni’metin flükrünü istenilen
fleklde yerine getirirseniz, üzerinize h›fz ederim. Onun üzerine
dîdâr ve cemâlimi görme¤i ziyâde ederim. [‹brâhîm sûresi 7.ci
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âyet-i kerîmesinde meâlen], (Ni’metlerime flükr ederseniz, onlar› artd›r›r›m) buyurulmufldur. Burada, (artd›r›r›m, ziyâde ederim) kelâm›, dîdâra, Cenâb-› Hakk›n cemâlini görmek ma’nâs›nad›r. Çünki, Yûnüs sûresi 26.c› âyetinde meâlen, (Dünyâda
güzel amel iflleyenlere Hüsnâ ve ziyâde vard›r) [Cennet ve Allahü teâlây› görmek vard›r] buyurulmufldur. Lâkin, bu cümle ile
Allahü teâlâ bilir ki, bizim ömrümüz, di¤er ümmetlerin ömründen k›sad›r. Bizim bedenimiz, di¤er ümmetlerin bedenlerinden
küçükdür. Bu ni’metleri ki bize verdi ve flükrünü vâcib k›ld›. Bilir ki, Ona lây›k flükr etme¤e kâdir de¤iliz. fiükr kemâl üzere olmay›p, azl edilmifl ve ayr› düflmüfl kal›r›z. Sonra kendi fadl› ve
rahmeti ile takdîr ve tedbîr edip, bu ümmetden dört kimseyi, bu
dört ni’metin flükrü için seçdi. Birincisi, Ebû Bekr-i S›ddîk›,
Muhammed Mustafa “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ni’metinin flükründen dolay› seçdi. ‹kincisi, Ömer-ül Fârûku; dîn-i islâm ni’metinin flükründen dolay› seçdi. Üçüncü; Osmân Zinnûreyni, Kur’ân-› azîm ni’metinin flükründen dolay› seçdi. Dördüncü, Aliyyül Mürtedây›, kendi muhabbeti ni’metinin flükründen dolay› seçdi. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh”,
Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ni’metinin flükrünü lây›k› ile edâ etdi. Teni ve cân› ve mal› ve evlâd›
ile yard›mda bulundu. Fâide ve zarar›n› hep onun ifli yoluna
harc etdi. Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü teâlâ anh” islâm ni’metinin flükrünü kemâli ile edâ etdi. Bütün gayretini, fliddetini islâmiyyet yolunda kulland›. Gizli islâm› âflikâr etdi. Osmân-›
Zinnûreyn “rad›yallahü teâlâ anh” Kur’ân-› azîm-üfl-flân›n flükrünü gerekdi¤i gibi edâ etdi. Kur’ân-› kerîmi toplad›. Kendi befl
adet Kelâmullah yazd›rd›. ‹slâm›n dört bir taraf›ndaki beldelere gönderdi. ‹ki rek’at nemâzda Kur’ân-› kerîmi hatm etdi.
Aliyyül mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri, özel muhabbetin flükrünü hakk›yla edâ etdi. K›l›nc›n› k›n›ndan çekdi. O
k›l›nc›n kahr› ile dostlar› düflmanlardan ay›rd›. O dört ni’metin
hayr ve bereketi ve o dört hil’atin flükrü, bugün dünyâda ve yar›n âh›retde ebedî kalacakd›r. Bizim üzerimizde o hayr›n
ma’nâs› fludur: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
buyurdu ki: (Ümmetimden, ümmetim üzerine en merhametlisi
Ebû Bekr-i S›ddîkd›r. Allahü teâlân›n dîninde en kuvvetli olan›n›z Ömer-ül Fârûkdur. Hayâ cihetinden en sâd›k olan›n›z,
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Osmân bin Affând›r. En cömerdiniz, hem beden, hem mal ile
Alî bin Ebî Tâlibdir.)
Rahmetin en kâmil olan› Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ
anh” nasîbidir. Kuvvetin temâm olan› Ömerin “rad›yallahü
anh” nasîbidir. Hayân›n en yükse¤i Osmân›n “rad›yallahü anh”
nasîbidir. Cömertlik ve yi¤itlikde en önde olmak Alînin “rad›yallahü anh” nasîbidir. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” rahmet ile
vasfland›r›lm›fld›r. Rahmetin yeri gönüldür. Ömer kuvvet ile
vasfland›r›lm›fld›r. Kuvvetin mahalli bedendir. Ebû Bekr gönül
yerindedir. Ömer beden yerindedir. Gönül ile beden birbiri ile
berâber bulunur. Lâkin beden gönlün hizmetindedir. Gönül bedenin âmiridir. Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hilâfetin asl›d›r. Ömer fer’idir. Bunun gibi, hayâ Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anh” s›fat›d›r. Civânmertlik Alînin s›fat›d›r. Hayân›n mahalli
gözdür. Civânmertlik el ile olur. Göz ve el ikisi de kiflinin zînetidir. Lâkin göz elden üstündür. O sebebden ki, yar›n kul k›yâmet gününde, eli ile Allahü teâlâ hazretlerinin hil’at›n› tutar.
Ammâ, Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinin bîçûn ve bîçûgûne [nas›l oldu¤u anlafl›lam›yan ve anlat›lam›yan] cemâl-i ezelîsini, gözü ile [nas›l oldu¤u anlafl›lam›yan ve anlat›lam›yan fleklde] müflâhede eder.
36– Zehrî “rahmetullahi aleyh”, isnâd ile Abdürrahmân bin
Avfdan “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, bir gün Medîne-i
münevverenin mescidinde, ömrlerinin altm›flüç yafl›n›n son
günlerinde, çok cemâ’at aras›ndan kalkd›. Minbere ç›kd›. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine hamd ve senâ eyledi. Bafllang›c sözünden sonra buyurdu. (Bana ne olmufldur ki, sizi ihtilâf
içinde görürüm. Ey havâs ve avâm! Benim sevgim, ehl-i beytimin sevgisi, Eshâb›m›n sevgisi, benim ümmetimin üzerine k›yâmet gününe kadar farzd›r.) Buyurdu ki, (Ebû Bekr-i S›ddîk
nerededir.) Ebû Bekr de oldu¤u yerden sür’atle ayak üzerine
kalk›p, dedi ki, yâ Resûlallah! Ben buraday›m. Hazret-i Server-i âlem buyurdu: (Bana yak›n gel yâ Ebâ Bekr!) O da yak›n›na vard›. Buyurdu: (Minber üzerine gel.) Minber üzerine
vard›. Resûlullah›n huzûruna vard›. Onu yan›na ald›. Onun yüzünü kendi mubârek sînesine [gö¤süne] tutdu. Bir müddet yü– 442 –

zünü, mubârek sînesine sürdü. ‹ki gözünün aras›ndan öpdü.
Orada o kadar a¤lad› ki, mubârek gözlerinin yafl›, mubârek yüzünden kendi üzerine ve Ebû Bekrin üzerine ak›yordu. Yüksek ses ile: (Ey müslimânlar! Bu gördü¤ünüz Ebû Bekr-i S›ddîkd›r. Muhâcîr ve Ensâr›n seyyidi ve büyü¤üdür. O kimsedir
ki, Allahü tebâreke ve teâlâ bana emr etdi ki, ben onu kendime, dünyâda baba mertebesinde tutdum. Âh›retde sonsuz olarak dost edindim. Bu benim musâhibimdir. Cümle halk beni
tekzîb ederken, o beni tasdîk etdi. O vakt ki, bütün herkes beni sürdü¤ü zemân bu beni mekânland›rd›, makâmland›rd›.
Herkes benden kaç›p, nefret etdi¤i zemân bu benimle ülfet ve
ünsiyyet etdi. Herkes beni öldürmek istedi¤i zemân, mal›n›, cân›n›, bedenini bana fedâ etdi. K›z› Âifle-i S›ddîkay› bana tezvîc
etdi. Bilâli kendi mal›ndan benim için âzâd etdi. Allahü teâlâ
ve tekaddes hazretlerinin la’neti ve meleklerin la’neti, bütün
insanlar›n la’neti, buna bu¤z edenlerin üzerine olsun. Allahü
teâlâ buna bu¤z edenlerden bîzârd›r. Ben de bîzâr›m. Her kim
isterse ki, Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinden ve benden
bîzâr olmak; Ebû Bekrden bîzâr olsun.) Sonra buyurdu ki; (Ey
müslimânlar! Burada bulunup, benim sözlerimi iflitiyorsunuz!
Bu sözleri, benim ümmetimden burada bulunm›yanlara, k›yâmete dek iletiniz. Yâ Ebâ Bekr! Geri dön, yerinde otur. O fleyi ki, ben senin hakk›nda söyledim. Allahü tebâreke ve teâlâ
hazretleri bilir, gerçekdir, sâbitdir. Ve benim söyledi¤imden ziyâdedir.) Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” minberden inip,
yerine oturdu.
Sonra buyurdu ki, (Ömer bin Hattâb nerededir). Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri yerinden sür’atle kalk›p, dedi
ki, (Yâ Resûlallah! Ben buraday›m.) Buyurdu: (Yâ Ömer, benim yan›ma gel!) O da geldi. Buyurdu: (Yâ Ömer, minber üzerine gel.) Ömer “rad›yallahü anh”da minber üzerine geldi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” onun yüzünü mubârek sînesine [gö¤süne] dayad›. ‹ki gözünün aras›ndan öpdü.
Gördük ki, mubârek gözlerinin yafl› hazret-i Ömerin üzerine
damlad›. Sonra minber üzerinde yüksek ses ile buyurdu ki; (Ey
müslimânlar! Bu Ömer-ibnül Hattâbd›r. Muhâcir ve Ensâr›n
büyü¤üdür. Bu o kimsedir ki, Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri bana emr etdi ki, ben bunu yard›mc› ve meflveret edici ola– 443 –

rak ald›m. Bu o kimsedir ki, Allahü Sübhânehü ve teâlâ
Kur’ân-› kerîmi bunun lisân›, kalbi ve yed-i üzerine nâzil etmifldir [indirmifldir]. Bu o kimsedir ki, ac› da olsa, hakk› kabûl
eder. Bu o kimsedir ki, Allahü teâlâ hazretlerinin emr ve yasaklar›nda, ayblayanlar›n ayblamalar›ndan çekinmez. Bu o kiflidir ki, fleytân ondan kaçar. Bu odur ki, bunun heybetinden,
hârâ tafl›, demir ve çelik erir ve mahv olur. Bu odur ki, yar›n
Cennetin ›fl›¤›d›r ve Cennet ehlinin mefâhiridir. Buna bu¤z
edenin üzerine Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretlerinin, meleklerin ve bütün halk›n la’neti olsun. Allahü Sübhânehü ve
teâlâ hazretleri buna bu¤z edenlerden berîdir [uzakd›r], ben de
uza¤›m.)
Sonra (Osmân bin Affân) nerededir, buyurdu. Osmân bin
Affân “rad›yallahü teâlâ anh” oturdu¤u yerden sür’atle kalk›p,
(Yâ Resûlallah! ‹flte ben buraday›m) dedi. Buyurdu: (Yâ Osmân bana yak›n gel!) O da gelip, minbere ç›kd›. Onu da mubârek gö¤süne çekip, iki gözünün aras›ndan öpdü. Sonra o kadar
a¤lad› ki; Nakl eden der ki: Mubârek gözlerinin yafl› ak›p, hazret-i Osmân›n üzerine döküldü¤ünü gördüm. Sonra yüksek
sesle buyurdu: (Ey müslimân cemâ’ati! Bu Osmân bin Affând›r. Muhâcir ve Ensâr›n büyü¤üdür. Bu, o kimsedir ki, Allahü
teâlâ hazretleri bana emr etdi ki, ben onu sened ve dâmâd ittihâz etdim [seçdim]. ‹ki k›z›m› vererek dâmâd seçdim. E¤er
üçüncü k›z›m olayd›, onu da tezvîc ederdim. Bu, o kimsedir ki,
gökdeki melekler bundan hayâ eder. Buna bu¤z edenler üzerine Allahü teâlâ hazretlerinin ve bütün la’net edenlerin la’neti
olsun!)
Sonra buyurdu: (Alî bin Ebî Tâlib nerededir.) Alî “rad›yallahü teâlâ anh” oturdu¤u mekândan sür’atle kalk›p, dedi ki:
(Yâ Resûlallah! Ben burada hâz›r›m.) Resûl-i Hudâ Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, (Bana yak›n ol) buyurdu. O da yak›n oldu. (Minber üzerine gel)
buyurdu. O da geldi. Yüzünü mubârek gö¤süne basd›. ‹ki gözünün aras›ndan öpdü. O kadar a¤lad› ki, mubârek gözlerinin yafl› hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” üzerine akd›. Sonra
mubârek eli ile tutup, yüksek sesle buyurdu ki, (Ey müslimân
cemâ’ati! Bu Alî bin Ebî Tâlibdir. Bu Muhâcir ve Ensâr›n bü– 444 –

yü¤üdür. Ve benim kardeflimdir. Amcam o¤ludur. Ve benim
dâmâd›md›r. Tenimdendir, kan›mdand›r, tüyümdendir. Bu, iki
torunumun babas›d›r. Hazret-i Hasen ve Hüseyn ki, Cennet
gençlerinin seyyidleridir. Bu, çok gam ve gussay› benden gidermifldir. Çok alçak ve kuvvetli düflmanlar› susdurmufldur. Bu o
kimsedir ki, ad› mukâbilinde, Allahü teâlân›n aslan› ve k›l›nc›d›r. Allahü teâlân›n ve bütün la’net edenlerin la’neti, yeryüzünün düflmanlar›na ve buna bu¤z edenlere olsun. Allahü teâlâ
ona bu¤z edenlerden berîdir [uzakd›r]. Ben de berîyim [uza¤›m]. Kim Allahü teâlâdan uzak olmak istemezse, Alî bin Ebî
Tâlibden uzak olmas›n. Sizden hâz›r olanlar›n›z, bu vasiyyetleri, burada bulunm›yanlara ulafld›rs›n.) Sonra buyurdular ki;
(Var otur, yâ Ebel Hasen. Her ne ki, senin hakk›nda söyledim.
Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri âlimdir ki, fazlas› ile do¤rudur.) Ondan sonra yüksek sesle buyurdu: (Ey müslimânlar!
E¤er, Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretlerine ibâdet etmekden
yay kirifli gibi incelseniz, dizleriniz kuruyuncaya kadar nemâz
k›lsan›z, ondan sonra ehl-i beytimden ve eshâb›mdan birine
bu¤z etseniz, Allahü teâlâ hazretleri sizi, Cehennem zebânîlerine emr ederek, yüzünüz üzerine Cehenneme dâhil ederler.)
37– Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdular ki: (O gün ki, hazret-i Cebrâîl-i emîn aleyhisselâm
bu âyet-i kerîmeyi getirdi. Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri [Mâide sûresi 6.c› âyet-i kerîmesinde meâlen] buyurur: (Ey
îmân edenler! Nemâza kalkd›¤›n›z zemân, yüzünüzü ve dirseklere kadar kollar›n›z› y›kay›n›z! Bafl›n›za mesh ediniz! Topuklara kadar ayaklar›n›z› y›kay›n›z!) Cebrâîl aleyhisselâm, Hilâfet
hüccetini [delîlini], abdest âyet-i kerîmesi ile bana bildirdi. Dedi: Yâ Muhammed! Muhakkak, yüz ve eller, bafl ve ayaklar tahâretde, Ebû Bekr-i S›ddîk, Ömer bin Hattâb, Osmân bin Affân, Aliyyül Mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anhüm” gibidir.) Bunun beyân› uzun sürer, ammâ, onu söylemekden baflka çâre
yokdur.
Bu Çihâr yâr-i güzîni “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
sevmek farzd›r. Bunu anlatmak îcâb eder. Bu dört iflin yap›lmas› birbirinden ayr› de¤ildir. Birbiri ile alâkal›d›r. Bu Çihâr yâr›n
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dostlu¤u [sevgisi] de ayr› de¤ildir. Birbiri ile alâkal›d›r. Tahâret
[abdestde y›kanacak] mahalli dört uzvdur. Halîfelik mahalli de
dört flahsd›r. Tahâretde y›kanacak farz olan mahal dörtdür. Lâkin o mahallerin asl› birdir ki, kalb ve dindir. Bu dört iflin do¤rulu¤u, bu dört mahalde niyyete ba¤l›d›r. Niyyet olmay›nca tahâret olmaz. Di¤er tarafdan bu dört büyük halîfenin sevgisi risâlete [Peygamberli¤e] ba¤l›d›r. Risâlet olmay›nca halîfelik olmaz. Zîrâ burada, bu dört uzvun tahâretinde tertîb farzd›r. Evvelâ yüzü y›kamak, sonra kollar› y›kamak, ondan sonra bafl›
mesh etmek, ondan sonra ayaklar› y›kamak. Burada da Çihâr
yâr-i güzînin dostlu¤unda tertîb farzd›r. Evvelâ Ebû Bekr, ondan sonra Ömer, sonra Osmân, dahâ sonra Alîdir “rad›yallahü
teâlâ anhüm”. Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” abdestde yüz
menzilesindedir. [Ya’nî yüz gibidir.] Yüzün temâm›n› y›kamak
farzd›r. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” abdestde kol yerindedir.
Kollar›n yar›s›n› y›kamak farzd›r. Osmân “rad›yallahü teâlâ
anh” abdestde bafl yerindedir. Bafl›n dörtde birini mesh etmek
farzd›r. Alî “rad›yallahü teâlâ anh” abdestde ayak yerindedir.
Aya¤› topu¤u ile y›kamak farzd›r. [Baca¤›n] sekizde biridir. Bunun gibi, temâm› y›kanan uzv, yar›s› y›kanan uzvdan efdaldir.
Yar›s› y›kanan uzv, dörtde biri mesh olunan uzvdan efdaldir.
Dörtde biri mesh olunan uzv, sekizde biri y›kanan uzvdan efdaldir. Böylece Ebû Bekr, Ömerden; Ömer, Osmândan; Osmân, Alîden “rad›yallahü teâlâ anhüm” efdaldir. Alî “rad›yallahü anh”, kendi vaktinden k›yâmete kadar olan bütün müslimânlardan efdaldir.
‹flâret: Ebû Bekr-i S›ddîk, tehâretde yüz [çehre] menzilesindedir. Ömer-ül Fârûk el [kol] menzilesindedir. Osmân-› Zinnûreyn bafl menzilesindedir. Aliyyül Mürtedâ ayak menzilesindedir. Yar›n Cennetde aya¤›n ifli ve meflgûliyyeti, tahta oturmak
ve bir Cennet bine¤ine binmekdir. Bafl›n meflgûliyyeti ve ifli,
gölgelik ve tâc takmakd›r. Elin ifli ve meflgûliyyeti, yimek, içmek ve al›p vermekdir. Yüzün ifli ve meflgûliyyeti, bîçûn ve bîçûgûne olan Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin, cemâl-i ezeliyyesini müflâhede etmekdir. [K›yâmet sûresi 22.ci âyet-i kerîmesinde meâlen buyuruldu ki:] (K›yâmet günü bir k›sm yüzler
güzel ve parlak olup, Allahü teâlâ hazretlerine âflikâre, hicâbs›z
nazar ederler.)
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38– Nu’mân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin rivâyet etdi¤i hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinden mi’râcda, sidret-ül müntehâda süâl etdim. Rabbim
o makâmda yok idi. Rabbim o makâmlardan münezzehdir. Dedim, yâ Rabbî, yâ Pâdiflâh-› Mutlak! Benden sonra benim eshâb›m aralar›nda ihtilâf ederler. Ve aralar›na ihtilâf salarlar. Sen
o hilâf edenlere ve ihtilâf salanlara ne yapars›n. O kimselerden
ba’z›s› di¤erinin sözünü tutar. Ba’z›s› bir baflkas›n›n sözünü tutar. Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri buyurdu: (Benim Habîbim, benim azîzim! Senin Eshâb›n benim kat›mda y›ld›zlar gibidir. Ba’z›s› ba’z›s›ndan nûrludur. Aralar›nda olan ihtilâflardan
dolay› onlar› afv ederim. Her kimse ki, onlardan birisinin kavliyle ve fetvâs›yla amel eder ve yol giderse, hidâyet üzeredir. O
yolu hidâyet ile süslemiflim.)
39– Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerinin rivâyet etdi¤i hadîs-i flerîfde; Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Benim Eshâb›m Nûh aleyhisselâm›n gemisi gibidir. Nûh aleyhisselâm›n ümmetinden,
Nûh aleyhisselâma îmân getirip, verdi¤i habere i’tikâd edip,
emrine uyup gemiye binen, dünyâda tûfan azâb›ndan, âh›retde,
Cehennem azâb›ndan ve hicrândan, mahrûmlukdan emîn oldu.
Her kim ki, Nûh aleyhisselâm hazretlerine îmân getirmedi ve
i’tikâd ile emrine uymay›p, gemiye girmedi, dünyâda tûfandan
bo¤ulma¤a mübtelâ olup ve âh›retde mahrûmlu¤a, hicrâna ve
azâba düçâr oldu [yakaland›]. Böylece, benim ümmetimden her
kim ki, eshâb›ma muhabbet ederse, dünyâda bid’at ve dalâlet
deryâs›na gark olmakdan halâs olur [kurtulur]. Âh›retde, ayr›l›k, mahrûmluk, hicrân azâb›ndan selâmet bulur. Ümmetimden
bir kimse, eshâb›ma muhabbet etmeyip, benim eshâb›m hakk›nda söyledi¤im habere i’tikâd etmeyip, eshâb›ma bu¤z ve
adâvet etse, dünyâda hâricî ve râfizî yolunu tutmufl, bid’at ve
dalâlet tûfan›nda gark olmufldur [bo¤ulmufldur]. Âh›retde hüsrân ve nedâmet ve hicrân ac›s›na gömülüp, art›k, kurtulufl ümîdi kalmaz.)
40– Sahîh rivâyet ile bildirilen bir hadîs-i flerîfde, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (Allahü teâlâ
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hazretleri, Cebrâîl aleyhisselâm vâs›tas› ile bana vahy etdi ki, sizin Rabbiniz olan ben, Ebû Bekrin isteklerini yerine getirdim.
Bunlar›n en afla¤›s› olarak, k›yâmete kadar onu sevenleri ve
onun dostlar›n› afv etdim.)
41– Yine sahîh rivâyet ile bildirilen bir hadîs-i flerîfde; Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular
ki: (Ömer-ibnül Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh”, hüccet ve izzet
ve gayret ve salâbet cihetinden, Allahü teâlân›n kat›nda demir
bir da¤ gibidir. Emr ve yasaklar› yerine getirmekde kötüleyenlerin [aybl›yanlar›n] sözü ona mâni’ olamaz.)
42– Yine sahîh rivâyet ile bildirilen bir hadîs-i flerîfde; Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular
ki: (Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri meleklerine, ümmetimin hepsi için umûmî, Osmân ve Alî “rad›yallahü anhüm” için
husûsî olarak ö¤ünür.)
43– Yine bir hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Ebû Bekrin günlerinden bir gün, Ömerin kendi günlerinden ve kendi vaktinden
k›yâmete kadar olan günlerden hayrl›d›r. Ömerin günlerinden
bir gün, Osmân›n bütün günlerinden ve kendi zemân›ndan k›yâmete kadar olan günlerden hayrl›d›r. Osmân›n ayn› fleklde.
Alînin günlerinden bir gün, bütün ümmetin k›yâmete kadar
olan günlerinden hayrl›d›r.)
44– Sahîh rivâyet ile bildirilen bir hadîs-i flerîfde, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki:
(Muhakkak, dünyâ gö¤ünde, seksenbin melek vard›r ki, Ebû
Bekr ve Ömeri “rad›yallahü anhümâ” sevenler için istigfâr
ederler. ‹kinci gökde seksenbin melek vard›r ki, Ebû Bekr ve
Ömere “rad›yallahü anhüm” bu¤z edenlere la’net ederler.
Üçüncü gökde de seksenbin melek vard›r ki, Osmân ve Alîye
“rad›yallahü anhüm” muhabbet edenlere [sevenlere] istigfâr
ederler. Dördüncü gökde de seksenbin melek vard›r ki, Osmân
ve Alîye “rad›yallahü teâlâ anhümâ” bu¤z edenlere la’net ederler.)
45– Bir hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” buyurdular ki: (Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinin,
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her gökde dörtyüz mele¤i vard›r ki, Allahü teâlâ onlar› benim
eshâb›m›n dostlar›na hayr düâ etme¤e, düflmanlar›na nefret ve
la’net etme¤e vazîfelendirmifldir.)
46– Bir hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri buyurdular ki: (Her gökde ikiyüzbin melek
dâimâ, Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alînin dostlar›na istigfâr
ederler. ‹kiyüzbin melek dâimâ, Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve
Alînin düflmanlar›na nefret ve la’net ederler.)
47– Bir hadîs-i flerîfde, Fahr-i âlem ve Resûl-i muhterem
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri, Cenneti yaratd›¤› zemândan bugüne ve bugünden k›yâmete kadar, hergünde, Ebû Bekr,
Ömer, Osmân ve Alînin dostlar› için, birbirine benzemiyen yediyüz çeflid rahmet ve se’âdeti Cennetde meydâna ç›karacakd›r.)
Dördüncü Menâk›b: (Çihâr yâr-i güzînin flerefli flânlar› hakk›nda mu’teber kitâblarda nakl olunan haberler hakk›ndad›r.)
Sahih isnâd ile Muhtâr bin Abdüllah, Enes bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet etmifldir. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bir gün Medîne-i
münevvereden ç›kd›. Ben de ç›kd›m. Ensârdan birinin bostân›na girdi. Ben de girdim. Buyurdu ki: (Yâ Enes! Kap›y› ba¤la.)
Ben de ba¤lay›p, huzûr-› flerîflerine geldim. O sâatde bir flahs
gelip, kap›y› çald›. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri buyurdu ki: (Yâ Enes! Var kap›y› aç! O flahs› Cennet
ile müjdele. Ona benden haber ver ve söyle ki, Benden sonra
ümmetim üzerine halîfe olacakd›r!) Ben de vard›m, kap›y› açd›m. Hâlbuki, kap›y› çalan›n kim oldu¤unu bilmiyordum. Bakd›m ki, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleridir.
Ben de hazret-i Server-i âlemin buyurduklar› haberi verdim.
Kap›y› ba¤lad›m, geldim.
Bir kifli dahâ gelip, kap›ya vurdu. Resûlullah yine buyurdu
ki: (Yâ Enes! Var kap›y› aç, o kifliye Cennet ile haber ver ki,
Ebû Bekrden sonra, ümmetim üzerine halîfe olsa gerekdir.)
Ben de vard›m, kap›y› açd›m. Hâlbuki kim oldu¤unu bilmezdim. Bakd›m ki, Ömer-ül Fârûkdur “rad›yallahü teâlâ anh”.
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Hazret-i Seyyid-i veledi âdemin buyurduklar› müjdeleri haber
verdim. Sonra kap›y› ba¤lad›m, geldim.
Sonra bir flahs dahâ gelip, kap›y› çald›. Resûlullah yine buyurdu ki: (Yâ Enes! Var kap›y› aç! O flahsa Cennet ile müjde
ver. Ebû Bekr ve Ömerden sonra, ümmetim üzerine halîfe olaca¤›n› haber ver. Ve haber ver ki, hilâfeti zemân›nda, mazlûm
ve günâhs›z olarak öldürülse gerekdir ve o kan›n› ak›td›klar›
zemân sabr etsin.) Ben de kap›y› açma¤a vard›m. Hâlbuki kim
oldu¤unu bilmiyordum. Kap›y› açd›m, bakd›m ki, Osmân-›
Zinnûreyndir “rad›yallahü teâlâ anh”. Habîb-i ekrem ve Nebiyyi muhterem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin buyurduklar› haberleri söyledim. O dedi ki, (Yâ Rabbî!
Yard›m, herkese Senden gelir. Bize sabr ihsân eyle.) Kap›y›
ba¤lad›m.
Ondan sonra bir flahs dahâ kap›ya vurdu. Resûlullah yine
buyurdu ki: (Var yâ Enes, kap›y› aç! O flahsa Cenneti müjdele.
Ve haber ver ki, Ebû Bekr, Ömer ve Osmândan sonra, ümmetim üzerine halîfe olsa gerekdir. Hilâfet onun ile temâm olur.
Hilâfetinin sonunda, nemâz k›larken katl olunsa gerekdir.) Ben
de vard›m. Hâlbuki kim oldu¤unu bilmezdim. Kap›y› açd›m.
Aliyyül Mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleridir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin buyurduklar› müjdeleri haber verdim.
Beflinci Menâk›b: Yine Enes “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet
eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
ile bir vaktde de bir bostâna vard›k. O tertîb ile Çihâr yâr-i güzîn “rad›yallahü teâlâ anhüm” gelip, Resûlullah hazretlerinin
huzûr-› flerîflerinde ayak üzeri durdular. Resûlullah hazretleri
bostândan d›flar› ç›kd›lar. Ben önde Çihâr yâr-i güzîn arkamda,
Resûlullah› “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ta’kib etdik. Mubârek gözleri yafll› idi. Çihâr yâr-i güzîn ve ben de a¤lad›k. Gözlerimiz yafl ile doldu. Resûlullah hazretleri, bostândan d›flar›
ç›kd›kdan bir müddet sonra, buyurdular ki: (Yâ Enes! Görür
müsün ki, haber verdi¤im o sözlerden, hepimizin gözleri yafl ile
doldu. Yâ Enes! Ondan gayri ilâh olm›yan Allah hakk› için, benim vefât›mdan k›yâmete kadar, benim ümmetimden, eshâb›m›n ve ehl-i beytimin çekdi¤i s›k›nt›lar için gözleri yaflaran [a¤– 450 –

l›yan] ve kalbleri mahzûn olan [üzülen] kimselere Allahü teâlâ
nazar eder. Allahü teâlân›n nazar etdi¤i kimse, Cehennem azâb›ndan emîn olur.)
Alt›nc› Menâk›b: Bir vakt Cebrâîl-i emîn aleyhisselâm, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûrlar›na geldi. Dedi ki: Senden sonra ümmetin üzerine Ebû Bekr
halîfe olacakd›r. Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri de
Mi’râc gecesi vâs›tas›z olarak [harfsiz ve sessiz olarak] Resûlullah hazretlerine buyurmufldu ki, (Senden sonra ümmetin üzerine islâm halîfesi ve hak üzere halîfe Ebû Bekr olacakd›r.) O
Ebû Bekrin halîfeli¤i senin emrinle olmad›. Sonunda Alînin halîfeli¤i de senin emrinle olmad›. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin emri ile ve mü’minlerin seçmesi ile olmufldur. E¤er
bunu yakîn üzerine bilmek istersen, Huzeyfe bin Yemân “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet buyurdu¤u haberi dinle. Rivâyet
eder ki, Sahâbe-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”,
(Yâ Resûlallah! Bizim gönüllerimiz onun sebebi ile emîn olmas› ve muhâliflerin [düflmanlar›n] dedi-kodular›n›n kesilmesi
için, kendi ihtiyâr›n ile bizim üzerimize bir halîfe ta’yîn buyurur
musun!) dediler. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
cevâb›nda buyurdular ki: (E¤er sizin üzerinize benden sonra
kendi emrim ile halîfe ta’yîn etsem, sonra siz ona âsî olsan›z,
üzerinize azâb nâzil olur. Ben kendi murâd›m ile ümmetimin
bafl›na halîfe ta’yîn etme¤i uygun bulmam ki, Mûsâ-i kelîm
aleyhisselâm Hârûn aleyhisselâm› kendi ihtiyâr› ile, k›rk gün
kavmi üzerine halîfe ta’yîn etdi. Geri döndükde, sekiz bin âdem
buza¤›ya tap›p, kâfir oldular, dinden ç›kd›lar. Ben de e¤er ümmetim üzerine kendi re’yim ile halîfe ta’yîn etsem, bilirim ki, k›yâmetde hiçbir kimseyi, do¤ru din üzerine, Kitâb ve Sünnet ahdi
üzerine geri bulmam. Lâkin, ben bir ifl ifllerim ki, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerini ümmetim üzerine halîfe k›lar›m. (Vallahü halîfeti aleyküm.) Ben ümmetimi Allahü tebâreke ve teâlâ
hazretlerine ›smarlad›m. Allahü teâlâ bilir. O kimi irâde ederse,
taraf›ndan ta’yîn buyurur.) Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri,
kendi taraf›ndan Ebû Bekr-i S›ddîk› halîfe yapd›. Bütün âlem bilir ki, Ebû Bekr-i S›ddîk, beyânlar› ile ve niflânlar ile, Resûlullah hazretlerinin halîfesidir.
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Lâkin burhân ve fermân ile Allahü teâlâ hazretlerinin halîfesidir. Bilmifl ol ey civânmert. Sen ki, benim cân›m sana fedâ
olsun. Âlem halk olunan zemândan, k›yâmete kadar, Resûlullah hazretleri gibi bir Nebî ne gelmifldir ve ne de gelecekdir.
Bundan dolay› ki, Ebû Bekr-i S›ddîk gibi bir sâd›k takvâ sâhibi
ne gelmifldir ve ne de gelecekdir “rad›yallahü teâlâ anh”. Râfizîye söyle ki, dünyâda ve âh›retde, kör ve zelîl ve bafl› afla¤› e¤ik
olsun.
Beyt:
Giden gitdi, olan da oldu,
Gönlün gamlanmas› fâide vermez.
Yedinci Menâk›b: Câbir “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet
eder. Bir vakt, muhâcir ve ensârdan, kalabal›k bir cemâ’at ile,
Medîne-i münevverenin bir mahallinde, ensârdan sâlihâ bir hâtunun ziyâfetinde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ile berâber oturmuflduk. Elimizi yiyece¤e uzatmadan evvel, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (Bu sâatde [flimdi] Cennet ehlinden bir merd gelir
ki, benden sonra o merd, ümmetim üzerine hak üzere halîfe
olur.) Bunu söyledi¤i s›rada, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü
teâlâ anh” içeri girdi. Sonra buyurdu ki: (fiimdi, ehl-i Cennetden bir merd dahâ gelir ki, ümmetimin üzerine Ebû Bekrden
sonra, hak üzere halîfe olur.) Bunu söyledi¤i ânda, Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü teâlâ anh” meclise dâhil oldu. Sonra buyurdu
ki: (Bu vaktde ehl-i Cennetden bir flahs dahâ bu meclise dâhil
olur ki, Ömerden sonra hak üzere halîfe olur.) Sözü temâmland›¤› ânda Osmân-› Zinnûreyn “rad›yallahü teâlâ anh” meclisde
hâz›r oldu. Sonra buyurdu ki: (Ey benim eshâb›m, yârlar›m!
Yemek hâz›r oldu. Lâkin bir merd dahâ kalm›fld›r ki, o merdin
de bu yemekde bizim ile berâber r›zk› vard›r. Ehl-i Cennetdir.
Osmândan sonra ümmetim üzerine hak üzere halîfe olur. Bu s›rada gelir. Ondan sonra ta’âm yinecekdir.) Câbir “rad›yallahü
teâlâ anh” dedi ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bu sözü söyledi. Bir sâat bekledi. Mubârek yüzünü kap›
taraf›na çevirip, baflka fley ile meflgûl oldu¤u hâlde düâ edip, buyurdu: (Yâ Rabbî, Alîyi bu zümrede k›l!) Üç kerre bu düây› buyurdu. Hemen Aliyyül Mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anh” kap›– 452 –

dan girdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu: (Ta’âm› koyunuz. Size âfiyet olsun!)
Sekizinci Menâk›b: Sa’îd bin Cübeyr “rad›yallahü teâlâ anh”
rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri Medîne-i münevverede, Mescid-i flerîfi binâ etmek istediler. Onbinden ziyâde tafl toplanm›fld›. Resûlullah hazretleri
bu kadar tafldan bir tafl kald›rd›. Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretlerine buyurdular ki: (Sen de bir tafl kald›r!) Sonra
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine buyurdular ki: (Sen
de bir tafl kald›r!) Sonra Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine buyurdular ki: (Sen de bir tafl kald›r!) Sonra Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine buyurdular ki: (Sen de bir tafl kald›r!) Her birisi bir tafl kald›rd›lar. Ya’nî ellerine tafl ald›lar. Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, muhâcir ve
ensâr, huzûrda el kavufldurup, dururlard›. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, mubârek elleri ile kald›rd›¤› tafl›, götürüp, gerekli yere koydu. Ondan sonra buyurdular
ki: (Yâ Ebâ Bekr! Kald›rd›¤›n tafl› getir, benim koydu¤um tafl›n
yan›na koy!) O da getirip, yan›na koydu. Sonra buyurdular ki:
(Yâ Ömer! Sen de getir, o tafl› Ebû Bekrin tafl›n›n yan›na koy!)
O da getirip, koydu. Ondan sonra buyurdular ki: (Yâ Osmân!
Sen de getir o tafl› Ömerin tafl›n›n yan›na koy!) O da getirip,
koydu. Ondan sonra buyurdular ki: (Yâ Alî! Sen de getir o tafl›
Osmân›n tafl›n›n yan›na koy!) O da getirip, koydu. Sonra, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, Eshâb-›
güzîne hitâb edip, buyurdular ki: (Ey Eshâb›m! Bu tafllar aras›nda gördü¤ünüz s›ra, benden sonra halîfe, Ebû Bekr, ondan
sonra Ömer, ondan sonra Osmân, ondan sonra Alînin olaca¤›na aç›k bir delîldir. Siz ki benim eshâb›m, muhâcir ve ensâr!
Herkes ne mikdâr bu tafllardan ister ise, al›p nereye ister iseniz
koyunuz.) Medîne-i münevvere mescidinin yap›l›fl›ndaki bu tafl
haberi çok yerde anlat›lm›fld›r. Ammâ, bize gelen haberlerin en
sahîhi budur.
Dokuzuncu Menâk›b: Bu haberin râvîsi Sefînedir “rad›yallahü teâlâ anh.” Sefîne, Sahâbe-i güzînden olup, Ümm-i Seleme
“rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretlerinin kölesidir. Ümm-i Seleme
hazretleri ezvâc-› tâhirâtdan idi. Sefîneyi al›p, hayât› boyunca
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[yaflad›¤› sürece] Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretlerinin hizmet-i flerîflerinde bulunmas› flart› ile âzâd etdi.
O da bu flart ile âzâd olma¤› kabûl etdi. Resûlullah hazretlerinin hizmet-i flerîflerinde bulunurdu. Bir gün ondan sordular.
Sefîne ad›n› sana kim koydu. Dedi ki: Ma’lûmunuz olsun ki, biz
Resûlullah hazretleri ile, bir seferde idik. Bir konak yerinde, eflyâlar›m›z ve silâhlar›m›z ço¤ald›. Davârlar›m›z za’îf idi. Bir büyük kilimimiz var idi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ben kuluna buyurdu ki, (O kilimi yere döfle ve askerin fazla eflyâs›n› o kilim üzerine topla.) Ben de o sâatde kilimi yere
döfleyip, eflyâlar› ve silâhlar› o kilim üzerine toplad›m. Bana buyurdu ki, (Kilimin uçlar›n› ba¤la! Kilimin içinde olan sefer tak›mlar›n› götür. Yola gir. Mert fleklde git ki, sen Sefînesin!) Ben
de o bütün silâhlar› Onlar›n himmetleri ile götürüp, atl›lar ile
berâber yürüdüm. Gidece¤imiz menzile erifldim. Aslâ yolda bir
zorluk ve elem görmedim. O günden bugüne kadar istedi¤im
zemân on devenin yükünü götürürdüm. On menzil yere iletirdim. Bunu Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin mubârek lafzlar› [sözleri] bereketiyle yapard›m. O zemândan beri ismim Sefînedir.
O Sefîne rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri hergün sabâh nemâz›n›n farz›n› edâ etdikden
sonra, mubârek yüzünü, eshâb›na döndürüp, süâl buyururlar:
(Sizden bir kimse bu gece bir rü’yâ görmüfl ise, haber versin.)
E¤er gören var ise anlat›rd›. Dinleyip, ta’bîrini beyân buyururlard›. E¤er kimse görmemifl ise, Nebiyyi muhterem “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri uygun bulduklar› bir konuda
onlar ile söyleflip, kalkarlar idi. Bir gün de hiç kimse rü’yâ görmemifldi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Ey eshâb›m! Bu gece ben acâib bir rü’yâ
gördüm. Gördüm ki, gökden bir terâzî afla¤› asd›lar. O terâzînin
iki latîf ve güzel ve büyük kefeleri var. Beni terâzînin bir kefesine koydular. Ebû Bekri di¤er kefesine koydular. ‹kimizi tartd›lar. Ben Ebû Bekrden ziyâde [a¤›r] geldim. Sonra beni terâzînin kefesinden ç›kard›lar. Ömeri koydular. Ömer ile Ebû Bekri tartd›lar. Ebû Bekr Ömerden a¤›r geldi. Sonra Ebû Bekri ç›kard›lar. Osmân› o kefeye koydular. Ömeri Osmân ile tartd›lar.
Ömer Osmândan a¤›r geldi. Ömeri ç›kard›lar. Alîyi o kefeye
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koydular. Osmân› Alî ile tartd›lar. Osmân Alîden a¤›r geldi.
Osmân› o kefeden d›flar› ç›kard›lar. Sonra Alînin vaktinden k›yâmete kadar, cümle ümmeti o kefeye koyup, bütün ümmeti
Alî ile bir tartd›lar. Alî cümleden ziyâde geldi [a¤›r geldi]. Sonra o terâzîyi gök yüzüne çekdiler.)
Onuncu Menâk›b: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Ondan baflka ilâh olm›yan Allahü teâlâya yemîn ederim ki, âlemin yarat›lmas›ndan beri hiç bir
Nebî ve Mürsel, ümmetlerinden Ebû Bekr-i S›ddîkdan fazîletli
kimse ile sohbet etmemifldir.) Yine Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” buyurmufldur ki: (Âlem halk olunal›dan beri,
yüzyirmidört bin Peygamberden hiçbiri, Ömer bin Hattâb gibi
dîni kuvvetli birisi ile sohbet etmemifldir.) Yine Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurmufldur ki: (Hiç kimsenin
dili, Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinin kelâm›n›, Osmândan çok zikr etmemifldir.) Yine Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” buyurmufldur ki: (Âlem vücûda geleliden beri, hiçbir behâd›r›n eli ve kolu ehl-i kâfirin bafl›na, Alînin eli ve
kolu kadar kuvvetli k›l›ç vurmam›fld›r.)
Onbirinci Menâk›b: Abdüllah bin Ebî Baysânîye Allahü
teâlân›n Arfl›ndan sordular. O dedi ki, Yahyâ bin Ebî Tâlibden; Allahü teâlân›n Arfl›ndan süâl etdim. O da dedi ki, ben
de, Abdülvehhâb bin Atâdan, Rabbil’izzenin Arfl›ndan süâl
etdim. O da Sa’îd bin Urveye Rabbil’izzenin Arfl›ndan süâl etdim, dedi. O da, Katâde bin Deâmeye Rabbil’izzenin Arfl›ndan süâl etdim, dedi. O da, Enes bin Mâlike “rad›yallahü anh”
Rabbil’izzenin Arfl›ndan süâl etdim, dedi. O da, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine süâl etdi. Resûlullah se’âdetle buyurdular ki: (Ben de Rabbimin Arfl›ndan
Cebrâîl aleyhisselâma süâl etdim. O dedi, süâl eyledim, Mikâîl aleyhisselâmdan, Rabbil’izzenin Arfl›ndan. O buyurdu, süâl
eyledim ‹srâfîl aleyhisselâmdan, Rabbil’izzenin Arfl›ndan.O
buyurdu; ben süâl eyledim Levh-i mahfûza, Rabbil’izzenin Arfl›ndan. O dedi, süâl eyledim, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine, Arfl›ndan ve Arfl›n büyüklü¤ünden. Allahü Sübhânehü
ve teâlâ buyurdu ki, Arfl-› Mecîdin üçyüzaltm›flbin kâimesi var,
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ya’nî aya¤› var. Her aya¤›n›n altm›flbin kerre yedi kat gök ve yer
kadar büyüklü¤ü var. Her aya¤›n›n alt›nda altm›flbin sahrâ, her
sahrâda altm›fl bin âlem, her âlemin yarat›lan insan ve cinnin
altm›fl bin kat› kadar mahlûku var.) Burada anlafl›ld›¤› üzere,
Allahü teâlân›n yaratd›klar› kemâl üzeredir ve cemâldedir. Ondan dahâ mükemmelinin olmas› mümkin de¤ildir. Herkes Allahü teâlân›n yaratd›klar›n› fehm edip, Allahü teâlân›n azamet ve
celâlini anl›yamaz. Herkesin ilmi ve akl›, Allahü Sübhânehü ve
teâlâ hazretlerinin melekûtinin izzetine ve ceberûtinin s›rr›na
eriflemez. Allahü teâlâ hazretlerinin gayb-ül gayb esrâr›n›n s›rr›ndan, cümle halkden bir kimse bir nefesi âflikâre alamaz. Nas›l ki, bir flâir beyân etmifldir:
..
Aflk yolunu tutanlar›n kap›s›nda bekle,
Âfl›kl›¤›n bayra¤›n› meydâna ç›karma.
Aflk niflâns›z ve belirsizdir,
Kimse o niflâns›z Zâtdan bahs etmesin.
Sermâye kalmay›nca aflk da kalmaz,
Câna ve cihâna güvenme.
..
Âfl›klar›n lebbeykini söylemiyen,
Büyüklük mahremi olamaz.
[Allahümmagfir lî ve li-vâlideyye ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve
li-âbâî-ve ceddât-i zevcetî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve lil-mü’minîne vel-mü’minât vel-müslimîne vel-müslimât el-ahyâ-i minhüm
vel-emvât bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.]
Çok say›daki mahlûklar ve melekler, Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinin Âdemi ve evlâd›n›, iblîsi, gökleri ve yerleri
Cenneti ve Cehennemi yaratd›¤›n› bilmezler. Sâdece Ebû Bekr,
Ömer, Osmân ve Alî “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerine ve
onlar›n muhib sâd›klar›na istigfâr ederler. Onlar›n afv olunmas›n› taleb ederler. Burada Ehl-i sünnet vel cemâ’at i’tikâd›nda
olanlara büyük fleref ve fazîlet vard›r. Bunun için sevinmeli, Allahü teâlâya flükr ve hamd etmelidir.
Onikinci Menâk›b: Bu hadîs-i flerîfin tercemesi çokdur ve
uzundur. Lâkin lâz›m oldu¤u mikdâr beyân edelim. Abdüllah
ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretleri rivâyet et– 456 –

mifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri ne vakt ki,
vâs›tas›z ve âletsiz Âdem “alâ nebiyyinâ aleyhissalâtü vesselâm” hazretlerini kendi yed-i kudreti ile halk etdi. O zemân
onu bir aks›rma ile imtihân buyurdu. Aks›rma Âdem “aleyhisselâm” hazretlerinin mubârek a¤z›ndan ç›kd›. Cân-› azîzi [rûhu] istedi ki, aks›rma ile bedeninden ayr›ls›n. Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri Âdem aleyhisselâma ilhâm buyurdu. O
zemân Allahü teâlâ hazretlerine tahmîd etdi. [Ya’nî Elhamdülillah, dedi.] Karfl›l›¤›nda Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri (Yerhamükellah) buyurdu. Ma’nâs› fludur: Allahü teâlâ sana
rahmet eder ve senin nesline rahmet eder ve bereket verir. (Elhamdülillah) bereketi ile Âdem aleyhisselâm›n bedeni aks›rma
s›k›nt›s›ndan kurtuldu, râhata kavufldu. (Yerhamükellah) bereketi ile cân-› azîzi [rûhu], mubârek bedeninde râhatlay›p, râhat oldu. Lâkin, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinden (Yerhamükellah) mubârek lafz›n› iflitince, hemen o zemân iki elini,
bafl› üzerine koyup, dedi ki, âh, âh, herhâlde bir günâh iflledim.
O melekler o vakt orada hâz›r idiler. Dediler ki: Yâ Âdem! Sen
ilm-i gayb› bilmezsin. Olmam›fl günâh› nas›l bildin. Âdem aleyhisselâm buyurdu ki: Evet, ben ki, Âdemim. Günâh ifllemeseydim Allahü teâlâ hazretlerinin rahmetine kavuflmazd›m. Zîrâ,
Allahü teâlâ hazretlerinin rahmeti ve ma¤fireti günâhkârlar
içindir.
Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” hazretleri der
ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Âdem aleyhisselâm›n bedeninin bir bölü¤ü canl›,
bir bölü¤ü cans›z oldu¤u vakt, Âdem arkas› ile gö¤sü aras›ndan
bir söyleyicinin sesini iflitdi ki, Âdemin rûhu o sesin aflk› ile titredi. O söyleyici dedi ki, (Rabbimize flükr olsun. Onun çocu¤u
yokdur. Mülkünde orta¤› yokdur. Onu çok büyük bilmek lâz›md›r.) Ondan sonra bir ses dahâ iflitdi ki, (Do¤ru söyledin.
Rabbimiz büyükdür. Azîzdir) diyordu. O sesden sonra gördü
ki, bir nûr mubârek gö¤sünde meydâna geldi. O nûrun flevketinden Cennetin kap›lar› aç›ld›. Ondan sonra o nûrun berâberinde birbirine müsâvî iki nûr dahâ Âdem aleyhisselâm›n gö¤sünde meydâna geldi. O iki nûr birbirine muvâfakat ve müsâadetle, öyle bir par›ldad›lar ki, Cennetin dereceleri ve bu dere– 457 –

celerde ne var ise hepsi, aç›kca göründüler. Beflinci kerre Âdem
aleyhisselâm kendi bât›n› aynas›nda [rûhunun aynas›nda] bir
flahs sûreti gördü. fiemâilinde [görünüflünde] heybet ve flefkat
sebeblerinden ve eserlerinden çok çok zuhûra gelip hâs›l olmufl
bir flahs ki, çok kuvvetli, gâyet fliddetli, fevkal’âde heybetli, iri
yap›l› ve s›hhatli idi. Ayn› zemânda kemâl-i gayret ve salâbetle
süslü bir k›l›nç sûreti de o sûretin omuzuna konulmufl. Âdem
aleyhisselâm buyurdu ki, o befl nesne o befl kimsedendir. Birinci, söyleyiciden, ikinci, tasdîk ediciden, üçüncü, nûrdan, dördüncü, nûrdan, beflinci söyliyen ve o k›l›nc› tafl›yan heybetli ve
siyâsetli flahsdan ki, onun gibi birbirine ulaflm›fl ve rahmet ve
kerâmetle süslenmifldir.)
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki: Cebrâîl aleyhisselâm dedi: Âdem aleyhisselâm›n, üst
yar›s› rûhu ile canl›, alt yar›s› cans›z oldu¤u vaktde, kendi bafl
gözü ile ve gerekli kula¤› ile o befl nesneyi ve o befl nesneden
görmesi gerekeni gördü, iflitmesi gerekeni iflitdi. O acâibli¤i görünce, bafl›ndan kendi kendine hareket etdi. Mubârek lisân›n›
tesbîh ve tehlîl ve tahmîd ve tekbîr ile Allahü teâlân›n yüceli¤ini dile getirdi. (Sübhâneke rabbî. Sübhâneke rabbî. Sübhâneke
rabbî. Mâ a’zameke ve mâ a’zam kudretike ve mâ evsa’ ma¤firetike ve rahmetike. Lâ ilâhe illâ ente tebârekete ve teâleyte
rahmeten vesiat külle fley’in ilmen ve ahseyte külle fley’in adeden.) [Ey noksan s›fatlardan münezzeh olan Rabbim. Seni tesbîh ederim. Seni noksan s›fatlardan tenzîh ederim. En büyük
kudret, en genifl magfiret ve rahmet Sendedir. Senden baflka
ilah yokdur. Sen çok büyüksün ve flân›n çok yüksekdir. ‹lmin
herfleyi içine alm›fld›r.] Yâ Rabbel’alemîn! Bana haber ver ki,
bu gördü¤üm flafl›lacak ifl nedir. ‹flitdi¤im güzel ses neden ötürüdür. O kimse kim idi. Sana flükr ve senâ etdi. ‹kinci kim idi ki,
evvelkini tasdîk etdi. O nûr ne nûr idi ki, Cennetin kap›lar› o
nûr ile aç›ld›. Yâ o iki nûrlar da ne nûr idi, o nûrdan sonra ki,
Cennetin dereceleri o iki nûrdan ayd›nland›. O âh›retde gördü¤üm; heybetli, salâbetli sûret, kimin sûreti idi. Allahü Sübhânehü ve teâlâ buyurdu ki: Yâ Âdem! Henüz onlar›n meydâna ç›kmalar› vakti gelmedi. Ammâ sen bu sâatde Âdemsin. Sana lâz›md›r ki, onlardan iki nesneye kanâat edesin. Birincisi, onlar›n
adlar› o yerde yaz›lm›fld›r; göresin. ‹kincisi, s›fatlar›n› benden
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iflitesin. Âdem “aleyhisselâm” dedi ki: Yâ Rabbil’âlemîn! Sen
neyi irâde edersen o olur. Ne buyurursan o meydâna gelir. Allahü teâlâ hazretlerinden buyruk geldi ki, (Yâ Âdem! Biz bu
s›rr› sana açd›k, perdeyi kald›rd›k. Bak, göresin.) Âdem aleyhisselâm iki gözünü arfl taraf›na çevirdi. Arfl›n kenâr›nda, (Lâ
ilâhe illallah. Muhammedün Resûlullah! Ebû Bekr-i S›ddîk.
Ömer-ül Fârûk. Osmân-› Zinnûreyn. Aliyyül Mürtedâ.) yaz›lm›fl gördü. Âdem “aleyhisselâm” dedi ki: Yâ ‹lâhî! Me¤er bunlar› benden evvel yaratm›fls›n. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri buyurdu: Yâ Âdem, ben onlar› senden evvel yaratmad›m.
Muhakkak senin neslinden yarataca¤›m. Lâkin adlar›n› gökden
ve yerden, Cennet ve Cehennemden ikibin kerre bin sene evvel, Arfl üzerinde ve tâc› üzerinde yazm›fl›m. Senin evlâdlar›n
dünyâda, her ne vakt ki, benim ismlerimi zikr ederler. Benim
bendelerim olan melekler de, ulvî âlemde, onlar›n ismlerini zikr
ederler. Âdem aleyhisselâm dedi: Yâ Rabbî! Onlar›n yüzünü
görmeyip ve onlar› görmekle flâd ve hurrem olmad›kdan sonra,
bana onlar›n adlar›n› görmekden ne fâide olur. Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri buyurdu: Yâ Âdem; onlar›n adlar›n› bu
vaktde görmenin fâidesi fludur ki, ilmel yakîn bilesin ki, senin
hayât›n vaktinde veyâ senin evlâd›n vaktinde karfl›laflaca¤›n›z
her lüzûm ve ihtiyâc, onlar›n sebebi ile görülür. Onlar›n flefâ’atinden gayri kurtulufl yokdur. Senin etdi¤in her düâ veyâ senin evlâd›n›n etdi¤i düâlar›n kabûlüne sebeb onlar›n flefâ’atlar›ndan gayri yokdur. Bu söz söylendi ve geçdi.
Hayât Âdem aleyhisselâm›n mubârek teninde karâr k›ld›.
[Ya’nî bedeni canland›.] Cennete girdi. Yasak edilen a¤acdan
yidi. Bu sebeble Cennetden d›flar› düfldü [ç›kar›ld›]. Dürlü dürlü ve çeflidli üzüntüler ile karfl›lafld›. Üçyüz sene aral›ks›z Allahü teâlâdan hayâ edip, istigfâr ve düâlar eyledi. Üçyüz sene temâm oldukda, bir gün yukar›da söylenilen sözler hât›r›na geldi. Hemen o sâatde iki elini kald›r›p ve iki gözünü arfl-› azîm
taraf›na dikip, dedi ki: Ey âlemlerin Rabbî! O befl kimsenin
hürmeti için ki, onlar›n rûhlar›n› kendi sînemde müflâhede etdim. Ve ismlerini Arfl›n kenâr›nda yaz›lm›fl gördüm. Onlar,
Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ve Ebû Bekr-i S›ddîk ve Ömer-ül Fârûk ve Osmân-›
Zinnûreyn ve Aliyyül Mürtedâd›r “rad›yallahü teâlâ anhüm
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ecma’în”. Benim günâh›m› onlar›n hürmetine afv et. Hemen
Cebrâîl aleyhisselâm geldi ve dedi ki: Yâ Âdem, senin özrün
ve düzelmen ve tevben kabûl olmas›, O kimselerin hurmetine
ve haflmetine oldu. Âdem “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm”, iflte böyle iflleri ve sözleri iflitdikden ve gördükden sonra, o befl kiflinin flân›n› ve hâlini Allahü Sübhânehü ve teâlâ
hazretlerinden süâl etdi. Allahü teâlâ onlar›n hâllerini, sîretlerini, yollar›n› ve güzel mu’âmelelerini beyân buyurdu. O vaktde Âdeme bildirdi ki, yâ Âdem! fiükr ve senâ etdi¤in o söyleyici, âlemin vücûdunun asl›d›r ve âlemde yafl›yanlar›n kutbudur. Üzerine hüccetdir. Bütün varl›klar onun sâyesinde vard›r.
O kimsedir ki, halkla, benimle ve kendi ile do¤rudur. O kimse
ki, flirkin ve nifâk›n kökünü ve temelini keser. ‹nâd perdesini
y›rtar. O, bât›l›n bafl›n› ve boynunu k›rar. Ve söndürür. O, küfrün hiçbir yerinde kâdir ve k›ymetini koymaz. O, benim ismetimin s›rr›ndad›r. Ve nusretimin himâyesindedir. O bir ç›râ¤d›r. Ben kara gönülleri o ç›râ¤›n nûru ile parlat›r, ayd›nlat›r›m.
O bir dostdur ki, ben onun dostlar›n›n cürüm ve cefâs›n› ve
kendi dostlar›m›n sehv ve hatâs›n› onun hürmeti ile örterim. O
resûl, rahmet ve kerâmetdir. O k›yâmet gününde, yaln›z bafl›na
mahflerdekilere flefâ’at eder. O arabî olan Ahmed, Hâtem-ül nebiyyin ve Kureyfli olan Muhammeddir. Bütün Resûllerin seyyididir.
Yâ Âdem! O ikinci ki, birinciyi üç kerre tasdîk etdi. O Ebû
Bekr-i S›ddîkd›r. O ihtiyâr [fleyh] çok büyük, kemâl ve cemâl ile
süslenmifldir. Ahlâk› güzelliklerde ö¤ülmüfl ve be¤enilmifl bir
yegânedir [eflsizdir]. Hayrl› ve çok iyidir. Dînin muhiblerinin
[sevenlerin] güzîdesidir. Hiçbir amel ifllemezden evvel bizim
kabûl olunmuflumuzdur. Vücûda gelmezden [yarat›lmadan] evvel, husûsî muâmele edilen üstün kimselerin tan›nm›fl›d›r.
Onun sîreti ehl-i islâma ›fl›kl› yoldur. Onun tarîkati [yolu] ehl-i
sünnet vel cemâ’at için ana caddedir. Hem râz› olmufl, hem de
râz› olunmufldur. Hem muvaffak, hem mukarrebdir. Sâb›kd›r
ve sâd›kd›r. Müslimânl›k dîninin asl›nda, do¤ru ve dürüstdür.
Atîk-i ezhard›r. Sâd›k-› ekberdir. Yüzyirmidörtbin ümmetin
büyü¤ü ve efendisidir.
Yâ Âdem! O nûr ki, onun ›fl›¤› ile Cennetin kap›lar› aç›ld›.
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O kimsedir ki, bu kendi gönderdi¤im Hak dînime onunla nusret veririm. Ben islâm› onunla azîz ederim. Ben hakk› ve hak
ehlini onunla meydâna ç›kar›r›m. Bât›l ve bât›l ehlini onunla
yok ederim. fieytân› onun ile korkuturum ve kaç›r›r›m. Ben
îmân› küfrden, küfrü îmândan onunla ay›r›r›m. Âh›r zemânda
Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin dînine nusreti onunla peydâ ederim. O milletin dire¤idir.
Zînetidir, hüccetidir; ç›râ¤›d›r. O vâhib (afv eden), evvâb, tevvâb [tevbe edici] ve Ömer-ül Hattâbd›r.
Yâ Âdem! Ammâ o iki nûr ki, birbirine muvâf›k ve müsâid
ve birisi îmân nûru ve birisi Kur’ân nûrudur. O iki nûrun ehli
ve o nûrun mahremi, hayâ sâhibi Osmân bin Affând›r. Hem
nâflîr-i Kur’ând›r. O, benden râz›d›r. Ben ondan râz›y›m. Do¤ru kanâatli ve do¤ru düflüncelidir. Her ne yaparsa ihlâs üzeredir. Her ne söyler ve buyurur ve iflitirse ihlâs üzeredir. Geceleri k›yâmda ve kuûdda [ka’dede], rükû’da ve secdede diri tutar.
Nebîlerin rûhunu ve meleklerin flahs›n›, kendi tehlîl ve tesbîhi
ile âsûde ve râhatl›kda tutar. Dirlik vaktinde [sulh zemân›nda]
kerâmet ehli olur. K›tâl [harb] vaktinde, kemâl ve flehâdet ehli olur.
Yâ Âdem! O civânmert ki, onun sûreti sînenle iki yan›n aras›nda tasvîr edilmifldir. O merddir ki, fütüvvet ve mürüvvet esâs› olarak ne varsa, flecâat ve flehâmet temeli olarak ne mevcûd
ise, hepsi bir onun flemâilinin rüzgâr›nda yer tutmufldur. Civânmerddir ve flîr-i merddir [aslan gibi yi¤itdir]. S›¤›n›lacak bir
kal’ad›r. ‹lm hazînesidir. Hilm kayna¤›d›r. Süvârî oldu¤u [ata
bindi¤i] vaktde, mukaddem ve sâb›kd›r. Yaya oldu¤u zemân
müctehidlerin büyü¤ü, hidâyet ehlinin sanca¤› ve vilâyet ehlinin
rabbânîsidir. Kendi ameli ile sâb›k ve benim hükmümle nât›kd›r. Her gâlib üzerine gâlib ve ad› Alî ibni Ebî Tâlibdir “rad›yallahü teâlâ anh”.
Di¤er rivâyet: Âdem “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” onlar›n ism-i flerîflerini arflda gördü¤ü vakt, dedi ki: Yâ
Rabbî! Gördüm ve bildim, ammâ, onlar›n herbirfleyi benimle
kal›r m›, yoksa benden ayr›l›r m›? Cevâb geldi ki, yâ Âdem!
Sen bizim ahdimizde vefâ üzerindesin. Bizim emrimizde ve r›zâm›za tâbi’sin. Bu hediyyeler, bu inciler, bu nûrlar, sendedir,
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seninledir. Ahdimizi bozar ve vefâdan dönersen ve emr ve r›zâm›za muhâlefet edersen, o vakt sen bilirsin. Hazret-i Âdemin
cân› [rûhu], mubârek tenine da¤›l›p, yerlefldi. Bedende [tende]
sükûnet buldu. Cennet hullesini giydi. Kerâmet tâc›n› bafl›n›n
üzerine koydu. Kurbiyyet kemerini ba¤lad›. ‹zzet taht›n›n üzerine oturdu. Asl› misk-i esfer [çok güzel koku] olan o u¤urlu ve
bereketli binek üzerinde, gökler melekûtine geldi. O binek
üzerinde Cennetlere geldi. Kudsî âlemlerin hepsinde dolafld›.
Her âlemde, o âlem halk›n›n k›blesi oldu. Cebrâîl ve Mikâîl
Âdemin ma’iyyetinde gidiyordu. Bütün bu fazîletleri, Allahü
tebâreke ve teâlâ hazretleri Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretlerinin bereketi ile verdi. Âdem aleyhisselâm›n hullesinin [elbisesinin] rengi y›ld›z gibi ve mubârek teninin
rengi ay gibi, mubârek yüzünün rengi günefl gibi idi. Mubârek
aln› üzerinde yaz›lm›fl: Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah. Ebû Bekr-i S›ddîk, Ömer-ül Fârûk, Osmân-› Zinnûreyn,
Aliyyül Mürtedâ. Mukarreblerden, mukaddeslerden, rûhânîlerden, kerûbîlerden o kadar melek, hazret-i Âdemin gelip-geçece¤i yollar üzerine dururlard›. Âdem aleyhisselâm›n yüzüne
bakarlar, aln›nda yaz›l› olan (lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah, Ebû Bekr-i S›ddîk, Ömer-ül Fârûk, Osmân-› Zinnûreyn, Aliyyül Mürtedâ)y› görürlerdi. Âdem aleyhisselâm Cennetde ni’metlenip ve zevklendi. Sonra sûrî isyân olup, Allahü
tebâreke ve teâlâ hazretleri, lutf-i kereminden tevbesini kabûl
edip, zellesini afv etdi. Âdem aleyhisselâm düâ edip, dedi: Yâ
Rabbî! Bir kerre dahâ o befl nûru bana getir. Allahü teâlâ,
Âdem aleyhisselâm›n düâs›n› kabûl edip, Âdeme Cennetin
flimflîr a¤ac›ndan bir tabût [sand›k] indirdi. O tabutda, ezelî ilmi ve ezelî irâdesi te’alluk etmifl, üç arfl›n yüksekli¤i, üç arfl›n
eni vard›. Tabutda yüzyirmidört bin Nebînin sûreti, o sûretin
herbirine bir hâne olmak üzere yüzyirmidört bin hâne, her hâneye de d›vâr, dam, kap›, pencere, perde ve perdedâr halk etmifl. Bafllang›çda Âdem aleyhisselâm›n hânesi, sonunda Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin hânesi vard›r. Bir taraf›nda Enbiyâ hânesi, bir taraf›nda
hazret-i Resûlullah›n k›rm›z› yâkutdan hânesi. Hâne ortas›nda
nemâza durmufl ve sa¤ elinin ayas›n› sol elinin üzerine koymufl
ve Resûlullah hazretlerinin sa¤ taraf›nda bir merd-i mutî’nin
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[itâat eden merdin] sûreti vard›r ki, aln›nda yaz›lm›fld›r: Bu
Ebû Bekr-i S›ddîkd›r. Sol taraf›nda da bir merdin sûreti vard›r
ki, aln›nda yaz›lm›fld›r: Bu Ömer-ül Fârûkdur. O merd ki, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinden gayri kimseden korkmaz.
Önünde Osmân›n “rad›yallahü anh” sûreti ve aln› üzerinde yaz›lm›fld›r ki: Bu, iyi merdlerin hâs› ve iyi kullar›n büyü¤üdür.
Hazret-i Mustafân›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” arkas›nda Aliyyül Mürtedân›n sûreti, k›l›c›n› omuzuna alm›fl ve aln›
üzerinde yaz›lm›fl ki, Mustafâ hazretlerinin birâderi ve amcazâdesidir. Ondan sonra Çihâr yâr sûretinin etrâf›nda amcalar›n
ve day›lar›n sûreti ve di¤er halîfeler ile vekîllerinin sûreti, muhâcir ve ensâr›n gâzîlerinin hepsi, bafllar›nda yeflil imâme ve yeflil tâclar ve yeflil silâhlar ve binekleri de hepsi yeflil. Yar›n k›yâmetde de böyle gelirler. Dünyâda güneflin nûru dünyây› ayd›nlatd›¤› gibi, onlar›n atlar›n›n t›rnaklar›n›n nûru arasat meydân›n› nûrland›r›r. Âdem aleyhisselâm dünyâda hayâtda idi; o tabut
yan›nda idi. Âdem aleyhisselâm dünyâdan göç etdiler. fiît “alâ
nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” hazretlerine mîrâs kald›.
fiîtden “aleyhisselâm” ‹drîse “aleyhisselâm” ve böylece tâ ‹brâhîm Halîl ve ‹smâ’îl ve Mûsâ Kelîmullah ve Îsâ ibni Meryem
“alâ nebiyyinâ ve aleyhimüssalâtü vesselâm” hazretlerine mîrâs kald›. Bu k›ssa uzundur. Bundan maksad odur ki, hazret-i
Âdemin zemân-› flerîfinden, hazret-i Îsân›n zemân-› flerîfine kadar her bir Nebî ve her bir Resûl, gazâya gidece¤i ve Allah›n
düflmanlar› ile harb edece¤i zemân, o tabutu kendi ile berâber
götürürdü. Muhammed Mustafa “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin berekât ve hayrât›ndan ve Çihâr yâr-i güzînin berekât›ndan zafer ve nusret ve f›rsat müyesser olurdu. Bu
konu (K›sâs)da mevcûddur.
Onüçüncü Menâk›b: Sahîh isnâd ile Atâdan, o da Abdüllah
bin Abbâsdan “rad›yallahü teâlâ anhümâ” bildirilen hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular
ki: (K›yâmet günü bir nidâ edici, nidâ eder ki, Ehlullah olan
kalks›n! Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alî “rad›yallahü teâlâ anhüm” kalkarlar. Ebû Bekre denilir ki: Var, Cennet kap›s›nda
dur. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin rahmeti ile, istediklerini Cennete koy. ‹stemedi¤ini de Allahü teâlân›n kudreti ile
Cennete koyma. Ömere “rad›yallahü teâlâ anh” denir: Var, mî– 463 –

zân [terâzî] yan›nda dur! Kimi istersen, Allahü teâlân›n bereketi ile mîzân›n› a¤›r et. Kimi istersen, Allahü teâlân›n bereketi
ile, mîzân›n› hafîf et. Osmâna “rad›yallahü teâlâ anh” denilir.
Al bu asây›. Var Kevser havz›n›n yan›na dur! Kimi istersen havuzdan su içir. Kimi istersen içirme. Alîye “rad›yallahü teâlâ
anh” denilir ki: Bu hulleyi giy! Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri bu hulleyi senin için hâz›rlam›fld›r.)
fiimdi, ey sünnîler, ehl-i sünnet i’tikâd›nda olan temiz müslimânlar! Bu dört hâl, Çihâr yâr-i güzîn “rad›yallahü teâlâ anhüm
ecma’în” hazretlerinin fleref ve fazîletinin ifâdesidir. Ma’lûm olsun ki, Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin hulle giymesi,
ikbâl-i tâmd›r. Kevser flerâb› üzerine emîn olmak, Osmân›n
“rad›yallahü teâlâ anh” ifli oldu. Adâlet terâzisini kendi fermân›nda tutmak Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” ifli oldu. Cennetde tesarruf etmek Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” ifli oldu.
Cümlesinden üstün ve efdaldir.
Ondördüncü Menâk›b: Ubeyy bin Kâ’b “rad›yallahü teâlâ
anh”, Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerinin Kur’ân-› kerîm okuyanlar›n›n efdallerindendir. O rivâyet etmifldir. Ben bir gün Vel-Asr sûresini, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûr-› flerîflerinde okudum. Bitirince, dedim ki: Yâ Resûlallah! Vallahi, benim can›m, babam
ve anam sana fedâ olsun ki, lutf eyleyip, bu sûre-i azîm-üfl-flân›n
tefsîrini beyân buyurun. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri buyurdular ki: Birinci âyet-i kerîmede meâlen, (Allahü tebâreke ve teâlâ günün âh›rine yemîn ederim) buyurmufldur. ‹kinci âyet-i kerîmede meâlen, (Elbette, Ebû Cehlin ifli ziyânda, zelîl ve bafl› afla¤›dad›r) buyurmufldur. Üçüncü
âyet-i kerîmede meâlen, (Ancak îmân edenler) buyurmas›, Ebû
Bekr-i S›ddîk içindir. [ve devâm›nda meâlen] (Amel-i sâlih iflliyenler) buyurulmas›, Ömer-ül Fârûk içindir ki, çok amel iflleyici ve flükr edici ve iyi ifller yap›c›d›r. (Hakk› tavsiye ederler);
Osmân-› Zinnûreyn içindir ki, sabr tutucu ve hayâ-hilm sâhibidir. (Sabr› tavsiye ederler), Aliyyül Mürtedâ içindir ki, vefâkârd›r ve kendini h›fz edicidir.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, Kelâm-› kadîm tefsîrinde, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ
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anh” hazretlerini îmâna benzetdi. Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü
teâlâ anh” hazretlerini amel-i sâlihe benzetdi. Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini hak iflde vas›yyete denk etdi. Aliyyül Mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini, sabr iflinde
vas›yyete benzetdi. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” îmân yerinde
oldu. Ömer “rad›yallahü anh” amel yerinde oldu. Ömer Ebû
Bekrin fer’idir. Ebû Bekr îmân yerindedir. Îmân kalbin fi’lidir.
Ömer amel yerindedir. Amel bedenin fi’lidir. Kalb bedene tâbi’ de¤il, beden kalbe tâbi’dir. Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinin Kur’ân-› kerîminde okursun ve görürsün. Âyet-i kerîmede; (Îmân edenler, sâlih amel iflleyenler, hakk› tavsiye edenler,
sabr› tavsiye edenler) buyurulmas›, burada da, önce Allahü teâlâ hazretlerini bilesin. Sonra Muhammed Mustafâ “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini bilesin ve dîn-i islâm› tutas›n. Dîn-i islâm üzerine sülûk edesin [ilerleyesin]. O Ebû Bekr
“rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini hak üzere halîfe ve imâm
bilesin. Ondan sonra Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini, ondan sonra Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini,
ondan sonra Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini hak üzere
halîfe ve imâm bilesin. Ümîd olur ki, onlar›n muhabbetleri hurmetine müslimân dirilirsin ve k›yâmet günü müslimânlar saf›nda olup, müslimânlar zümresinde haflr olursun. Bütün fliddetlerden ve belâlardan emîn olas›n, inflâallahü teâlâ.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu: (Her kim bir kerre nemâzda veyâ nemâz hâricinde Velasr sûresini okursa, o kimse, Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinden iki fley bulur. Biri dünyevî, biri uhrevî. Dünyevî olan
odur ki, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri, ömrünün sonuna
kadar sabr mührünü vurur. Tâ ki, o kimsenin ölüm cihetinden
hiçbir korku ve s›k›nt› önüne gelmez. Uhrevî olan odur ki, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri o kimseyi k›yâmetde hak ehli
ile ve kendi hâs kullar› ile haflr eder. Tâ o kimsenin de gönlüne
yaln›zl›k ve kimsesizlik cihetinden bir korku ve yabanc›l›k fikri
gelmez. Her bir okuma¤a bu iki ni’metin karfl›l›¤› hâz›rd›r. Bu
Vel-asr sûresi hem hakk› zikr eder, hem sabr› zikr eder. Bu sûreyi okuyan›n, dünyâda ömrünün sonu sabr üzere olur. Âh›retde haflr›, hak ehli ile olur. Âyetleri dörtdür. Kelimeleri ondörtdür. Harfleri altm›flsekizdir. Her âyetin sonunda çok teh›yyât
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ve salavât ve her kelimenin sonunda çok berekât ve hayrât ve
harflerinin mukâbilinde çok derece ve hasenât vard›r.)
Onbeflinci Menâk›b: Bu haber, Çihâr yâr-i güzîn “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretleri hakk›nda meflhûr haberlerden biridir ve onlar›n fazîlet ve flerefleri beyân›nda vârid olmufldur. Onlar›n muhabbetleri bizim bedenimizde ve can›m›zda hayât›m›z
gibi olmufldur. Cân›m›zda îmân›m›z gibi olmufldur. Elhamdülillah! Onlar›n muhabbet güneflleri bundan da fazla olursa, lây›kd›rlar. E¤er yüz bu kadar veyâ bin bu kadar veyâ dahâ da fazla
olursa yine lây›kd›rlar. Hiçbir kimse, bu âna kadar onlar›n dostlu¤undan dolay› ziyân etmemifldir. Bundan sonra da etmez.
Hiçbir ferd bu zemâna kadar onlara düflmanl›k yapman›n fâidesini görmemifldir, zarar›n› görmüfldür. Bundan böyle k›yâmete
kadar onlara adâvet sebebi ile bir fâide bulmak ihtimâli yokdur.
Mutlaka zarar vard›r. O kimseler hem Muhammed Mustafân›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” makbûlü ve mardîsi olur ve
hem Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretlerinin mahbûb ve memdûhu olur. Dahâ ne istersin. Bundan ziyâde ne gerek. Oradan ki, niyyet himmetdir ve ta’rîf-i
muhabbetdir. Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinin ve Çihâr yâr-i güzînin temiz olmalar›nda
ve büyüklüklerinde flek ve flübhe yokdur. Kur’ân-› kerîmde geçen âyet-i kerîmeleri zikr etdik. Menâk›b-› flerîflerinde ve o haberler ve eserlerin çoklu¤undan ki, tafsîl etdik ki, flerefli flânlar›nda gelmifldir. Acaba o insâfs›z ve mürüvvetsiz ve zâlim ve
münâf›k kimseler, bu kadar Kur’ân-› azîm âyetlerini ve bu kadar Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin
hadîs-i flerîflerini okur ve dinlerler de, niçin gönlünde tutmaz ve
inkiyâd ile kabûl etmezler. Göklerin ve yerin bile Çihâr yâr-i
güzînin flerefinden haberleri vard›r. Cennet ve Cehennem onlar›n nefesinden haberdârd›r. Süflî âlem [dünyâ], üzerinde o büyükleri tafl›d›¤› için iftihâr duyar [ö¤ünür]. Levh ve kalemin her
ikisi, Çihâr yâr-i güzîni senâ eder. Arfl ve Kürsînin her ikisi Çihâr yâr-i güzîne düâ eder. Allahü teâlâ ve Resûli, Çihâr yâr-i
güzîni medh ederler.
[Meâl-i flerîfi; (... Sabr edenler ...) olan Âl-i ‹mrân sûresi
17.ci âyet-i kerîmesi, Çihâr yâr-i güzîn ile alâkal›d›r.] Sa¤lam ri– 466 –

vâyet ile Abdüllah bin Abbâs›n “rad›yallahü teâlâ anhümâ” bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, bir cemâ’ate karfl› buyurdu ki, k›yâmet günü
olunca, herkesin niyyet ve himmeti, gam ve s›k›nt›dan kendisini kurtarmak olur. Önce gelenler ve sonra gelenler, murâdl› ve
murâds›z [istekli, isteksiz] bir meydânda toplan›rlar. Kendi defterlerini okumak üzerine ve kendi yönlerinin kat›l›¤› üzerine ve
kendi iyi baht›n› kabûl etmek üzerine veyâ Allahü teâlâ muhâfaza etsin, kendi kötü baht›n› kabûl etmek üzerine gönül verirler. E¤er bu tarafda söz söyler isek, söz uzar ise de, e¤er söylemeyip, geçersek, gam ve gussada kal›r›z. Bunun için buray› uygun bir fleklde beyân edelim. Lâkin gönül kat›l›¤› ve göz körlü¤ü fâide vermez. Âdem “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm” hazretlerinin zemân-› flerîflerinden k›yâmet kopuncaya
kadar, her kim ki, vücûda gelmifldir, hepsi toplu olarak veyâ
müteferrik olarak temâm› toplan›rlar. Bir kavm ayak üzerine
durmufl, bir kavm dizleri üzerine durmufl flekldedir. (Her ümmeti dizleri üzerine oturarak toplanm›fl görürsün!) buyurulmufldur. [Câsiye sûresi 28.ci âyet-i kerîme meâli.] Kalbleri gö¤üsde hurûfla gelmifl, beyinleri dimâglarda cûfla gelmifl olur.
Dizleri üzerine gelmifl kimsenin gönlü s›k›nt›da olur. Kendilerinden bîzâr olurlar. Ümîd etdikleri fleylere kavuflamad›klar›n›,
lezzetlerden uzak olduklar›n› görürler. Gönüllerini [kalblerini]
kendi yapd›klar›n›n ve dediklerinin cezâs› ile baflbafla b›rak›rlar. Büyük ve küçük günâhl›lar›, bir tarafda tutarlar. Kuvvetli
ve za’îf hasmlar› di¤er tarafda tutarlar. Mürâîlik, yankesicilik,
nemmâml›k, ikiyüzlülük perdelerini y›rtarlar. [Ya’nî bu vasflar
aç›¤a ç›kar.] Dimâglarda, gönüllerde olan her ne varsa aç›¤a ç›kar. Yâ se’âdet nûruna kavuflur. Veyâ Allahü teâlâ korusun, flekâvet ve zulmetine kavuflur. [fiûrâ sûresi 7.ci âyet-i kerîmesinde
meâlen], (Bir f›rkas› Cennetde, bir f›rkas› Cehennemde olurlar)
buyuruldu. Mü’min ve kâfirin bafldan gidecekleri yer belli olur.
Bu bâbda bu kadar yaz›ld›.
Biz bîçâreler ve derdine dermân arayanlar. Ne edelim, ne
yapma¤a kâdiriz. Biz nasîbsiz kimseler, kime ne söyliyelim, kime ne a¤lay›p, s›zlayal›m. Keflki, annemizden do¤m›yayd›k. Veyâ çocuk iken ölse idik. [Meryem sûresi 23.cü âyet-i kerîmesinde; Îsâ aleyhisselâm›n do¤umu zemân›nda; hazret-i Meryemin;
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(Ne olayd› bu hâlden evvel ölmüfl olsayd›m; unutulup gitseydim) dedi¤i bildirilmekdedir.] Yâ Rabbî! Sana karfl› a¤lay›p-s›zlayal›m. Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini sana flefâ’atçi getirelim. Sonra Çihâr yâr-i güzîn “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerini de sana flefâ’atçi getirelim. Evet, evet. Vallahi delîl budur. Gözümüzün suyu, böyle günde, böyle vaktde gâyet hofldur, büyük sermâyedir.
Rubâi’:
Senin aflk›n zarar olsa da, her ne kadar, yine hofldur,
Aflk›nda can korkusu olsa yine de hofldur.
Diyelim ki, bu dünyâda sana kavuflamad›m,
Âh›retde bir ümîd, bulunsa yine de hofldur.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” k›yâmet gününün fliddetini, dehfletini beyân etdikden sonra buyurdular ki, bu
fliddetli ânda iki minber getirirler. Her ikisi de kemâli nûr ile
münevver, her ikisi hâlis nûrdand›r. Birisini Arfl›n sa¤ taraf›na,
birisini sol taraf›na koyarlar. ‹ki flahs, ikisi de mukarreb melek,
ikisi de heybetli ve haflmetli gelirler. O iki minber üzerine otururlar. Ondan sonra, o sa¤ tarafda minberde oturan güzel ses ile
der ki, (Beni bilmiyenler bilsin ki, Cennetin hâzini R›dvân›m.
Cennetin makâmlar›, hazîneleri, dereceleri, benim elimdedir.
Sevâb iflleyenlerin ifllerini gören benim. fiimdi emîn olun ve bilin, iflte Cennetin anahtârlar› bendedir. Bugün Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri buyurdu, yâ R›dvân! Kilitleri, Muhammed Mustafâya “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” teslîm et.
Ben de iletdim. Resûlullah hazretleri bana buyurdu ki, bu kilitleri Ebû Bekre ve Ömere teslîm et. ‹kisine benden selâm da
söyle. Ve hem Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinden selâm
söyle. Ve onlara söyle ki, Cennet kap›lar›n› aç›n›z. Kendi dostlar›n›z›, gönlünüzün murâd› üzerine azâbs›z Cennete götürünüz. fiimdi ben geldim. Kilitleri Ebû Bekre ve Ömere teslîm etdim. Siz flâhid olunuz.)
Ondan sonra o ikinci melek, Arfl›n sol yan›ndaki minberden
yüksek sesle nidâ eder. Heybetlidir ve haflmetlidir. (Yâ mahfler
halk›. Her kim beni bilirse hofldur. Her kim beni bilmez ise, bilsin ki, ben Cehennem mele¤i Mâlikim. Azâb ehlini ben bilirim.
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Cehennem derecelerini, tabakalar›n›, ac› yerlerini bilirim. Cinnîleri ve Âdem o¤ullar›n›, e¤er istesem; arasat meydân›ndan bir
elimle tutar al›r›m. Ben ki bir sayhâ ile [ba¤›rma ile] ve bir helâk edici ba¤›rma ile insanlar›n ve cinnîlerin bafl›na intikâm getiririm. E¤er istesem, Cehennemin dörtyüz derekesini bir boncuk gibi, elimin ayas› üzerinde döndürürüm. E¤er istesem,
a¤açlar yapra¤› adedince, sahrâlar kumu adedince olan zincir
ve halkalar›, y›lan ve akrebleri bir da’vet ile Cehennemin hâviyesinden d›flar› ç›kar›r›m. fiimdi, size haber verme¤e ve söyleme¤e geldim. ‹yi bak›n›z ve dinleyiniz. Bunlar, Cehennemin kilitleridir. Allahü teâlâ bana emr etdi ki, Cehennemin bütün kilitlerini Muhammed Mustafâya vereyim. Ona söyliyeyim ki, her
kimi ister isen, Cehennemden geri tut. Ben de geldim kilitleri
teslîm etdim. Allahü tebâreke ve teâlân›n emrlerini haber verdim. Muhammed aleyhisselâm buyurdu ki, flimdi sen de, Allahü teâlâ flânühü hazretlerinin emri ile ve benim buyru¤um ile
Cehennemin bu kilitlerini, Ebû Bekr ve Ömere teslîm et. Ve
onlara söyle. Her ikiniz düflmanlar›n›z› Cehenneme götürünüz.
fiimdi, ben ki Mâlikim. ‹flte getirdi¤im kilitleri, Ebû Bekr ve
Ömere teslîm etdim. Siz flâhid olunuz.)
Ondan sonra, konulan o iki minber üzerine R›dvân ile Mâlik ç›k›p, otururlar. Sonra iki minber dahâ, cemâl ve kemâl-i nûr
ile münevver olduklar› hâlde getirirler. O iki minberin yan›na
koyarlar. Birinin sa¤›nda ve birinin solunda. Mukarreb ve mutahhar iki flahs [melek] gelip, herbiri bir minber üzerine ç›k›p,
otururlar. Ondan sonra o sa¤ tarafdaki minberde oturan mukarreb melek nidâ eder ve der ki, Yâ mahfler halk›. Ben Mikâîlim. ‹zzet hazînelerine müvekkilim. Minnet zâhireleri üzerine
düflmüflüm. Sular›n, rüzgârlar›n ve r›zklar›n hazînedâr› benim.
Meflgûliyyetlerin, ifllerin, fethlerin ve nusretlerin koruyucusu
benim. Allahü teâlâ flânühû, kevser havz›n›n kayna¤›n›, suyunun dolup-boflalmas›n›, da¤›t›m ve tutumunu bundan önce benim emrime vermifldi. Bugün bana buyurdu ki, biz o nesneyi,
sana vermifl idik. Bizim emrimiz ile benim hâs Resûlüm Muhammed Mustafâya “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” teslîm
et. Bugün Kevser havz›nda cârî olan herfley, Resûlün “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” murâd› ve r›zâs› ile cârî olacakd›r.
Ben vard›m bu hükmü ve bu ifli, hazret-i Mustafâya teslîm et– 469 –

dim. Muhammed Mustafâ hazretleri, bu ifli, Osmân-› Zinnûreyn hazretlerine verdi. Kendi dostlar›n› ve Ebû Bekr, Ömer ve
Alînin “rad›yallahü teâlâ anhüm” dostlar›n› havz›n flerâb›ndan
içirerek kand›rs›n. O Çihâr yâr›n düflmanlar›n›, havz-› kevserden mahrûm edip, geri döndürür. Sonra Arfl›n sol taraf›nda
olan minberdeki melek nidâ eder: Yâ mahfler halk›. ‹flte cümle
meleklerin büyü¤ü olan rûh benim. Vilâyetin fahri ve memleketin zeyni, cümle meleklerin berâberi benim ki, benim flân›mda gelmifldir. Allahü teâlâ hazretleri [Nebe sûresi 38.ci âyet-i
kerîmesinde meâlen], (... K›yâmet günü Rûh ve melekler saf
olup, dururlar...) buyurdu. fiimdi bak›n ve görün ki, s›ratdan
geçmek berât› benim elimdedir. Görün ki, Allahü teâlâ flânühü,
bundan evvel beni, s›rat yolcular›n›n gözeticisi etmifldi. Hiç
kimse, benim icâzetim olmay›nca, s›ratdan geçemez. Bugün Allahü Sübhânehü ve teâlâ bana buyurdu ki, var bu cevâz› Muhammed Mustafâya ver. Ben de vard›m, bu cevâz› Muhammed
Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine teslîm
etdim. Muhammed aleyhisselâm bana buyurdu ki, sen bu cevâz› Aliyyül Mürtedâya teslîm et. Bugün Aliyyül Mürtedâ kendi
dostlar›n› ve Ebû Bekr, Ömer ve Osmân›n dostlar›n› selâmetle
s›ratdan geçirsin. Düflmanlar›n›, tepe afla¤› Cehenneme yollas›n.
Onalt›nc› Menâk›b: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” oturunca, sa¤ taraf›na Ebû Bekr-i S›ddîk, sol taraf›na
Ömer-ül Fârûk, karfl› taraf›na Osmân-› Zinnûreyn, arka taraf›na Aliyyül Mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anhüm” otururdu. Ebû
Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh”, Muhammed Mustafâ
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin sa¤ taraf›nda
oturmas›n›n sebebi, ondan dolay›d›r ki, bu ümmetde Ebû Bekrden dahâ merhametli kimse olmam›fld›r. Cennet rahmet serây›d›r. Cennet sa¤ tarafdad›r. [Vâk›’a sûresi 27.ci âyet-i kerîmede
meâlen; (Defteri sa¤ tarafdan verilenler, ne mutlu o eshâb-› yemîne [sa¤c›lara].) buyuruldu. 28.ci âyet-i kerîmede meâlen; (Eshâb-› yemîne Cennetde ne ikrâmlar olacakd›r. Onlar, dikeni olm›yan, meyvesi çok olan sedir a¤açlar›n›n alt›nda olurlar) buyuruldu.] Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin sa¤ tarafda oturmas› bundan dolay›d›r.
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Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü teâlâ anh”, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin sol taraf›nda oturmas› ondan dolay›d›r ki, iblis-i la’în her kavmin aras›na sol tarafdan gelir. Ya’nî ‹blîsin yolu sol tarafdan idi. Ömer “rad›yallahü
teâlâ anh” fleytân›n yolu üzerine oturmufl olurdu. Âlem yarat›lal›dan beri fleytân kimseden, hazret-i Ömerden korkdu¤u gibi
korkmazd›. Hangi evde hazret-i Ömer olur ise, fleytân oraya giremezdi. Bir evde fleytân oldu¤u zemân, hazret-i Ömer o eve
girdi¤i gibi, ‹blîs fîrâr ederdi. Dâimâ Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh”, toplant›larda ve meclislerde; Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerinin sol taraf›nda otururdu. Tâ ki, iblîs o yoldan kavmin aras›na gelmesin diye.
Osmân-› Zinnûreyn “rad›yallahü teâlâ anh”, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin önünde oturmas›n›n pek büyük fâideleri var idi. Zîrâ Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” meclisi, dervîfllerin ve gayrilerin ve
yetîmlerin ümîdgâhlar› idi. Bir arzûsu, derdi olanlar›n, çâre bulacaklar› yer idi. Her vaktde, her sâatde, gün olurdu ki, on kerre, fakîrler ve dilek ve ricâ sâhibleri, ihtiyâclar› için bu meclise
gelirlerdi. Kendilerine gerekli olan önemli fleyleri o hazretden
taleb ederlerdi. Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” onlar›n en zengini ve en cömerdi idi. Dinâr dizileri ve dirhem keseleri önünde konulmufl idi. Elbiseleri ve dürlü dürlü hediyyeleri hizmetcileri tutup, dururdu. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri kalb ile cümlenin en zengini idi. Lâkin beden
ile dervîfl idi. ‹stek sâhibleri gelirler, murâdlar›n› ve maksadlar›n› ve arzûlar›n› taleb ederlerdi. Hazret-i Osmân kalkar, o
meclisin hakk›n› ve O hazretin hakk›n› kendi mal›ndan edâ
ederdi.
Aliyyül Mürtedâ, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin, mubârek arka taraf›nda oturmas›n›n sebebi flu idi. Böyle bir meclisde, onun gibi büyük ve iftihâr edilen
böyle bir rehber ve Peygamber düflmans›z olmazd› ve k›skananlar›, inâdc›lar› olacakd›. Bu düflman ve hâsid ve muânidler
[inâdc›lar], hîle ve zarar etme¤e gelecekleri zemân, çok def’a
arka tarafdan gelirler. Alî “rad›yallahü teâlâ anh” onun için
muhâf›z ve gözcü (bekçi) idi. Gerçi hakîkî muhâf›z ve koruyu– 471 –

cu Allahü teâlâ hazretleridir. Lâkin zâhiren, sebebe yap›flarak
arkada otururdu. E¤er bir düflman gelip, çirkin bir hareket etse idi, Allah›n aslan› o kimsenin bafl›n› Zülfikâr ad›ndaki k›l›c›
ile keserdi.
Onyedinci Menâk›b: fiakîk-i Belhî “rahimehullahü teâlâ”
dedi ki, islâm bir a¤aca benzer ki, ona dört fley lâz›md›r. Kök,
gövde, dal ve meyve. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” islâm a¤ac›n›n köküdür. Ömer “rad›yallahü anh” gövdesidir. Osmân “rad›yallahü anh” dal›d›r. Alî “rad›yallahü anh” meyvesidir. Muhammed “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin ism-i
flerîfi dört harfdir. Mim; Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine uygunlu¤udur.
Ha, Resûlullah›n müslimânlar›n ifllerinde hasbiyetidir. Ya’nî
her ne ifller ise, Allahü teâlâ hazretlerinin r›zâ-› flerîfi idi. Kimseden bir nesne tama’ etmez, birfley beklemezdi. Mim; akrâba
ve ehline muhabbet ve muâfleretdir. Dal; islâm dînine kâfirleri
da’vetdir. Muvâfakat, Ebû Bekrin nasîbi oldu. Hasbet, Ömerin
nasîbi oldu. Muâfleret, Osmân›n nasîbi oldu. Da’vet Alînin nasîbi oldu “rad›yallahü teâlâ anhüm.”
‹flâret: Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” seferde ve hazarda, cân›n› ve mal›n› fedâ ederek mime muvâfakat› h›fz etdi. Allahü teâlâdan bu hil’at› buldu ki, (Ma¤arada bulunan iki kiflinin, ikincisi) diye an›lmak flerefine mazhar oldu. Ve hazîre-i
kudüsde mucâvereti Rabbil’âlemîni buldu. Ömer “rad›yallahü
teâlâ anh” âlemi ihtisâb kamç›s› ile düzene sokdu. Binlerce
mescidlerin ba¤r›nda nûr saçan minberler ta’yîn etdi. Hiç kimseden korkmad›. Kendi o¤lu üzerine dîni had cezâs›n› uygulad›. Bütün hâllerinde ba¤l›l›¤›n› sâdece Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine hasretdi. [Muhammed sûresi 11.ci âyet-i kerîmesinde meâlen]; (Elbette Allah îmân edenlerin velîsidir) buyuruldu. Allahü teâlâ, hakk›nda böyle buyurdu. Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” muâfleret mimini seçdi. Allahü tebâreke ve
teâlâ hazretlerinden baflka, bütün yarat›klardan alâkas›n› kesip, Rabbil’âlemînin hizmeti ile meflgûl oldu. Her gece iki
rek’atde bütün Kur’ân-› kerîmi hatm etdi. Dünyâ muhabbetini
kalbinden d›flar› atd›. Ni’met ve mal›n› Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine ve Eshâb-› güzîne harc et– 472 –

di. Meâl-i flerîfi, (Dînî vazîfelerine devâm eden, geceleri secdede ve k›yâmde geçiren...) olan, Zümer sûresinin 9.cu âyet-i kerîmedeki hitâba nâil oldu. Alî “rad›yallahü teâlâ anh” halk›
da’veti seçdi. Keskin k›l›c› ile kâfirleri kahr etdi. Sabr ve sebât›ndan dolay› Cennete gitdi. [‹nsan sûresi 12.ci âyetinde meâlen], (Sabrlar› sebebi ile, Onlara Cennet ve ipek elbise giymekle karfl›l›k verir) buyuruldu ki, buradaki ihsânlara kavufldu. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Her
kim Ebû Bekri severse, beni bulur. Her kim Ömeri severse, beni görür. Her kim Osmân› severse, o bana lây›kd›r. Her kim
Alîyi severse hemniflînim olur.) [hemniflîn: Celis: Meclisinde
bulunan].
Onsekizinci Menâk›b: fiakîk-i Belhî “rahimehullahü teâlâ”
buyurdu: Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin ismine câhiliyye devrinde (Atîk) derlerdi. ‹slâmiyyet zemân›nda Ebû Bekr dediler. Gökde S›ddîk dediler. Yeryüzünde
Abdüllah dediler. Cennetde Zülfadl [fazîlet sâhibi] olacakd›r.
Arfldakiler Züsse’a [ya’nî vüs’at, kudret sâhibi] dediler. Tevrâtda Mu’tî okudular. ‹ncîlde müttekî okudular. Zebûrda Ma’meyân okudular. Kur’ân-› kerîmde sâhib okudular. K›yâmetde fiâfi’ okudular. Cehennemde rahîm okudular. Melekler Cevâd
okudular. Allahü teâlân›n dîdâr›na kavuflma ân›nda Mükerrem
okudular (dediler).
Ömer bin Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine câhiliyye zemân›nda Ömer derlerdi. ‹slâmiyyet devrinde Ebû Hafs
dediler. Düflmanlar› Bâs›ta [memleketleri feth ederek yay›l›c›]
dediler. Cennetde Sirâc denilecekdir. Yeryüzünde Kâhir dediler. Gökyüzünde Fârûk dediler. Tevrâtda nâs›r okudular. ‹ncîlde Mensûr okudular. Zebûrda Nât›k-› bil hak [ya’nî hak ile konuflan] okudular. Kur’ân-› kerîmde (Efliddâü alel küffâr) [ya’nî
kâfirlere karfl› fliddetli davranan] okudular. K›yâmetde Fâtih
okudular. Cehennemde Hâmid okudular. Melekler âdil dediler. Allahü teâlân›n dîdâr›n› görme vaktinde (Mu’azzam) diyeceklerdir.
Osmâna “rad›yallahü anh”, câhiliyye devrinde Ebû Ömer
dediler. ‹slâmiyyet devrinde Osmân dediler. Evinde Zinnûreyn dediler. Arflda Müstehyî [hayâ sâhibi] dediler. Tevrâtda
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Müflfik okudular. ‹ncîlde Reflîd okudular. Zebûrda Sa’îd okudular. Kur’ân-› kerîmde flehîd okudular. K›yâmetde Sahî [cömerd] dediler. Cennetde Münfik [nafaka veren] dediler. Cehennemde Mut›k [gücü yeten] dediler. Melekler Kânit [dindâr,
itâ’atli] dediler. Allahü teâlây› rü’yet vaktinde muhterem diyeceklerdir.
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin ismine câhiliyye
zemân›nda Haydar dediler. ‹slâmiyyet devrinde Ebül Hasen
dediler. Gökde Alî dediler. Yeryüzünde Emîr-ül mü’minîn dediler. Tevrâtda Millî [din ile alâkal›] okudular. ‹ncîlde Esedillah okudular. Zebûrda civânmerd okudular. Kur’ân-› kerîmde
Ehl-i beyt okudular. Cehennemde Kerrâr dediler. Melekler
Hâzim-ül ahzâb dediler. Rü’yet zemân›nda Müeyyed diyeceklerdir.
Ondokuzuncu Menâk›b: Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü
teâlâ anhümâ” hazretleri ve Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretleri dediler ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretlerinin huzûr-› flerîflerine vard›k. Ebû Zer-i
G›fârî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri huzûrlar›nda oturmufl
idi. Buyurdular ki, (Yâ Ebâ Zer! Muhâcir ve Ensâra câmi’e gelin diye nidâ et!) O da nidâ eyledi [seslendi]. Mescidi doldurdular. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
minbere ç›kd›. Belîg bir hutbe okudu. Sonra buyurdu ki, (Ey
Muhâcirler ve Ensâr! Ben size bir hediyye vereyim mi? Cebrâîl aleyhisselâm, bana yedi kat göklerin üstünden hediyye getirdi.) Biz verin, yâ Resûlallah! dedik. R›dâ-i flerîflerinin alt›ndan
bir ayva ç›kard›. Ebû Bekr-i S›ddîka verdi. Sonra Ömere verdi. Ondan sonra Osmâna verdi. Sonra da Alîye verdi “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”. O ayva fasîh lisân ile tesbîh, tahmîd ve tehlîl etme¤e bafllad›. Râvî [nakl eden] der ki, Muhâcir
ve Ensâr iflitip, konuflma ve güzel sesinden hayret etdiler. O
ayva, benim sesimden ve konuflmamdan, siz hayret mi ediyorsunuz, dedi. Muhammed aleyhisselâm› hak Peygamber göndermifl olan Allahü teâlâya yemîn ederim ki, Allahü teâlâ ve
tekaddes hazretleri, hazret-i Âdem aleyhisselâm› yaratmadan
seksen bin sene önce, yedinci gökde, seksen bin flehr yaratm›fld›r. Her flehrde seksen bin kasr, her kasrda seksen bin ev, her
evde seksen bin bostân, her bostânda seksen bin a¤aç, her
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a¤açda seksen bin dal, her dalda seksen bin yaprak, her yapra¤›n alt›nda seksen bin ayva yaratm›fld›r. Her ayva tesbîh, tahmîd, tehlîl, takdîs ve tekbîr ederler. Sevâb›n› Ebû Bekr, Ömer,
Osmân ve Alînin “rad›yallahü anhüm” dostlar›na ve muhiblerine verirler.
Yirminci Menâk›b: Ebû Bekr-i fiiblî “rahimehullahü teâlâ”
hazretlerinden, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
buyurdu¤u (Ben ilmin flehriyim, Alî kap›s›d›r) hadîs-i flerîfini
sordular. fiiblî cevâb verdi ki, Siz Alîyi; Ebû Bekr, Ömer ve Osmândan “rad›yallahü teâlâ anhüm” evvel zikr ediyorsunuz.
Dört nesne Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
mahsûs oldu. Bu dört nesneyi Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri, Resûlüne mahsûs k›ld›. S›dk› Resûlüne mahsûs k›ld› [Resûlullah›n s›dk› temâm oldu]. Ma’rifete mahsûs k›ld›. Ma’rifeti
kemâle erifldi. ‹lme has k›ld›. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu: (Ben s›dk›n flehriyim. Ebû
Bekr o flehrin kap›s›d›r!) Bunun do¤rulu¤u Kur’ân-› kerîm ile
bildirilmifldir. [Zümer sûresi 33.cü âyetinde meâlen], (Onlar ki,
s›dk ile geldiler ve onu tasdîk etdiler) buyuruldu. Burada kasd
edilen Ebû Bekrdir “rad›yallahü teâlâ anh”. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ben îmân›n flehriyim.
O flehrin kap›s› Ömerdir.) Bunun tahkîki kitâbullahdad›r. [Enfâl sûresi 64.cü âyetinde meâlen], (Ey Resûlüm! Sana Allah ve
mü’minlerden sana tâbi’ olanlar yetiflir) buyuruldu. Burada
kasd edilen Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleridir. Yine
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ben
ma’rifetin flehriyim. Osmân o flehrin kap›s›d›r.) Bunun tahkîki
kitâbullahdad›r. [Zümer sûresi 9.cu âyetinde meâlen], (Geceleri devâml› secdede ve ayakda ibâdet eden ile küfr ve isyânda
olan bir olur mu?) buyuruldu. Burada kasd edilen Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleridir. Sonra fiiblî “rahimehullah”
sükût etdi. O süâl eden kimse dedi ki; niçin Alînin fadl›na istidlâl etmeyip, sükût etdin. fiiblî “rahimehullahü teâlâ” buyurdu:
Biz flunun üzerine flübhe etmeyiz ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu: (Ben ilmin flehriyim! O flehrin kap›s› Alîdir.) Bunun tahkîki kitâbullahdad›r. [‹nsan sûresi 7.ci
âyet-i kerîmesinde meâlen], (Nezrlerinde vefâ gösterenler, fliddeti yayg›n olan k›yâmet gününden korkarlar) buyuruldu. Bu– 475 –

rada kasd edilen Alîdir “rad›yallahü anh”.
Yirmibirinci Menâk›b: Sahîh rivâyet ile nakl olunmufldur.
Hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm, Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerine, dört elma getirdi. Resûlullah,
birisini Ebû Bekre “rad›yallahü anh” verdi. Birisini Ömere
“rad›yallahü anh” verdi. Birisini Osmâna “rad›yallahü anh”
verdi. Birisini Alîye “rad›yallahü anh” verdi. Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” elmas› üzerinde, (Hâzâ hediyyetün minel
Melik-iflflefîk alâ Ebî Bekr-i S›ddîk) [Bu, meliküflflefîkden S›ddîka hediyyedir] yaz›lm›fld›. Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” elmas› üzerinde, (Hâzâ hediyyetün minel melikil vehhâb alâ
Ömer-il Hattâb), [Bu, melikül vehhâbdan, Ömer-ül Hattâba
hediyyedir] yaz›lm›fld›. Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anh” elmas› üzerinde, (Hâzâ hediyyetün minel melik-ül hannân el mennân alâ Osmân bin Affân) [Bu, melikül Hannân ve mennândan
Osmân bin Affâna hediyyedir] yaz›lm›fld›. Alînin “rad›yallahü
teâlâ anh” elmas› üzerinde, (Hâzâ hediyyetün minel melikil
Vâhibil Gâlib alâ Alî ibni Ebî Tâlib) [Bu, Melikül Vâhibül Gâlibden, Alî bin Ebî Tâlibe hediyyedir] yaz›lm›fld›. Yine Ebû
Bekrin “rad›yallahü anh” elmas› üzerine, (Ebû Bekre bu¤z
eden z›nd›kd›r) yaz›lm›fl idi. Ömerin “rad›yallahü anh” elmas›
üzerine, (Ömere bu¤z edenin yeri Sekar [Cehennem]dir) yaz›lm›fl idi. Osmân›n “rad›yallahü anh” elmas› üzerine, (Osmâna
bu¤z edenin hasm› Rahmând›r) yaz›lm›fl idi. Alînin “rad›yallahü anh” elmas› üzerine, (Alîye bu¤z edenin hasm› Nebîdir) yaz›lm›fl idi.
Yirmiikinci Menâk›b: Hadîs-i flerîfde Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Nûh aleyhisselâm, kavminden, haddinden ziyâde eziyyet ve müflkilât çekip, müslimân
olmalar›ndan da kat’î ümîdini kesip, düâ edip, [Nûh sûresi 26.c›
âyet-i kerîmesinde meâlen buyuruldu¤u gibi], (Yâ Rabbî! Yeryüzünde dolaflan hiçbir kâfiri b›rakma.) dedi. Allahü tebâreke
ve teâlâ hazretleri düâs›n› kabûl etdi. Cebrâîl aleyhisselâm gelip, tûfan›n nas›l olaca¤›n› ve nas›l gemi yapaca¤›n› söyledi. Nûh
aleyhisselâma neccârl›¤› [marangozlu¤u] ta’lîm etdi ve dedi ki:
Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri buyurdu ki, bir gemi yapacaks›n. Nûh aleyhisselâm dedi; nas›l yapmam lâz›m. Cebrâîl
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aleyhisselâm dedi: Yüzyirmidört bin Peygamber ad›na birer
tahta yont. Nûh aleyhisselâm buyurdu: Yâ Cebrâîl! Ben bütün
Peygamberlerin adlar›n› bilmem. Cebrâîl aleyhisselâm dedi:
Allahü teâlâ hazretleri, senin tahta yontman› emr buyurur.
Cümle eflyân›n hâl›k› olarak, ben onlar›n adlar›n› halk edip,
tahtalar üzerinde zuhûra getiririm buyurur. ‹lk tahtay› ki kesip,
yontdu. Âdem “alâ nebiyyinâ aleyhissalâtü vesselâm” hazretlerinin ismi o tahta üzerinde meydâna geldi. Bir tahta dahâ yontdu. fiis [fiît] aleyhisselâm›n ismi meydâna geldi. Üçüncü tahtada ‹drîs aleyhisselâm›n ismi, dördüncü tahtada Nûh aleyhisselâm›n ismi meydâna geldi. Böylece her bir tahta üzerinde bir Peygamberin ism-i flerîfi meydâna geldi. Son tahtay› trafl etdikde
Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin ism-i flerîfi zuhûra geldi. Sonra yüzyirmidört bin m›h [çivi] yapd›. Her çivi üzerinde bu tertîb ile, bir Peygamberin ism-i
flerîfinin yaz›lm›fl oldu¤unu gördü. Cebrâîl aleyhisselâm geldi ve
dedi ki: Allahü teâlâ buyurur: Tahtalar› terkîb edip, m›hlar› [çivileri] muhkem et. Temâm›n› yerlefldirdi. Temâm olmad›. Dört
tahtal›k yer eksikdi. Cebrâîl aleyhisselâm gelip, dedi. Yâ Nûh!
Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hâtem-ün-nebiyyindir. Onun dört yâri vard›r. Birincisi Ebû Bekr,
ikincisi Ömer, üçüncüsü Osmân, dördüncüsü Alîdir “rad›yallahü teâlâ anhüm”. Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri buyurur ki: Bu dört tahtaya da Çihâr yâr ismine yont ki, senin gemin
temâm olsun. Nûh aleyhisselâm dört tahta dahâ yontup, terkîb
etdikde, o gemi temâm oldu. Cebrâîl aleyhisselâm (fiimdi senin
sefînen temâm oldu) buyurdu.)
‹flâret: Yâ Nûh! Mustafâ ad› ve Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve
Alî ad› yaz›lm›fl olmay›nca, su tûfan›ndan sana kurtulufl olmaz,
diye bildirildi. Ey mü’min! Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin muhabbeti ve Çihâr yâr-i güzînin muhabbeti senin kalbinde olmay›nca, Cehennem ateflinden kurtulamazs›n. Ebedî Cennete eriflmezsin. Bîçûn ve bîçûgûne olan›n dîdâr›n› görmezsin. Dâr-› islâmda do¤ru oturmazs›n.
Yirmiüçüncü Menâk›b: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem”, (Dîni pâk ve muvahhid her mü’min hâlis kalb ile
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(Bismillâhirrahmânirrahîm) söylese, Allahü tebâreke ve teâlâ
hazretleri, ondan dolay› Cennetde k›rm›z› yâkutdan bir flehr binâ eder. Her flehrde, zebercedden bin kasr, her kasrda bin serây, her serâyda bin hâne, her hânede bin taht, her tahtda sündüsden ve harîrden [ipekden] bir döflek. Her döfle¤in üzerinde
bir hûrî, aya¤›ndan beline kadar anber, belinden gerdân›na kadar, beyâz kâfûrdan, gerdân›ndan bafl›na kadar nûrdand›r. Aln›na Ebû Bekr-i S›ddîk, sa¤ yana¤›na Ömer-ül Hattâb, sol yana¤›na Osmân bin Affân, çenesinde Aliyyül Mürtedâ, dudaklar›na (Bismillâhirrahmânirrahîm yaz›lm›fld›r.). Mutî’ ve muhlis
olanlar›n hepsi, ömürlerinde dilleri ile bir kerre besmele söylese, onun kurtulmas›na ve halâs›na sebeb olur. Nerede kald› ki,
gece ve gündüzde farz ve nâfile nemâzlarda mü’minler besmele okurlar. Gâfil olmay›p, âgâh olanlar, her ifllerinin bafl›nda
besmele okurlar.
Yirmidördüncü Menâk›b: Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerinin rivâyet etdi¤i bir hadîs-i flerîfde,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Cebrâîl aleyhisselâmdan iflitdim, dedi ki: Rabbil’âlemîn, Muhammedin “aleyhisselâm” nûrunu yaratd›kdan sonra
[akabinde], bir kandil halk etdi. O kandili Arfl-› azîmin alt›na
asd›lar. Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretlerinin nûru o kandilin etrâf›nda iki bin sene ibâdet etdi.
Ondan sonra dört katre su o kandilden damlad›. Medîne-i münevvereye düfldü. Emr geldi ki, yâ Cebrâîl o topra¤› kald›r. Bir
flemâme yap. Ben de yapd›m. Buyruk geldi ki, o flemâmeyi R›dvân›n önüne ilet. Onu kâfûr ve anber ile, misk ve za’ferân ile
yo¤ursun. R›dvân›n yan›na iletdim. O flemâmeyi yo¤urdu. Ondan sonra buyruk geldi ki, yâ Cebrâîl! Bu kâfûr ve anber, misk
ve za’ferân ile yo¤rulan çamuru, rahmet deryâs›na dald›r. Götürdüm, rahmet deryâs›na dald›rd›m. Bin sene orada kald›.
Buyruk [emr] geldi ki, yâ Cebrâîl! fiimdi, rahmet deryâs›ndan
onu ç›kar. Heybet deryâs›na ilet [götür]. Heybet deryâs›na götürdüm. Bin sene de orada kald›. Emr geldi ki, ç›kar, hayâ deryâs›na dald›r. Ben de hayâ deryâs›na dald›rd›m. Bin sene de
orada kald›. Emr [buyruk] geldi: Temâm oldu mu dedi. Temâm
oldu, dedim. Her fleyi en iyi fleklde Sen bilirsin, dedim. Emr geldi ki, ondan ç›kar, ilm deryâs›na götür. Ben de ç›kar›p, ilm der– 478 –

yâs›na götürdüm. Bin sene de orada kald›. Emr geldi ki, temâmd›r. Cebrâîl aleyhisselâm der ki, küstahl›k edib, dedim ki,
yâ Rabbî! Bu nûrdan ne halk etmek istersin. Buyruk geldi ki, yâ
Cebrâîl! Bu nûrdan bir kulu halk etmek isterim ki, Arfldan topra¤a kadar âlemde ondan azîz bir kul olmaz. Arfl›n kenâr›na
bakd›m. Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah, yaz›lm›fl
gördüm. Senin ad›n› bildim ve dedim, yâ Rabbî! Kâfûr ve anber, misk ve za’ferândan ne halk etmek istersin. Buyurdu ki,
onun kemi¤ini kâfûrdan, halk ederim. Etini anberden, sinirini
za’ferândan. Ey Cebrâîl, za’ferân renginde yüzünü, miskden tüyünü ve anberden kokusunu halk ederim. Rahmet deryâs›ndan
Ebû Bekri halk ederim. Heybet deryâs›ndan Ömeri, hayâ deryâs›ndan Osmân›, ilm deryâs›ndan Alîyi halk ederim “rad›yallahü teâlâ anhüm”.)
Yirmibeflinci Menâk›b: Sahîh rivâyet ile gelmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: Allahü teâlâ
bir bostân halk etmifldir. O bostânda kendi kudret ve nusretiyle dört ›rmak yaratm›fld›r. Biri, ikrâr ›rma¤›. Biri, tevhîd ›rma¤›.
Biri, ahkâm-› islâmiyye ›rma¤›. Biri, kelâm ›rma¤›. Her bir ›rma¤› bir bucakda [köflede] yaratd›. Ebû Bekr muhabbetini bir
buca¤a [köfleye] koydu. Ömer muhabbetini ikinci buca¤a koydu. Osmân muhabbetini üçüncü buca¤a koydu. Alî muhabbetini dördüncü buca¤a [köfleye] koydu. Her köflede on a¤aç halk
etdi [yaratd›].
Ebû Bekr “rad›yallahü anh” muhabbetinin köflesinde halk
etdi¤i on a¤ac›n birincisi, flehâdet a¤ac›, ikincisi, havf a¤ac›,
üçüncüsü, recâ a¤ac›, dördüncüsü, flevk a¤ac›, beflincisi, cehd,
alt›nc›s›, hayr, yedincisi, flükr, sekizincisi tevâdu’, dokuzuncusu
nusret, onuncusu, ihlâs a¤ac› idi.
Ömer “rad›yallahü anh” muhabbetinin oldu¤u köflede halk
etdi¤i [yaratd›¤›] on a¤ac›n, birincisi emânet a¤ac›, ikincisi salâbet a¤ac›, üçüncüsü flefkat, dördüncüsü inâbet, beflincisi muhabbet, alt›nc›s› ihlâs, yedincisi kanâat, sekizincisi r›zâ, dokuzuncusu temyîz, onuncusu tevfîk a¤ac› idi.
Osmân “rad›yallahü anh” muhabbetinin köflesinde halk etdi¤i on a¤ac›n birinci a¤ac› vefâ a¤ac›, ikincisi haflyet a¤ac›,
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üçüncüsü hurmet, dördüncüsü müvâneset, beflincisi tevekkül,
alt›nc›s› hamiyyet, yedincisi ilm, sekizincisi hilm, dokuzuncusu
sehâ, onuncusu hayâ a¤ac›d›r.
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” muhabbetinin köflesinde halk etdi¤i on a¤ac›n, birinci a¤ac› flefâ’at a¤ac›, ikincisi sehâvet, üçüncüsü istikâmet, dördüncüsü nemâz, beflincisi sabr, alt›nc›s› istitâ’at, yedincisi zühd, sekizincisi rahmet, dokuzuncusu yakîn,
onuncusu sadâkat a¤ac›d›r.
Bu bostân› hâz›r edince, iki tâife bostâna geldiler. Bir tâife
riâyet edip, bostâna nazar etmediler. Önlerine bakd›lar. Adâvet
a¤ac›n› gördüler. Sa¤ taraflar›na bakd›lar, la’net a¤ac›n› gördüler. Sol taraflar›na bakd›lar, flekâvet a¤ac›n› gördüler. Arkalar›na bakd›lar, gadab a¤ac›n› gördüler. Dediler, gelin bu bostâna
girelim. Ayaklar›n›; adâvet ve la’net ve flekâvet ve gadab vâdisine koyma¤› kasd etdikleri gibi, buyruk erdi ki [emr geldi ki],
ey ba¤ban [bahçevân], bunlar› geri döndür. Ses melekûte yay›l›nca, bunlar kimlerdir fermân› gelince, bunlar râfizîlerdir denildi. Bundan evvel bir tâife bostâna girmek istediler. Edeble ve
hurmetle ayaklar›n› koyduklar› gibi, Çihâr yârin muhabbeti
kalblerinde sâbit oldu¤u hâlde, nidâ geldi ki, ey ba¤ban [bahçevân], kap›y› aç, dostlar içeri girsinler. Bunlar bizim dostlar›m›z
cümlesindendir. Bostâna girdiler. Bir nesne tatmad›lar, meyvelerinden yimediler. Ellerini farzlara vurdular. Ayaklar›n› sünnet makâm›na koydular. [Sünnet üzere hareket ederler.] Muhabbet bostân› taraf›na giderler. O bostân ortas›nda tecrîd taht›n› koydular. R›zâ yasd›¤›na dayand›lar. ‹htiyâr döfle¤ini döflediler. Bu taht›n ortas›nda hamd simât›n› döflediler. O simât [sofra] üzerine hazret ta’âm› koydular. O sofran›n kenârlar›nda
flükr flekerini dizdiler. Bu sofran›n önünde, se’âdet ve flehâdet
iskemlesini koydular. Ve kerâmet lâmbas›n› onun üzerine koydular. Ve ihlâs ya¤›n› o lâmbadan içine koydular. Yakîn fitilini
ona dikdiler [geçirirler]. Muhabbet atefli ile ›fl›kland›rd›lar. Bu
ta’âm› yidiler. Mahmûr oldular. Ellerini havf çalg›s›na götürdüler. Sabr ibriflîmini ona ba¤lad›lar. Aflk m›zrâb› ile, sabr ibriflîmine vurup, na’me ç›kard›lar ki; biz Resûlullah›n “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” Çihâr yâr›n›, ya’nî, Ebû Bekr, Ömer, Osmân, Alî “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerini cândan seve– 480 –

riz. Sonra, onlara rahmet nazar› ile nazar olundu. Se’âdet makâm›na onlar› oturturlar.
Yirmialt›nc› Menâk›b: Ebû Zer-i G›fârî “rad›yallahü teâlâ
anh” rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri ile bir ba¤a gitdik. Hazret-i Resûl-i ekrem, bana buyurdu ki, (Yâ Ebâ Zer! Bilmifl ol ki, Hallâk-› âlem celle celâlühü, bu ba¤da, Âdem “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm”
hazretlerinden bin kerre bin sene evvel bir emânet koymufldur.).
Ebû Zer “rad›yallahü anh” der ki, o ba¤a girdik. Dört dal
gördük. Herbir dalda yapraklar var. Bir dal›n yapraklar›nda,
(Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah, ben Ebû Bekr-i
S›ddîk›m) yaz›l› oldu¤unu gördüm. Bunu görünce, istedim ki,
geri döneyim. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretlerine haber vereyim. ‹kinci dal bana dedi ki, sabr et, ki
göresin. ‹kinci dal üzerindeki k›rm›z› yapraklar üzerinde, (Lâ
ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah, ben Ömer-ül Fârûkum) yaz›lm›fl gördüm. ‹stedim ki, geri döneyim. Üçüncü dal
bana dedi ki, sabr et, göresin. Üçüncü dal üzerinde, beyâz yapraklar üzerinde, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah.
Ben flehîd Osmân›m) yaz›lm›fl gördüm. ‹stedim ki, geri döneyim. Dördüncü dal bana dedi, sabr et de göresin, [neler göreceksin]. Dördüncü dal üzerinde, yeflil yapraklar üzerinde, (Lâ
ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah. Ben Aliyyül Mürtedây›m) yaz›lm›fl gördüm. Ayr›ca herbir yaprak üzerinde; Allahü
tebâreke ve teâlân›n la’neti, bunlar› seb’ edenlere, bunlara bu¤z
edenler üzerine olsun, yaz›l› idi.
Yirmiyedinci Menâk›b: Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü
teâlâ anhümâ” hazretleri rivâyet etmifldir. Bir gün Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûr-› flerîflerine vard›m. Gördüm ki, mubârek duda¤›n› duda¤› üzerine
koymufl. Resûlullah› o fleklde hiç görmemifl idim. Mubârek eli
ile bana iflâret eyleyip, yan›na ça¤›rd›. Var›p, yan›na, ne oldu yâ
Resûlallah, dedim. Buyurdu ki, (Yâ Abbâs o¤lu! Bu sâatde bir
melek yan›ma geldi. Bir turunçu bana sundu [verdi]. Elime almazdan evvel, turunç dört pâre oldu. Bir pâresi [parças›] ikiye
bölünüp, gördüm, içinden bir hûrî ç›kd› ki, yetmifl bölük kisve– 481 –
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si var. Yetmifl hulle giymifl ki, o hullelerden [elbiselerden], kemiklerinin ilikleri görünür. E¤er a¤z›n›n suyu deryâlara [denizlere] sal›nsa [damlasa], denizler tatl› olurdu. Dedim, sen kimsin ve kimin içinsin. Ben müslimânlar›n imâm›, muhâcirlerin
evveli, Ebû Bekr-i S›ddîk içinim. ‹kinci parça da iki bölük olup,
onun içinden bir hûrî ç›kd› ki, e¤er gözünü açsa idi, gözünün
nûrundan, dünyâ münevver olurdu. Allahü tebâreke ve teâlâ
hazretleri, onu kâfûrdan ve miskden ve anberden halk etmifl.
Dedim, sen kimin içinsin. Dedi, ben Ömer ibnül Hattâb içinim.
Üçüncü parça da iki bölük olup, içinden bir hûrî ç›kd›. Bafl›
üzerine bir tâc koymufl. O tâc›n dört taraf› var. ‹nci ve yâkut dizilmifl. Ben dedim, sen kimin içinsin. Dedi, ben Osmân bin Affân içinim. Dördüncü parça da bölünüp, içinden bir hûrî ç›kd›.
Hulleler giymifl. Saçlar›n› [zülüflerini] sal›vermifl. Ben dedim,
sen kimin içinsin. Ben Fât›ma içinim, dedi. Onlar›n [üç halîfenin] karfl›l›¤› hûrîler oldu. Alînin karfl›l›¤› hûrî olmad›. Zîrâ
hazret-i Alîye Fât›ma-tüz-zehrâ verilmifl idi ki, bin kerre bin
hûrîden dahâ iyidir [k›ymetlidir] “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”.)
Yirmisekizinci Menâk›b: Bir vakt Cebrâîl aleyhisselâm, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûruna geldi. Dedi ki: yâ Resûlallah! Allahü Sübhânehü ve teâlâ
hazretleri, Âdem “aleyhisselâm” hazretlerini halk edip, rûhunu
bedenine verdi. O vakt buyurdu ki, yâ Cebrâîl! Cennete var, bir
elma getir. O elmay› kuvvetlice s›k. Tâ ki, elmadan su ç›ks›n.
Elmay› getirdim. Kuvvet ile s›kd›m. Ondan bir katre su ç›kd›. O
bir katreyi Âdem “aleyhisselâm” hazretlerinin bo¤az›na damlatd›m. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin emri ile o befl
katre [damla] oldu. Bir katreden seni halk etdi ki, Muhammed
aleyhisselâms›n. ‹kinci katreden Ebû Bekri halk etdi. Üçüncüden Ömeri, dördüncüden Osmân›, beflinciden Alîyi halk etdi
[yaratd›]. Bundan ötürü ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri buyurdu: (Ben ve eshâb›m bir sudan yarat›ld›k.)
Yirmidokuzuncu Menâk›b: Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: Bir gün Cebrâîl
aleyhisselâm benim yan›ma geldi. Ben dedim, ey Cebrâîl. Sen
– 482 –

ne zemândan beri, Ebû Bekri bilirsin [tan›rs›n]. Dedi ki, yâ Resûlallah! Allahü teâlâ seni ve Âdemi halk etmezden onsekizbin
sene evvel, beni halk etdi [yaratd›]. Bafl›m› secdeye koydum.
Emr geldi ki, yâ Cebrâîl ben kimim! Bafl›m› yukar› kald›r›p, dedim ki, (Sen yarat›c› olan Allahs›n!) Bir kerre dahâ bafl›m› secdeye koydum. Yine emr olundu ki, ben kimim. Bafl›m› kald›r›p, dedim ki, (Sen her fleyi yaratan Allahs›n!) Sonra âlemi yaratd›. Emr etdi ki, Cebrâîl ileri gel. ‹leri gitdim. Nidâ geldi ki,
do¤ru söyledin. Bafl›m› secdeye koydum. Küstâhl›k etdim, dedim: Ey Allah›m! Benden evvel kimse halk etdin mi? Önüne
bak diye hitâb geldi. Bakd›m, bir nûr gördüm. Sa¤›ma ve soluma bakd›m. Nûr gördüm. Ard›ma bakd›m, nûr gördüm. Dedim, ey Allah›m! Bu nûrlar nedir. Nidâ geldi ki, ey Cebrâîl, önce bu nûru yaratd›m. Bu nûra Muhammed Mustafâ diye ad
verdim. Yâ Rabbel’âlemîn. Bu dört nûr ki, dört taraf›ndad›r.
Bu nûrlar nedir. Nidâ geldi ki, yâ Cebrâîl! O önündeki nûr,
Ebû Bekr-i S›ddîkd›r. O sa¤›ndaki nûr, Ömer bin Hattâbd›r. O
solundaki nûr, Osmân bin Affând›r. O arkadaki nûr, Aliyyül
Mürtedâd›r. [Ya’nî onun nûrudur.] Ben dedim, yâ Rabbel’âlemîn! Onlar›n Senin dergâh›nda ne kadar k›ymetleri vard›r. Nidâ geldi ki, yâ Cebrâîl! Benim izzetim celâlim hakk› için, her
kim, benim birli¤ime inan›p, Muhammed Mustafân›n risâletine
flehâdet ederek, k›yâmet gününe gelir, bu çâr-i yârin [ya’nî hülefâ-i râflidînin] muhabbeti onun kalbinde olursa, onu Cennete
dâhil k›lar›m.
Otuzuncu Menâk›b: Rivâyet edilmifldir ki, dört âyet nâzil oldu. Bu dört âyet-i kerîmenin herbiri ile, Çihâr yâr-i güzîn “rad›yallahü teâlâ anhüm”, kendini kurtulma¤a sebeb edindi. Bundan sonra Allahü tebâreke ve teâlâ Çihâr yâr-i güzînin senâs›
hakk›nda dört âyet-i kerîme dahâ nâzil k›ld›. Meâl-i flerîfi (‹flte
onlar, Allahü teâlâya karz-› hasen ile borç verirler...) olan, Bekara sûresi 245.ci âyet-i kerîmesi nâzil oldu. Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, bu âyet-i kerîme nâzil oldukdan
sonra, ben dünyâ mal›ndan kendime bir nesne al›koymam dedi.
Her ne mal› var ise, hepsini verdi. Meâl-i flerîfi (‹flte o verenler,
takvâ sâhibi olduklar› için verirler) olan, Leyl sûresi 5.ci âyet-i
kerîmesi nâzil oldu. Meâl-i flerîfi (... Cum’a günü nemâz için
ezân okundu¤u zemân, Allah› anma¤a koflun. Al›fl-verifli b›rak›– 483 –

n›z...) olan, Cum’a sûresi 9.cu âyet-i kerîmesi nâzil oldu. Ömer
“rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, (Allahü tebâreke ve teâlâ
hazretleri buyurdu ki, bir sâat bey’ etmeyiniz. Bundan sonra
bey’ etmem.)
[Nûr sûresi 37.ci âyet-i kerîmesinde meâlen], (O kimselerin
al›fl-veriflleri Allah›n zikrine engel olmaz...) buyuruldu. Sonra,
meâl-i flerîfi (Geceleri biraz uyudukdan sonra nemâza kalk. Bu
senin için nâfiledir...) olan, ‹srâ sûresi 79.cu âyet-i kerîmesi nâzil oldu. Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, Allahü teâlâ
hazretleri buyurur: (Bir sâat uyumay›n). Ben bundan böyle geceleri uyumam. Bu âyet-i kerîme nâzil oldu. [Zümer sûresi 9.cu
âyet-i kerîmesinde meâlen], (Bütün gece devâml› secde ederek,
ayakda durup ibâdet edip, Rabbinin rahmetini ümîd eden...)
buyuruldu.
Meâl-i flerîfi (Allahü teâlâ mü’minlerin nefslerini, Allah yolunda fedâ etmelerini istedi) olan, Tevbe sûresi 111.ci âyet-i kerîmesi nâzil oldu. Alî “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, Allahü
teâlâ hazretleri buyurur: (Cihâd eyle.) Ben bundan sonra cihâd› terk etmem. Meâl-i flerîfi (Allahü teâlâ din yolunda saf olup,
cihâd edenleri elbette sever) olan, Saf sûresi 4.cü âyet-i kerîmesi nâzil oldu.
Otuzbirinci Menâk›b: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” buyurdu ki, Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri beni güzîde k›ld›. Benim için Eshâb›m› güzîde k›ld›. Onlar›n
ba’z›s›n› kay›nbabam etdi. Ba’z›s›n› benim dâmâd›m yapd›.
Hepsi benim Eshâb›mdand›r. Bana nusret edicidirler. Onlardan sonra bir kavm gelecekdir. Onlar› seb’ ederler. O kavm ile
su içilmez. Onlara k›z verilmez. Onlar›n nemâz› k›l›nmaz. Onlar› aran›zdan ç›kar›n›z. Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alîye “rad›yallahü anhüm” bu¤z ederler. Toprak onlar›n bafllar›na olsun. Günefli ve Ay› ve Ülkeri ve Tan y›ld›z›n› sevmezler. Ebû
Bekr günefl gibidir. Ömer Ay gibidir. Osmân Ülker gibidir. Alî
Tan y›ld›z› gibidir. Meyve günefl ile pifler. Ay ile renk tutar. Ülker ile lezzetlenir. Tan y›ld›z› ile belâdan emîn olur. ‹slâm, Ebû
Bekrin îmân› ile mekân tutdu. Ömerin îmân› ile süslendi. Osmân›n îmân› ile hofl oldu. Alînin îmân› ile düflman belâs›ndan
emîn oldu.
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‹flâret: Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” incir gibi idi. Zâhiri-bât›n› bir idi. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” zeytin gibi idi.
S›rr›, alâniyyesinden iyi idi. Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” sinîn [Tûr-i sînâ] gibi idi. Zâhiri meyve ile süslü, bât›n› su çeflmeleri ile donanm›fl idi. Alî “rad›yallahü teâlâ anh” Mekke-i mükerreme flehri gibi idi. Her kim Mekkede oldu, azâbdan emîn
oldu.
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” sâhib-ül gâr [ma¤ara arkadafl›] idi. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” fleyh-ül iftihâr idi. Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” Fâtih-ül emsâr [flehrler feth eden]
idi. Alî “rad›yallahü teâlâ anh” kâtil-i füccâr [kâfirleri öldüren]
idi. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” Resûlullaha “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” ilm idi. Ömer “rad›yallahü anh” o hazrete
haflmet idi. Osmân “rad›yallahü anh” dirhem idi. Alî “rad›yallahü anh” kalem idi. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” ârif idi. Ömer
“rad›yallahü anh” âdil idi. Osmân “rad›yallahü anh” âk›l idi.
Alî “rad›yallahü anh” âlim idi. Ebû Bekr-i S›ddîk, s›dk ve safâ
ile idi. Ömer-ül Fârûk, kuvvet ve salâbet ile idi. Osmân-› Zinnûreyn cevâd ve sehâ ile idi. Aliyyül Mürtedâ, heybet ve flecâ’at
ile idi.
Ebû Bekr “rad›yallahü anh” tâc-› islâm idi. Ömer “rad›yallahü anh” izz-i islâm idi. Osmân “rad›yallahü anh” nûr-i islâm
idi. Alî “rad›yallahü anh” fahr-ül islâm idi. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” takî idi. Ömer “rad›yallahü anh” nakî idi. Osmân “rad›yallahü anh” zekî idi. Alî “rad›yallahü anh” vefî [vefâl›] idi.
Ebû Bekr “rad›yallahü anh” Seyyid-üs-sâbikîn idi. Ömer “rad›yallahü anh” Seyyid-ül-sâdikîn idi. Osmân “rad›yallahü anh”
Seyyid-ül-münfikîn idi. Alî “rad›yallahü anh” Seyyid-ül-mü’minîn idi. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” Dâî-i Hak ve Seyyid-ül Berere [Hakka da’vet edici, iyilerin seyyidi] idi. Ömer-ül Fârûk
“rad›yallahü anh” Kâhir-ül-Fecere [fâs›klar› kahr edici] idi. Osmân “rad›yallahü anh” Seyyid-ül-Hiyere [seçkinlerin efendisi]
idi. Alî “rad›yallahü anh” Kâtil-ül-kefere [kâfirleri öldürücü]
idi.
Her kim Ebû Bekri “rad›yallahü anh” severse, Allahü teâlâ
onu sever. Her kim Ömeri “rad›yallahü anh” severse, iflleri iyi
olur. Her kim Osmân› “rad›yallahü anh” severse, sevâb› bîflu– 485 –

mâr [hesâbs›z] olur. Her kim Alîyi “rad›yallahü anh” severse,
karfl›l›¤› Cennet ve dîdâr olur. Her kim bunlar› sevmezse, karfl›l›¤› Cehennem ve nâr olur. Devleti nigünsâr [bafl afla¤›] olur.
Allahü teâlâ ondan bîzâr olur.
Otuzikinci Menâk›b: Rivâyet ederler ki, bir gün Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin Sahâbe-i güzîni
“r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” toplanm›fllar idi. Kendi
hâllerinden söz söyliyorlar idi. Birisi aralar›ndan kalk›p, dedi ki,
yâ Ebâ Bekr! Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin izzet ve
azameti için söyle, bu mertebeye ne ile erifldin. Buyurdu ki: Yemîn verdi¤iniz için söylemek lâz›md›r. Dünyâya karfl›, dîni ihtiyâr etdim [seçdim]. Âh›retden, Allahü teâlân›n r›zâs›n› seçdim.
Hiçbir gün önüme bir hâl gelmedi ki, o husûsda, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin hakk›n›, kendi hakk›m üzerine üstün
tutm›yay›m. [Ya’nî Allahü teâlân›n hakk›n› üstün tutdum.]
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine süâl etdiler. Sen bu
mertebeye ne ile erifldin. Buyurdu ki: Onunla erifldim ki, muhakkak iki cihânda, Allahü teâlân›n, istedi¤ini azîz etdi¤ini ve
istedi¤ini zelîl etdi¤ini akl›mdan ç›karmad›m. Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine süâl etdiler. Sen ne ile bu dereceye
erifldin. Buyurdu ki, Kitâbullah› sa¤ taraf›ma koydum. Resûlullah›n sünnetini sol taraf›ma koydum. Muhakkak bildim ki, Allahü teâlâ hazretleri benim s›rr›ma muttalîdir. Alî “rad›yallahü
teâlâ anh” hazretlerinden süâl etdiler: Sen ne ile bu dereceye
erifldin. Cevâb buyurdu ki; cihâd ile erifldim. Otuz sene mücâhede k›l›nc› ile ve haflyet z›rh›yle ve vera’ kalkan› ile, tâ’at ve
ibâdet oku ile, gönül kap›s›nda oturdum. Bir nesneyi ki, gönlüme koymad›m ve hât›r›ma getirmedim. Allahü teâlân›n r›zâs›
d›fl›nda bir nesneyi gönlüme sokmad›m.
Otuzüçüncü Menâk›b: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” buyurdu: (Ebû Bekr benim görür gözümdür ve iflitir
kula¤›md›r.) Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretlerinin gözüne ve kula¤›na ta’n eden kimsenin gözleri kör
olsun. Yine buyurdu: (Ömer benim arkam [s›rt›m] ve s›¤›na¤›md›r.) O hazretin arkas›n› ta’n eden kimsenin arkas› k›r›ls›n.
Buyurdu: (Osmân benim elimdir.) O Sultân-› Enbiyân›n elini
ta’n eden kimsenin eli kesilsin. Buyurdu: (Alî benim gömle¤im– 486 –

dir.) Server-i âlemîn gömle¤ini ta’n eden kimsenin gömle¤i parça parça olsun. Haberde vârid olmufldur ki, k›yâmet gününde
ümmet-i Muhammedin güzîdeleri [seçilmiflleri] arfl önüne var›rlar. Âsîlerin ahvâllerini görürler ki, arz ederler. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” der ki, yâ Rabbî, do¤ru sözlüleri bana ba¤›flla. Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü teâlâ anh” der ki, yâ
Rabbî! Âdilleri bana ba¤›flla. Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”
der ki, yâ Rabbî! Hayâ edenleri bana ba¤›flla. Alî “rad›yallahü
teâlâ anh” der ki, yâ Rabbî! Civânmerdleri bana ba¤›flla. Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurur; yâ Rabbî, fakîrleri bana ba¤›flla.
Otuzdördüncü Menâk›b: Bir gün Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” oturmufl idi. Cebrâîl aleyhisselâm geldi.
Cehennem k›ssas›n› söyledi. Ümmet-i Muhammedin günâhkârlar›n›n Cehenneme gideceklerini söyledi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” üzülüp, mahzûn oldular. Çihâr
yâr-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretleri birbirine bak›fld›lar. Dediler, ne dersiniz? Ebû Bekr “rad›yallahü
anh” buyurdu: Ben onlar›n günâhlar›n›n yar›s›n› götürürüm.
Ömer “rad›yallahü anh” buyurdu: Ben de yar›s›n› götürürüm.
Osmân “rad›yallahü anh” buyurdu: Ben Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerine düâ ederim. Tâ beni onlara fedâ etsin. Beni o
kadar büyük [iri] yaps›n ki, Cehennemde onlar›n bütün yerlerini dolduray›m. Onlara girecek yer kalmas›n. Alî “rad›yallahü
anh” buyurdu: Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri bana o kadar kuvvet versin ki, s›rât›n köflesini düz tutay›m. Tâ ki, onlar
selâmetle s›rât› geçsinler. Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri,
Meryem sûresi 85.ci âyet-i kerîmesinde meâlen, (O gün müttekîleri rahmân huzûrunda elçiler olarak haflr ederiz) buyurmufldur. Âyet-i kerîmedeki (Vefd) kelimesi Sahâbelerdir. K›yâmet
günü olunca, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin hizmetinde ve ümmet-i Muhammedin flefâ’atinde k›yâm gösterirler.
Otuzbeflinci Menâk›b: Rivâyet olunmufl ki, Ebû Nevâs bir
flâir idi. Ömrünü günâh ile geçirmifl, hüsrân ile sonuna götürmüfl, amel defterini de simsiyâh etmifldi. Öldükden sonra, bunca günâhkârl›¤› ile, rüyâda gördüler. Süâl etdiler ki, Allahü
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Sübhânehü ve teâlâ sana ne mu’âmele etdi. Cevâb verdi ki, Çihâr yâr-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerinin ve di¤er sahâbîlerin medhleri hakk›nda yazm›fl oldu¤um
dört beyt sebebi ile beni ba¤›fllay›p, afv etdi. O beytleri evimin
falan yerine koymufldum. Rü’yây› gören var›p, bu beytleri ta’rîf
edilen yerde yaz›lm›fl buldu:
Sâhib-i gâr Atîki [Ebû Bekri], sevdi¤im gibi derim,
Ebû Hafs› [Ömeri] ve Onu sevenleri severim.
Râz› olmad›m fieyhin, ben evinde katline,
Çok severim, fieyhi [Osmân›] de Alîyi de.
Bence bütün sahâbe önderdirler ilmde,
Aksini söyliyenler, yara açarlar bu dinde.
Yâ Rab! Sen bilirsin hepsini sevdi¤imi,
Onlar›n hurmetine, âzâd et nârdan beni.
Otuzalt›nc› Menâk›b: Süleymân bin Zekvân ad›nda, zâhid,
derecesi çok yüksek, tatl› bir kimse oldu¤u rivâyet edilen bir
kimse var idi. O der ki: Benim bir komflum var idi. Müfsid ve
afla¤› bir kimse idi. Gündüz pazarda olurdu. Gece gelir flerâb
içerdi. Bana çok cefâ verirdi. Âciz oldum. O¤luma dedim, gel;
bu mahalleden bir baflka mahalleye gidelim. Bunu görmiyelim.
Kalkd›k, bir baflka mahalleye gitdik. Orada oturduk. Sonra, o
adam öldü. O öldükden sonra, vatan-› aslîmize geldik. Gecelerden bir gece, bir kimse kap›y› çald›. Ç›k›p, kap›m› açd›m. Bir
merd gördüm ki, aya¤› yerde, ama, o kadar yukar› bakd›m, yüzünü göremedim. Bana dedi ki, d›flar› gel. Ben dedim, korkar›m. Korkma, d›flar› gel, benim ard›mca yürü. Ben de d›flar› ç›kd›m ve izince gitdim. Kabristâna vard›k. Bir mezâr üzerinde
durduk. Bana dedi ki, bu mezâr› aç. Ben de o mezâr›n topra¤›n› aç›p, lahdin kerpicine erifldim. Dedi ki, kerpici kald›r. Kerpici kald›rd›¤›m gibi, bir ba¤çe gördüm ki, nihâyeti yok. Ve orta
yerinde bakd›m bir taht kurulmufl. Üzerinde elvân döflekler döflenmifl. O müfsid dedi¤im merd onun üzerine oturmufl. Bana
dedi ki, bu merdi tan›r m›s›n. Ben dedim, bu benim komflumdur. Ben mahalleyi bunun yaramazl›¤› yüzünden terk etmifldim.
Bana acâib gelmifldi [Hayretler içinde kald›m]. O Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri hakk› için ki, sana bu kerâmeti vermifl– 488 –

dir. Söyle ki, o merd bu kadar f›sk ve fücûr ile bu mertebe-i aliyyeye ne sebeble eriflmifldir. O dedi, hakîkaten, bu adam senin
dedi¤in gibi idi. Lâkin, bir iyi âdeti var idi. Ben dedim, Allahü
tebâreke ve teâlâ hazretleri için, o âdeti beyân eyle. Dedi, âdeti bu idi ki, farz nemâz› k›l›p, selâm verip, nemâzdan ç›kd›kdan
sonra, (Yâ Rabbî! Ebû Bekre, Ömere, Osmâna ve Alîye “rad›yallahü anhüm” rahmet et) diye düâ okurdu. Bu k›ssadan
ma’lûm oldu ki, her kim Çihâr yâre muhabbet besler ise; Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri o kimseye ne kadar mücrim ve
günâhkâr dahî olsa da rahmet eyler.
Otuzyedinci Menâk›b: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri islâm› âflikâre eyledi¤i vaktde, âlemin zulmeti cemâli nûrânîsi ile münevver oldu. Her tarafa elçiler ile mektûblar gönderdi. Bütün insanlar›, karadan ve denizden, da¤ ve
ovadan Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine da’vet etdi. D›hye “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini nâme [mektûb] ile rûm
flâh› Kaysere gönderdi. D›hye “rad›yallahü anh” rûm diyâr›na
vard›kda, Kaysere haber verdiler. Mekke-i mükerremede Peygamberlik da’vâs› eden Muhammed Mustafâdan “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” elçi gelmifldir, kap›da durur. Rûm Kayseri, ça¤›r›n içeri gelsin, dedi. D›hye “rad›yallahü anh” der ki,
ben içeri girdim. Mektûbu Kaysere sundum. Kayser mektûbu
benden al›p, aya¤a kalkd›. Bafl› üzerine koydu. Gözlerine sürdü
ve öpdü. Sonra mektûbu açd›. Önüne koydu. Davûl ve kös çal›nmas›n› söyledi. Cümle reâyas› [devlet adamlar›] topland›lar.
Kayser, hatîblerin minbere ç›kd›klar› gibi yüksek bir yere ç›kd›.
Zîrâ minber yok idi. Sonra yüksek ses ile dedi ki, ey kavmim, bilin ve âgâh olun ki, o merd ki, Mekke-i mükerremede risâlet
da’vâs› eder. Bu mektûbu bize göndermifldir. Cümlemizi hak dînine da’vet etmifldir. Siz ne dersiniz ve ne cevâb verirsiniz. O
kavm birden feryâd edip, ba¤›rd›lar. Dediler ki, sen nasâra dînine kötülük yapmak istersin ve baflka bir dîne girmek istersin.
Kayser dedi ki, elem çekmeyiniz. Murâd›m sizi tecrîbe etmek
idi. Göreyim dinlerine nusret ederler mi. Geri dönün. Selâmetle evinize var›n›z. Kayser de kalk›p, serây›na vard›.
D›hye “rad›yallahü anh” der ki, bir gün Kayser beni ça¤›rd›.
Kayserin yan›na vard›m. Yaln›z idik. Elimi tutup, serây›na ilet– 489 –

di. O serâydan içeride bir baflka serâya götürdü. Sonra bir odan›n kap›s›n› açd›. Gâyet süslü ve çok insan sûretleri o odada
nakfl edilmifldi. Bana dedi ki, yâ D›hye, bu üçyüzonüç Nebînin
sûretleridir ki, Îsâ aleyhisselâm bu d›vârda nakfl edilmifldir.
D›hye der ki, ben o sûretlere nazar ederken [bakarken], nâgâh,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin hilye-i flerîfine gözüm tak›ld›. O sûretler [resmler] aras›nda, ondördüncü ay›n y›ld›zlar aras›nda parlad›¤› gibi parl›yor idi. Ben
dedim ki, bu bizim Peygamberimiz Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin sûret-i flerîfidir.
Kayser dedi, do¤ru söylersin; ben de kitâblar›m›zda böyle buldum. D›hye der ki, bakd›m o Serverin sa¤ yan›nda bir sûret gördüm; oturmufl. Kayser bana dedi; bu kimdir. Ben dedim, Ebû
Bekr-i S›ddîkin sûretidir. Sol yan›nda oturmufl birini gördüm.
Yüksek ve heybetli, uzun boylu idi. Kayser dedi, bu kimdir.
Ben dedim, Ömer bin Hattâb›n sûretidir. Kayser dedi, ben de
kitâbda böyle bulmufl idim. Birini dahî gördüm, önünde hayâ
ile oturmufl. Kayser dedi, bu kimdir. Ben dedim, Osmân bin Affân›n sûretidir. Kayser dedi, ben de kitâbda böyle bulmufl idim.
Birini dahî gördüm, ard›nda; dalk›l›nç olmufl durur. Kayser dedi, bu kimdir. Ben dedim, Alî bin Ebî Tâlibin sûretidir. Kayser
dedi, do¤ru söylersin. Bizim kitâb›m›zda da böyledir. D›hye der
ki, Mekke-i mükerremeye döndüm. Resûlullah›n “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” huzûr-› flerîfine vard›m. Kayserin k›ssas›n› haber verdim. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
buyurdular ki: (Kayser do¤ru söylemifl. Kayser do¤ru söylemifl.
Yâ D›hye! Onlar beni ve benim Eshâb›m› bilirler. Ammâ, ezelî flekâvet bedbahtl›k ki, onlara eriflmifldir; zarûrî olarak mahrûm olup, Cehennemlik olurlar.)
Otuzsekizinci Menâk›b: Ey müslimânlar, muvahhidler ve
sünnîler. Bu makâmda çok flirin bir kelâm edelim; inflâallahü
teâlâ. Ma’lûm ola ki, her ikbâl ve devlet, salâh ve se’âdet, çok
ve az, Allahü teâlâ âlemde halk etmifldir. O devlet, ikbâl ve salâh ve se’âdetin asl›n› ve beyân›n› dört fleyde koymufldur. O
cümlenin hudûdunu ve say›s›n› Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinden gayri kimse bilmez. Lâkin o mikdâr bu hâlde bu fakîr ve bîçârenin fehminde ve ilmindedir. ‹flitin ve hât›r›n›zda tutun.
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1– Allahü Sübhânehü ve teâlâ, çok memleketlerde zemân›n
salâh›n› [düzenini] dört fley ile te’mîn etmifldir. Yaz, k›fl, behâr,
güz.
2– Dünyân›n salâh›n› dört fleyde koymufldur. Nebîler “aleyhimüsselâm” ve âlimler, hâkimler ve bezîrgânlar [tüccârlar].
3– Cennetin salâh›n› dört fleyde koymufldur. Alt›n ve gümüfl,
cevher ve nûr.
4– Cehennemin s›k›nt›s› dört fleydedir. Bend [Zincirden ba¤
buka¤›], gul [demir tasma], çâh [atefl kuyusu] ve zulmet [karanl›k].
5– Gök yüzünün büyüklü¤ünün [yüksekli¤inin] salâh›n› dört
fleyde koymufldur. [Ya’nî düzeni dört fley iledir.] Y›ld›z, ay, günefl ve melekler.
6– Yer bostân›n›n [yeryüzünün] salâh›n› [düzenini] dört fleye ba¤lam›fld›r. Toprak ve su, atefl ve rüzgâr [yel].
7– Kur’ân-› azîm-üfl-flân dört fleyden hâs›l olmufldur. Harf ve
kelime, âyet ve sûre.
8– Îmân›n keflfinin salâh›n› dört fleye ba¤lam›fld›r. Sabr ve
yakîn, cihâd ve adl.
9– Îmân ve sabr›n›n salâh›n› dört fleye ba¤lam›fld›r. Havf
[korku] ve flevk, zühd ve murâkabe.
10– Îmân yakîninin salâh›n› dört fleye ba¤lam›fld›r. Hikmet
ve basîret, gayret ve sünnet.
11– Îmân cihâd›n›n salâh›n› dört fleye ba¤lam›fld›r. Emr-i
ma’rûf ve nehy-i münker. Hamiyyet ve salâbet.
12– Îmân adlinin salâh›n› dört fleye ba¤lam›fld›r. Fehm ve
ahkâm-› islâmiyye, ilm ve hilm.
13– Merdin [erke¤in] kurtuluflunu dört fleye ba¤lam›fld›r.
[Ya’nî kiflinin se’âdetini dört fleye ba¤lam›fld›r.] ‹yi ad› olmak,
iyi bahtl›l›k, tevadu’ ve kanâ’at.
14– Kad›n›n salâh›n› dört fleye ba¤lam›fld›r. [Ya’nî kad›n›n
iyili¤i dört fley iledir.] Gayret ve iffet, setr ve emânet.
15– Akl›n salâh› dört fley iledir. Uygunluk, flükr edici olmak.
Sak›n›c› olmak ve iyi iflli olmak.
16– Tabî’atin salâh›n› dört fleyde koymufldur. [Tabî’atin dü– 491 –

zeni dört fley iledir.] Harâret [s›cakl›k], burûdet [so¤ukluk], rutûbet [nem] ve yübûset [kurakl›k].
17– Dînin salâh› dört fley iledir. Nemâz ve zekât, oruc ve hac.
18– Nemâz›n salâh› dört fley ile meydâna gelir. K›yâm, rükü’,
secde, kade-i ahîre.
19– Zekât›n salâh› dört fley iledir. Verici ve al›c›, nisâb ve hamûl [mal].
20– Orucun salâh›n› dört fleyde koymufldur. Oruca niyyet ve
imsâk ve ka’biliyyet, vakt.
21– Hacc›n salâh›n› dört fleyde koymufldur. ‹hrâm ve vukûf,
tavâf ve say’.
22– Gazâ etmenin salâh›n› dört fleyde koymufldur. Kuvvet
ve gayret, flehâmet ve flecâ’at.
23– Farz›n salâh›n› dört fleyde koymufldur. fiart ve rükn,
eb’az ve hey’et.
24– ‹nsan›n düzeni dört fley iledir. Yiyecek, içecek, giyecek
ve ev.
25– Dünyân›n salâh›n› dört fleyde koymufldur. Hil’at, hürmet, muhabbet ve meveddet.
26– Yüzyirmidört bin Nebînin “aleyhimüsselâm” salâh› dört
Peygamberdedir. Âdem, ‹brâhîm, Mûsâ ve Muhammed Mustafâ “alâ nebiyyinâ aleyhissalâtü vesselâm”.
27– Gökden inen kitâblar dört dânedir. Tevrât ve ‹ncîl, Zebûr ve Kur’ân-› azîm-üfl-flân.
28– fiehâdet kelimesini dört kelimeye koymufldur. Lâ ilâhe
illallah, Muhammedün Resûlullah.
29– Sûre-i ihlâs›n salâh› dört âyetde yerlefldirilmifldir. Kul hü
... Allahü ... Lem ... Ve lem... .
30– Onsekizbin âlemin salâh›n› dört fleyde koymufldur. Arfl
ve Kursî, Lehv ve Kalem.
31– Doksandokuz esmâ-i hüsnân›n salâh›n› dört ismde koymufldur. Evvel ve âh›r, zâhir ve bât›n.
32– Yedi kat gökün ve yedi kat yerin ehlinin hâl ve ba¤lan– 492 –

t›s›n›n salâh›n› dört kimsede koymufldur. Cebrâîl ve Mikâîl, ‹srâfil ve Azrâîl “aleyhimüsselâm”.
33– Ulvî ve süflî âlem ehlinin salâh›n› dört fleyde koymufldur. Hareket ve sükûn. ‹ctimâ ve iftirak [toplanmak ve ayr›lmak].
34– Âlimlerin salâh› dört fley iledir. Hak söylemek ve nasîhat etmek. ‹lmi büyük tutmak ve bildi¤i ile amel etmek.
35– Müteallim [talebe]lerin salâh› dört fley iledir. Hakk› iflitmek, nasîhat kabûl etmek. ‹lm üzerine konuflmak. Âlimi büyük
tutmak.
36– Pâdiflâhlar›n salâh› da dört fley iledir. Vilâyet, asker, vezîr ve hazîne.
37– Reâyân›n salâh› dört fley iledir. Sultân›n adâleti. ‹nfâk,
ülfet. Dostlar aras›nda ve düflmanlardan emîn olmak.
38– Zâhirin salâh› dört fley iledir. Göz ve kulak, el ve ayak.
39– Bât›n›n düzeni de dört fley iledir. ‹lm ve akl, havf ve recâ [korku ve ümîd].
40– Abdest dört fley ile temâm olur. Yüzü y›kamak ve kollar› y›kamak. Bafl›n› mesh etmek ve ayaklar›n› y›kamak.
41– Aylar›n salâh›n› dört fleyde koymufldur. Receb, Zilka’de, Zilhicce ve Muharrem.
42– Onsekiz bin âlemin din ve ibâdetinin salâh›n›, Çihâr
yâr-i güzînin muhabbetinde koymufldur. Bunlar, emîr-ül
mü’minîn Ebû Bekr-i S›ddîk, emîr-ül mü’minîn Ömer-ül Fârûk, emîr-ül mü’minîn Osmân-› Zinnûreyn, emîr-ül mü’minîn
Aliyyül Mürtedâd›r “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”. Bunlar›n hepsini, tafsîl etdik. Her dörtden biri yerine getirilmez ise
veyâ birisi olmaz ise, o fley zâyi’ olur ve harâb olur. E¤er, Allahü teâlâ muhâfaza etsin, bir bedbaht ve bir devletsiz ve rezîl ve
bir afla¤›l›k, bir utanmaz ve yüzü kara, zerre kadar bu dört yâre bu¤z ve adâvet ve düflmanl›¤› be¤ense ve kalbinde ona yer
etse, dünyâda ve âh›retde hüsrânda, ziyânda, mel’ûn ve bahts›z
olur. (Dünyâda ve âh›retde hüsrân, o kimseler içindir.)
Otuzdokuzuncu Menâk›b: (Münebbihât) kitâb›ndan terceme olunmufldur. [Bu kitâb› ‹bni Hacer Askalânî yazm›fld›r.] O
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haberleri ve sözleri beyân ederken, evvelâ Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin hadîs-i flerîflerini nakl
eder. Sonra Çihâr yâr-i güzînin o hadîs-i flerîfe muvâf›k tertîbi
ile her birinden bir eser (söz) nakl eder.
‹ki maddeli k›ymetli sözler: Rivâyet olunmufl ki, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bir hadîs-i flerîfde
buyurdular ki: (‹ki haslet [özellik] vard›r ki, o ikisinden efdal
birfley yokdur. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine îmân getirmek. Müslimânlara fâideli olmak.) Ebû Bekr “rad›yallahü
teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet olunmufldur: (Bir kimsenin
az›ks›z kabre girmesi, gemisiz denize girmesi gibidir.) Ömer
“rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (Dünyân›n izzeti mal iledir. Âh›retin izzeti amel iledir.) Osmân “rad›yallahü
teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (Dünyâ gamm› kalbe zulmetdir. Âh›ret gamm› kalbe nûrdur.) Alî “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretleri buyurdu ki: (Bir kimse ilm talebinde olsa, Cennet de
onu taleb eder. Bir kimse ma’siyyet talebinde olsa, nâr [Cehennem] da onu taleb eder.)
Üç maddeli k›ymetli sözler: Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Bir kimse geçim
darl›¤›ndan flikâyetci oldu¤u hâlde sabâha ç›ksa, Rabbinden flikâyet etmifl gibi olur. Bir kimse dünyâ ifli için üzülerek [mahzûn
oldu¤u hâlde] sabâha ç›ksa, Allahü teâlây› dar›ltm›fl olarak sabâhlam›fl olur. Bir kimse tevâdu’ etse bir zengine zenginli¤inden ötürü, dîninin üçde ikisi gider.) Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (Üç fleye üç fley ile ulafl›lmaz.
Zenginli¤e arzû ile eriflilmez. Yi¤itli¤e boya ile [süslenmekle]
eriflilmez. S›hhate devâlar [ilâclar] ile eriflilmez.) Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (‹nsanlar ile güzel geçinmek akl›n yar›s›d›r. Güzel süâl sormak ilmin yar›s›d›r. Güzel
tedbîr ma’îfletin yar›s›d›r.) Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (Bir kimse dünyây› terk etse, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri o kimseyi sever. Bir kimse günâhlar› terk
etse, melekler o kimseyi sever. Bir kimse, baflka insanlardan tama’› kesse, insanlar onu sever.) Alî “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretleri buyurdu ki: (Dünyâ ni’metlerinden ni’met olmak cihetinden, islâm sana kifâyet eder. Dünyâ meflgûliyyetinden sa– 494 –

na ibâdet etmek, meflgûl olmak cihetinden kifâyet eder. ‹bret
almak cihetinden ölüm sana kifâyet eder.)
Dört maddeli k›ymetli sözler: Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri Ebû Zer “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretlerine buyurdular ki: (Yâ Ebâ Zer! Gemiyi yenile. Muhakkak ki, deryâ derindir. Az›k al, zîrâ yolculuk uzundur. Yükünü hafîf et. Zîrâ geçilmesi zor geçitler var. Amelini hâlis eyle. Zîrâ; hâlisi-bozu¤u ay›ran Basîrdir.) Yine Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Y›ld›zlar gök ehli için emând›r. Ne zemân ki y›ld›zlar gök ehlinin üzerine dökülür; kazâ nâzil olur. Benim eshâb›m da ümmetim üzerine
emând›r. Ne vakt eshâb›m zâil olursa, ümmetim üzerine kazâ
nâzil olur. Eshâb›m üzerine de ben emân›m. Ben gitdim, eshâb›m üzerine kazâ nâzil olur. Da¤lar yer ehli için emând›r. Ne
zemân ki da¤lar yer üzerinden gitdi. Yer ehli üzerine kazâ nâzil oldu.)
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: (Dört fley vard›r ki, dört fley ile temâm olur. Nemâz, secde-i sehv ile temâm
olur. Oruc sadaka-› f›tr ile temâm olur. Hac fidye ile temâm
olur. Îmân cihâd ile temâm olur.) Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretleri buyurdu ki: (Deryâlar dörtdür: Allahü teâlâ hazretlerinin rahmeti, günâhlar için deryâd›r. Nefs, flehvetler için deryâd›r. Ölüm, ömrler için deryâd›r. Kabr, nedâmetler [piflmânl›klar] için deryâd›r.) Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri
buyurdu ki: (Dört fley vard›r ki, zâhirleri fazîletdir. Ve bât›nlar› farzd›r. Kur’ân-› azîm-üfl-flân›n tilâveti fazîletdir. Onunla
amel farzd›r. ‹nsanlara ihsân etmek fazîletdir. Has›mlar› birbirinden râz› etdirmek farzd›r. Sâlihler ile berâber bulunmak fazîletdir. Yapd›klar›na uymak farzd›r. Hastalar› sormak fazîletdir. Vas›yyetlerini kabûl etmek farzd›r.) Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretleri buyurdu ki: (Bir kimse Cennete müfltak olsa
[Cenneti arzû etse], hayrl› ifllere koflar. Bir kimse ateflden [Cehennemden] korksa, flehvetlerinden kendini men’ eder. Bir
kimse ölümü yak›n bilse, dünyâ lezzetlerinden sak›n›r. Bir kimse dünyây› bilse [tan›sa], musîbetler ona hor olur [musîbetlerin
te’sîrinde kalmaz].)
Befl maddeli k›ymetli sözler: Resûlullah “sallallahü teâlâ
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aleyhi ve sellem” hazretleri, bir hadîs-i flerîfde buyurdular ki:
(Her kim befl nesneyi hakîr ve hor görse, befl nesneden mahrûm
olur. Bir kimse ulemây› hakîr görse, dinden mahrûm olur ve dînine ziyân eder. Bir kimse ümerây› [âmirleri] hakîr görse, dünyâdan mahrûm olur. Bir kimse akrabâs›na istihfâf etse [hafîf
görse], mürüvvetden mahrûm olur. Bir kimse kendi ehline istihfâf etse [afla¤› görse], ma’îfletden mahrûm olur. Bir kimse
komflular›na istihfâf etse [afla¤› görse], menfe’atlerinden mahrûm olur.) Yine Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri, bir hadîs-i flerîfde buyurdular ki: (Muhakkak Allahü
tebâreke ve teâlâ hazretleri bir kimseye befl fleyi hâz›rlamadan
befl fleyi vermez. Bir kimseye, ni’metini artd›rmas›n› hâz›rlamad›kça flükr vermez. Kabûl etme¤i hâz›rlamad›kça düâ vermez.
Afv etme¤i hâz›rlamad›kça istigfâr vermez. Kabûl edece¤ini hâz›rlamad›kça tevbe vermez. Karfl›l›¤›n› hâz›rlamadan sadaka
verdirmez.)
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden mervîdir.
Buyurdular ki: (Befl zulmetin befl ›fl›¤› vard›r. Dünyâ zulmetdir.
Ifl›¤›, tâ’atd›r. Günâh zulmetdir. Ifl›¤› tevbedir. Kabr zulmetdir.
Ifl›¤›, Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullahd›r. Âh›ret karanl›kd›r. Bunun ›fl›¤›, sâlih ameldir. S›rat karanl›kd›r. Ifl›¤›, yakîndir.) (Münebbihât)dan bizde olan nüshas›nda, kabr zulmetine ›fl›k, Lâ ilâhe illallah, yaz›l›d›r. Lâkin Ebû Bekr “rad›yallahü
teâlâ anh” hazretlerinin menâk›b-› flerîflerinde zikr olundu ki,
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah sözlerini birbirinden ayr› dememifldir. Son menâk›bda mufassal beyân olunmufldur. Bu âdet-i flerîfleri bozulmas›n diye, burada da berâber yaz›ld›. En do¤rusunu Allahü
teâlâ bilir.
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden mervîdir.
Merfû olarak, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
buyurdu ki, (E¤er böyle olmasa idi, ya’nî Allahü âlem, bu flehâdete magrûr olup, ibâdete ve tâ’ate tenbellik edip, gevflek
davranmasalard›, befl kimseye flehâdet ederdim ki, muhakkak
onlar Cennet ehlindendir. Birisi, ›yâl [çoluk-çocuk] sâhibi olan
kimse. Birisi, zevci ondan râz› olan han›m. O han›m ki, mehrini ve çeyizini zevcine hediyye eder. Birisi o kimse ki, vâlideyni
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[anne-babas›] ondan râz› olur. Birisi o kimse ki, günâhdan tevbe eder.)
Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden mervîdir. Buyurdu ki: (Befl nesne müttekîler alâmetlerindendir. Dînini ›slâh
eden kimseler ile oturmak. Fercinin ve lisân›n›n üzerine gâlib
olmak. Kendisine dünyâdan eriflen çok fleyi vebâl görmek. Âh›retden az bir fley eriflirse, onu kendisine ganîmet bilmek. Harâm
olur korkusu ile halâlden mi’desini çok doldurmamak. Baflkalar›n› kurtulmufl, kendisini helâk olmufl bilmek.)
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden mervîdir. Buyurdu ki: (Befl haslet olmasayd›, insanlar›n hepsi sâlih olurlar idi.
Câhilli¤e kanâ’at etmek. Dünyâya harîs olmak. Mal›n fazlas›na
cimrilik. Reyde, fikrde ucb, kendini be¤enmek.)
Alt› maddeli k›ymetli sözler: Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Alt› fley, alt› vatanda [mahalde, hâlde] garîbdir. Mescidler, içinde nemâz k›lm›yan
kavm aras›nda garîbdir. Okum›yanlar aras›nda Kur’ân-› kerîm
garîbdir. Kur’ân-› kerîm, f›sk iflleyenler yan›nda garîbdir. Kötü
huylu, zâlim kocan›n elindeki sâliha kad›n garîbdir. Kendini
dinlemiyen kavmin aras›ndaki âlim garîbdir. Kötü huylu kad›n›n elindeki sâlih zevc garîbdir. Allahü teâlâ onlara k›yâmet gününde elbette rahmet nazar› ile bakmaz.)
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (‹blîs, önünde durur. Nefs, sa¤›nda durur. Hevâ solunda durur.
Dünyâ arkanda durur. Etrâf›nda a’zâlar durur. Cebbâr [mekânl› olm›yan] seni devâml› görür. ‹blîs, seni dînini terk etmekden
yana da’vet eder. Nefs, seni ma’siyyetden yana da’vet eder. Hevâ, flehvetlerden yana da’vet eder. Dünyâ, kendini âh›rete tercîhden yana da’vet eder. A’zâlar [uzvlar], günâh ifllemekden yana da’vet eder. Cebbâr, seni Cennet ve magfiretden yana da’vet
eder. Her kim ki, iblîse icâbet ederse, dîni gider. Her kim ki,
nefse icâbet etdi, rûhu necât bulmaz. Her kim ki, hevâya icâbet
ederse, akl ondan gider. Her kim ki, dünyâya icâbet ederse, âh›reti gider. Her kim ki, a’zâlara [uzvlara] icâbet ederse, Cennet
elinden gider. Her kim ki, Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerine icâbet ederse, bütün fenâ ve zararl› fleyler ondan gider. Bütün hayrlara nâil olur.)
– 497 –

Menâk›b-› Çihâr Yâr-i Güzîn - F:32

Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: (Muhakkak Allahü teâlâ hazretleri alt› nesneyi alt› nesnede gizledi. R›zâ-› flerîfini tâ’atda gizledi. Gadab›n› ma’siyyetde gizledi. ‹sm-i a’zam›n› Kur’ân-› kerîmde gizledi. Evliyâs›n› insanlar aras›nda gizledi.
Ölümü, ömr içinde gizledi. Kadr gecesini Ramezân-› flerîf içinde gizledi. Salât-› vustây› befl vakt içinde gizledi.)
Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: (Muhakkak ki,
mü’min alt› nev’ korkudad›r. Birisi, Allahü Sübhânehü ve teâlâ
hazretleri cânibinden [taraf›ndan] korkudad›r ki, onun rûhunu
ânîden al›r, diye. ‹kincisi, hafaza melekleri cihetinden korkudad›r ki, onun üzerine yazd›klar› nesne sebebi ile, k›yâmet gününde rüsvay olur. Üçüncü, fleytân cânibinden korkudad›r ki, onun
amelini bât›l eder. Dördüncü, melek-ül-mevt hazretleri cânibinden korkudad›r ki, gafletde iken rûhunu al›r. Beflinci, dünyâ
cânibinden korkudad›r ki, dünyâya magrûr olup, dünyâ onu
âh›retden meflgûl eder. Alt›nc›, ehl-i ›yâl cânibinden korkudad›r ki, onlar ile meflgûl olup, onlar onu Allahü teâlân›n zikrinden meflgûl ederler.)
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdular ki: (Alt›
hasleti bulunduran kimseler, Cennete ça¤r›lan yollar›n hiçbirini terk etmez. Nâra [Cehenneme] götürecek yollar›n hiçbirine
varmaz. Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretlerini bilip, ona tâ’at
etmek. fieytân› bilip, ona ›syân etmek. Bât›l› bilip, ondan sak›nmak. Hakk› bilip, ona ittibâ’ etmek. Âh›reti bilip, onu taleb etmek. Dünyây› bilip, onu terk etmek.)
Yedi maddeli k›ymetli sözler: Ebû Hüreyre “rad›yallahü
teâlâ anh” rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri, yedi kimseyi, Arfl-› azîmin gölgesinde o günde gölgelendirir. O gün Arfl-› azîmin gölgesinden baflka gölgelenecek
yer olmaz. Yaln›z Arfl-› azîmin gölgesi olur. Bunlar:
1– Âdil devlet baflkan›,
2– Allahü teâlâya tâ’atde bulunarak yetiflen genç,
3– Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretlerini tenhâlarda zikr
edip ve gözlerinden Allahü teâlân›n korkusundan yafl ak›tan
kimse,
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4– Kalbi mescide ba¤l› olan kimse,
5– Sa¤ elinin verdi¤i sadakay›, sol elinin bilmedi¤i kimse,
6– Birbirini Allahü teâlâ için seven iki kimse,
7– Bir cemâl sâhibi kad›n [güzel kad›n] kendisini da’vet etdi¤i zemân, ondan kaç›p, Âlemlerin Rabbi olan Allahü teâlâdan korkar›m diyen kimse.)
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: (Bahillerin
[cimrilerin] mal›, yedi belâdan birinde olur [birine u¤rar]. Mîrâs yiyen bir vârisi, mal›n› isrâf eder, onu Allahü teâlâ hazretlerinin tâ’atinden baflka yerde harcar. Veyâ Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri o bahilin [cimrinin] üzerine bir eziyyet edici
kimseyi [zâlimi] musallat eder. Onun mal›n›, onun nefsini hor
ve zelîl etdikden sonra al›r. O bahili [cimriyi] bir flehvet harekete getirir ki, o flehvet ile uygunsuz ifller yaparak mal›n› ifsâd
eder. Onda bir düflünce peydâ olur. ‹ftihâr [ö¤ünmek] için bir
binâ yapar. Yâ bir fâidesiz harâbeyi ta’mîr eder. Mal›n› onlara
sarf eder. Yâ dünyâ âfetlerinden bir âfet peydâ olur. Suda
gark olur, h›rs›z çalar veyâ ona dâimî bir dert eriflir. Mal›n›
doktorlara yidirir. Yâ mal›n› bir mekânda saklar. Sonra unutur.)
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (Çok
gülen kimsenin heybeti az olur. Çok flaka yapan istihfâf edilir
[hakîr görülür]. Çok konuflan çok yan›l›r. Çok hatâ edenin hayâs› az olur. Hayâs› az olan›n vera’› az olur. Vera’› az olan›n kalbi ölü olur. Kalbi ölü olan› Allahü teâlâ Cehenneme dâhil
eder.)
Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: (Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri [Kehf sûresi 82.ci âyet-i kerîmesinde meâlen], (Onun alt›nda ikisine âid hazîne var idi) buyurdu. O kenz
alt›ndan bir levha idi. Onda yedi sat›r var idi. 1– Ben teaccüb
ederim [flaflar›m] o kimseye ki, muhakkak, bütün ifller takdîr iledir. Hâlbuki o kimse kaç›rd›¤› fleyler için üzülür. 2– fiaflar›m o
kimseye ki, ölümü bildi¤i hâlde güler. 3– fiaflar›m o kimseye ki,
Cehennemi bildi¤i hâlde günâh ifller. 4– fiaflar›m o kimseye ki,
Cenneti bildi¤i hâlde istirâhat eder. 5– fiaflar›m o kimseye ki, Al– 499 –

lahü tebâreke ve teâlâ ve tekaddes hazretlerini bildi¤i hâlde,
baflkas›n› zikr eder. 6– fiaflar›m o kimseye ki, dünyân›n fânî oldu¤unu bildi¤i hâlde içindekilere ra¤bet eder. 7– fiaflar›m o kimseye ki, K›yâmetde hesâba çekilece¤ini bildi¤i hâlde mal biriktirir.)
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden süâl olundu ki:
(Gökden a¤›r olan nedir, yerden genifl olan nedir, denizden engin olan nedir, ateflden s›cak nedir, tafldan kat› nedir, Zemherîrden so¤uk nedir, zehrden ac› olan nedir?) Alî “rad›yallahü teâlâ anh” cevâb verdi ki: (Gökden a¤›r olan, temiz bir kimseye iftirâ etmekdir. Yerden genifl olan; Hak, do¤ru olan fleydir. Denizden engin olan, kanâ’at eden kalbdir. Ateflden s›cak olan,
zulm eden sultând›r. Tafldan kat› olan, münâf›k›n kalbidir.
Zemherirden so¤uk olan; levm eden, k›nayan kimseye ihtiyâc›n› arz etmekdir. Zehrden ac› olan, sabr etmekdir.)
Sekiz maddeli k›ymetli sözler: Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri bir hadîs-i flerîflerinde buyurdular
ki: (Sekiz fley, sekiz fleyden doymaz. Göz nazardan [bakmakdan]. Yer ya¤murdan. Kad›n erkekden. Âlim ilmden. Süâl soran sormakdan. Harîs, mal y›¤makdan. Deryâ [deniz] sudan.
Atefl odundan.)
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki:
(Sekiz fley, sekiz fleyin zînetidir: ‹ffet, fakrin süsüdür. fiükr, zenginli¤in süsüdür. Sabr, belân›n süsüdür. Tevâdu’, hasebin [asâletin] süsüdür. Hilm, ilmin süsüdür. Çok a¤lamak korkunun süsüdür. Bafla kakmamak, ihsân›n süsüdür. Huflû’ nemâz›n süsüdür.)
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (Bir
kimse fuzûlî konuflma¤› [fazla, lüzûmsuz konuflma¤›] terk etse,
ona hikmet ba¤›fllan›r. Bir kimse fuzûlî bakma¤› terk etse, ona
huflû’ ba¤›fllan›r. Bir kimse fuzûlî yime¤i terk etse, ona ibâdetin lezzetini duymak ba¤›fllan›r. Bir kimse gülme¤i terk etse,
ona heybet ba¤›fllan›r. Bir kimse mîzâh› [flakalaflma¤›] terk etse, ona hüsn ve melâhat [güzellik ve tatl›l›k] verilir. Bir kimse
dünyâ sevgisini terk etse, ona âh›ret sevgisi verilir. Bir kimse,
baflkalar›n›n ayb› ile meflgûl olma¤› terk etse, ona nefsinin
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ayblar›n› ›slâh etmek nasîb olur. Bir kimse Allahü tebâreke ve
teâlâ hazretlerinin zât-i pâkinin keyfiyyetinden tecessüsü terk
etse, ona nifâkdan berâat ba¤›fllan›r [ya’nî o nifâkdan korunur].)
Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (Âriflerin alâmeti sekizdir: Kalbi, korku ve ümîd iledir. Dili, hamd
ve senâ iledir. Gözleri, hayâ ve a¤lama iledir. ‹râdesi, dünyây›
terk etmek ve Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanmakd›r.)
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (Huflû’ olm›yan nemâzda hayr yokdur. Bofl söz konuflulman›n terk edilmedi¤i orucda hayr yokdur. Dikkat etmeden Kur’ân-› kerîm
okumakda hayr yokdur. Vera’ olm›yan ilmde hayr yokdur. Sehâ [cömerdlik] olm›yan malda [zenginlikde] hayr yokdur. Devâml› olm›yan ni’metde hayr yokdur. ‹hlâs, ta’zîm ve tekrîm olm›yan düâda hayr yokdur.)
Dokuz maddeli k›ymetli sözler: Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” bir hadîs-i flerîfde buyurdular ki, (Allahü teâlâ Mûsâ “aleyhissalâtü vesselâm” hazretlerine Tevrâtda vahy
etdi. Muhakkak hatâlar›n anas› üçdür. Kibr, h›rs ve hased. Onlardan alt› hatâ dahâ do¤du. Temâm› dokuz oldu. O alt› hatâ;
Tokluk. Uyku. Râhatl›k. Mal sevgisi. Övünme sevgisi. Reîs olma sevgisidir.)
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki:
(Âbidler üç s›n›fd›r. Her bir s›n›f›n alâmetleri vard›r ki, o alâmetler ile bilinir. Bir s›n›f›, Allahü teâlâ hazretlerine korku yolu ile ibâdet ederler. Bir s›n›f›, ümîd yolu ile ibâdet ederler. Bir
s›n›f›, muhabbet yolu ile ibâdet ederler. Birinci s›n›f için üç alâmet vard›r: Sevdi¤i nesneyi ba¤›fllar. Rabbinin râz› olmas›na,
nefsinin gadab›n› de¤iflmez. Herhâlde Rabbinin emrini yap›p,
nehyinden kaçar. ‹kinci s›n›f için de üç alâmet vard›r: Kendi
nefsini hakîr, afla¤› görür. Yapd›¤› ihsân› k›ymetsiz bulur. Akranlar›n› [emsâllerini] üstün görür. Üçüncü s›n›f için de üç alâmet vard›r: Herhâlde insanlara önder olur. Bütün insanlar›n cömerdi olur. Allahü teâlâya, halk›n temâm›n›n hakk›nda hüsn-i
zann› olur.)
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (‹blîsin
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zürriyyetinde dokuz nefer vard›r ki flunlard›r: Zenbûr; sokaklar
sâhibidir. Sokakda bayra¤›n› diker. Vetin; musîbetler sâhibidir.
Evân; sultân sâhibidir [onunla berâberdir]. Hefâf; flerâb›n sâhibidir [onunla arkadafld›r]. Mürre; mizmârlar [çalg›lar] sâhibidir.
Lekûs, mecûsînin sâhibidir [onunla arkadafld›r]. Müsavvit; yalan haberler sâhibidir. Dâsim, hâneler, evler sâhibidir. E¤er bir
flahs evine geldikde, Allahü teâlân›n ism-i flerîfini zikr etmezse,
o kifli ile han›m› aras›nda adâvet ve münâze’a vâki’ olur. Hattâ
aralar›nda talâk ve hul’ ve darb [dövme] vâki’ olur. Velhân; abdestde, nemâzda ve di¤er ibâdetlerde vesvese verir.)
Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: (Bir kimse befl
vakt nemâz›n› vaktinde, devâml› k›lsa, Allahü teâlâ ona dokuz
ikrâmda bulunur. Allahü teâlâ o kimseyi sever. Bedeni s›hhatli
olur. Melekler onu korurlar. Onun evine bereket nâzil olur. Sâlihlerin sîmâsi, yüzünde zâhir olur. Allahü tebâreke ve teâlâ
hazretleri, onun kalbini yumuflak k›lar. S›ratdan flimflek gibi geçer. Allahü teâlâ hazretleri onu Cehennemden korur. (Onlar
üzerine korku ve hüzn dahî olmaz) kelâm› ile medh edilenler ile
berâber olur.)
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (A¤lamak
üç fleydendir. Birisi, Allahü teâlâ korkusundan, ikincisi, gadab›ndan, üçüncüsü, kat’iyyet-i haflyetinden. Birinci a¤lamak, günâhlara keffâretdir. ‹kinci a¤lamak, ayblar›n›n temizlenmesidir.
Üçüncü a¤lamak, vilâyet ve mahbûbun r›zâs›d›r. Günâhlar›n›n
temizlenmesinin semeresi, kurtulufldur. Ayblardan temizlenmenin semeresi, Na’îmde olmakd›r. Vilâyet ve mahbûbun r›zâs›n›n semeresi Allahü teâlây› rü’yetdir.)
On maddeli k›ymetli sözler: Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” bir hadîs-i flerîflerinde buyurdular ki: (Misvâk
kullanma¤a devâm ediniz! Zîrâ onda on haslet vard›r. A¤z› temizler. Allahü teâlâ ondan râz› olur. fieytân› gadaba getirir. Hafaza melekleri onu severler. Difl etlerini kuvvetlendirir. Balgam› keser. A¤›z kokusunu güzellefldirir. Safra harâretini söndürür. Göze cilâ verir. A¤›z kokusunu keser.) Misvâk› kullanmak
sünnetdir.
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki:
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(Allahü teâlâ hazretleri on haslet ile kullar›n› âfâtdan koruyup,
mukarreblerin derecesine ç›kar›r: 1– Kanâ’at eden kalb ile devâml› s›dk. 2– Devâml› flükr ile, kâmil sabr. 3– Hâz›r zühd ile
devâml› fakîrlik. 4– Aç kar›n ile devâml› zikr. 5– Fâs›las›z korku
ile devâml› hüzn. 6– Mütevâzî beden ile devâml› gayret. 7– Dâim
rahm ile devâml› r›fk. 8– Hayâ ile devâml› muhabbet. 9– Devâml› hilm ile fâideli ilm. 10– Sâbit akl ile dâimî îmân.)
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: (On fley, on fleyden baflkas› ile düzgün olmaz, ›slâh edilemez: 1– ‹lm, vera’dan
baflkas› ile ›slâh olmaz. 2– Amel, ilmsiz olmaz. 3– Korkusuz
kurtulufl olmaz. 4– Sultân, adâletden baflka fley ile ›slâh olmaz.
5– Asâlet [fleref], edeb ile ›slâh olur. 6– Sevinç, emniyyet ile
olur. 7– Zenginlik, cömerdlik ile ›slâh olur. 8– Üstünlük tevâdû’
ile olur. 9– Fakîrlik, kanâ’at ile ›slâh olur. 10– Tevfîk olmadan
cihâd olmaz.)
Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (On
fley, muhakkak kayb edilmifldir: 1– Süâl sorulm›yan âlim. 2–
Amel edilmiyen ilm. 3– Kabûl edilmiyen do¤ru fikr. 4– Kullan›lm›yan silâh. 5– Nemâz k›l›nm›yan mescid. 6– Okunm›yan
Kur’ân-› kerîm. 7– Fakîrlere verilmiyen mal. 8– Binilmiyen at.
9– Yaln›z dünyâ için olan ilm. 10– Yol az›¤› hâz›rlan›lmadan geçen uzun ömür.)
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyuruyor ki: (Mîrâs›n hayrl›s› ilmdir. R›zk›n en iyisi edebdir. Az›¤›n hayrl›s›, takvâd›r. Sermâyenin en kazancl›s› ibâdetdir. En iyi rehber sâlih
amellerdir. Arkadafl›n iyisi güzel huydur. Hilm, en iyi yard›mc›d›r. Muhtâc olmaman›n en iyisi kanâ’atdir. Yard›m›n hayrl›s›
tevfîkdir. Terbiye edicilerin en iyisi ölümdür.) Buraya kadar
(Münebbihât)dan nakl olunmufldur.
K›rk›nc› Menâk›b: Bir gün Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretlerinin mubârek evine vard›. ‹nsanl›k îcâb› kar›nlar›
ac›km›fld›. Buyurdular ki, (Yâ Âifle! Hiç bir yiyecek var m›d›r?)
Mubârek sözlerini temâmlamadan, kap› çal›nd›. Kap›y› açd›lar.
Gördüler ki, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleridir. Resûlullah hazretleri “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
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buyurdu ki: (Yâ Ebâ Bekr! Bu vakt gelmenize sebeb nedir?)
Ebû Bekr-i S›ddîk cevâb verdi ki, (Yâ Resûlallah! Üç gündür
bir ta’âm yimemiflim. Açl›k cân›ma kâr etdi. Geldim ki, mubârek dîdâr-› flerîfinizin müflâhedesi ile karn›m tok olsun.) Bu konuflma s›ras›nda iken, yine kap› çal›nd›. Kap›y› açd›kda, bakd›lar ki, Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleridir. Sonra Alî
“rad›yallahü teâlâ anh” geldi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu: (Gelmenize sebeb nedir.) Buyurdular ki, yâ Habîb-i Rabbil’âlemîn! Üç gündür yemek yimedik. Çok ac›kd›k. Geldik ki, mubârek, emsâlsiz cemâlinizin müflâhedesi ile, bu da¤da¤adan halâs olup, karn›m›z tok olsun.
Hazret-i Alî dedi ki, yâ Resûlallah. Üç gündür seyyidünnisâ Fât›ma-tüz-zehrâ “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretleri ve imâmeyn-i ci¤er gûfleleriniz Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü teâlâ
anhümâ” hazretleri de açl›kdan kat’î bunalm›fllard›r. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu: (Üç
gündür ben de ta’âm yimedim. Karn›m açd›r.) Hazret-i Alî dedi ki, yâ Nebiyyallah! Dün yoldan geçerken, Mu’âz bin Cebelin
“rad›yallahü teâlâ anh” havlusunda olan hurma a¤ac›nda hurma gördüm. Bunu söyleyince, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki, (Kalk›n, Mu’âz›n evine gidelim! Bizi hurma ile konuk etsin [müsâfir etsin]!)
Server-i Enbiyâ, Çihâr yâr-i güzîn hazretleri ile, Mu’âz hazretlerinin kap›s›na gitdiler. Güçlükle vard›lar. Vay bafl›m›za,
vay cân›m›za! Sultân-› kevneyn ve Resûl-i sakaleyn ki, onsekizbin âlem onun yüzü suyu hürmetine yarat›lm›fld›r. Görünüz
hazret-i Çihâr yâr-i güzîn ile birlikde ne zahmetler çekmifllerdir.
Allah saklas›n, bir gün aç kalm›fl olsak, bafl›m›za k›yâmet kopar.
Dünyâ bize zindân olur. E¤er Eshâb hazretlerinden birisi merkad-› flerîflerinden [kabrlerinden] bafl›n› kald›r›p, bu zemânda
olan ümmet-i Muhammede nazar etse [baksa], teâccüb edip
[hayret edip] der ki, acabâ bunlar hangi milletdendir, hangi tâifedendir. Hangi Peygamberin ümmetidir. Biz de insâf etsek.
Hergün dahâ iyiye mi gidiyoruz! Allahü teâlâ flânühü hazretleri, bu sultânlar›n hurmetine, kendi lutf, kerem, fadl ve ihsân› ile,
bizim o yüzümüzün karal›¤›na bakmay›p, afv buyursun. Biz âsî
ve mücrim kullar›n› dîdâr› ile flereflendirsin. Âmîn! Yâ Rabbî,
âmîn diyen kullar›n› magfiret buyur.
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Murâd›m›za gelelim. Mu’âz hazretlerinin kap›s›na vard›lar.
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri seslendi ki, yâ
Mu’âz! Devlet kuflu bafl›na kondu. Allahü teâlân›n Resûlü kap›na geldi. ‹çeride olanlardan kimse duymad›. Mu’âz›n bir küçük k›zca¤›z› var idi. O duydu. Annesini ça¤›rd›. Yâ ana, yâ ana!
Ne yatars›n, hazret-i Ebû Bekr kap›m›za geldi; ça¤›r›yor. Annesi k›z› azarlad›. Ne yalan söylersin; hiç bu vakt, hazret-i Ebû
Bekr kap›m›za gelir mi? K›z› da, ne yaps›n; yatd›. Birâz sonra,
Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” ça¤›rd›. Yine k›z uyand›. Annesine haber verdi. Annesi evvelki gibi azarlad›. Birâz sonra da hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” ça¤›rd›. Yine k›z uyand›. Annesine haber verdi ki, yâ anne! Hazret-i Alî kap›ya gelmifl; ça¤›r›p durur. Annesi k›z›, yine azarlad›. Behey k›z, deli mi oldun;
ne söylersin. K›z yine sükût edip, yatd›. Sonra, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, (Yâ Mu’âz) diye seslendi. K›z
evvelki gibi uyan›p, dedi ki, yâ anne! Sana demedim mi ki, Ebû
Bekr, Ömer ve Alî kap›ya geldiler. Bana inanmad›n. ‹flte Sultân-› Enbiyâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” kendisi ça¤›r›r.
Annesi diledi ki, yine k›z› red eylesin. K›z vâlidesine bakmay›p,
babas›n›n yan›na vard›. Resûlullah hazretlerinin flevkiyle babas›n› ça¤›rd›. Yâ baba, ne yatars›n. Devlet ve se’âdet kuflu bafl›na
kondu. Allahü teâlân›n Resûlü “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve Ebû Bekr, Ömer ve Alî “rad›yallahü anhüm” hazretleri kap›ya gelmifllerdir. Hemen o sâat, hazret-i Mu’âz k›z›ndan
bu haberi iflitince, acele ile yerinden kalk›p, kap›ya kofldu. Kap›y› aç›p, dedi ki, devlet ve se’âdet Mu’âz›n bafl›na kondu. Habîbullah hazretlerinin mubârek ayaklar›n›n tozlar›na yüz sürüp,
içeri buyurun, dedi. Fahr-i âlem hazretleri de, Eshâb-› güzîn ile
içeri dâhil oldular. Ondan sonra buyurdular ki, (Yâ Mu’âz! Üç
gündür ben ve Eshâb›m yemek yimemifliz! Dün Alî yoldan geçerken, senin havlunda olan hurma a¤ac›nda hurma görmüfl.
Onun için geldik ki, bizi hurma ile müsâfir edesin.) Mu’âz “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, yâ Nebiyyallah! O hurmalar› bugün düflürdük [a¤ac›ndan toplad›k]. Kimini biz yidik. Ba’z›s›n›
fakîrlere ve komflular›m›za ulafld›rd›k. Bir hurma kalmam›fld›r.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri karfl›s›na bakd›. Bir büyük zenbil gördü. Hemen hazret-i Alîye buyurdu ki, (Yâ Alî! Bu zenbili eline al! Bu gördü¤ün hurma a¤ac›na
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var. Benden selâm eyle! Ve söyle ki, Resûlullah senden hurma
taleb eder.) Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri o zenbili al›p,
hurma a¤ac›n›n yan›na vard›. Peygamberin selâm›n› götürdü,
iletdi. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin izni ile hurma a¤ac› fasîh bir lisân ile selâm› ald›. Ta’zîm eyleyip, e¤ildi. Sonra Allahü teâlân›n izni ile, a¤acda hurmalar doldu. Hazret-i Alî o
zenbili hurma ile doldurup, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûr-› flerîflerine getirdi. O hurmadan yidiler.
Bütün Eshâba ulafld›rd›lar. Hattâ o zenbili hurma a¤ac›na asd›lar. Resûlullah hazretlerinin dâr-› bekâya intikâline kadar hiç
boflalmad›.
K›rkbirinci Menâk›b: Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”
bir gün hastaland›. Ebû Bekr, Ömer ve Osmân “rad›yallahü
teâlâ anhüm” hazretleri iyâdetine [hasta ziyâretine] vard›lar.
Hazret-i Alînin yan›nda bir tas bal var idi. Bu tas ile bal› bunlar›n önüne götürdü. Tas ak, içindeki bal k›z›l idi. O tas›n içinde kara bir k›l vard›. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ
anh” buyurdu ki, biz baldan, her birimiz bu üçü için bir misâl
getirmeyince yimeyiz. Kendisi buyurdu ki: (Dîn-i islâm tasdan
münevverdir [nûrludur]. Îmân baldan tatl›d›r. Dînin hükmü
k›ldan incedir.) Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: (Cennet tasdan münevverdir. Cennetin ni’metleri baldan tatl›d›r. S›rat köprüsü k›ldan incedir.) Osmân “rad›yallahü
teâlâ anh” buyurdu ki: (Kur’ân-› azîm-üfl-flân tasdan münevverdir. Kur’ân-› kerîm okumak baldan tatl›d›r. Kur’ân-› kerîmin tefsîri k›ldan incedir.) Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”
buyurdu ki: (Müsâfirin nûru tasdan münevverdir [nûrludur].
Müsâfirin sözü baldan tatl›d›r. Müsâfirin gönlüne ri’âyet etmek
k›ldan incedir.) Her biri kendi hâllerine münâsib kelâm buyurdular.
K›rkikinci Menâk›b: Birgün Fahr-i kevneyn ve Resûl-i sakaleyn Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”,
Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretleri
ile oturur idi. Kudretden ortaya bir ak tas geldi. ‹çi ak bal ile dolu idi. Üstünde bir ak k›l vard› Hayret etdiler. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Gelin
her birimiz bu üçüne bir temsîl getirmeyince el sürmiyelim.)
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Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: (Resûlullah hazretleri bu tasdan nûrludur. Resûlullah ile konuflmak
bu baldan tatl›d›r. Resûlullah›n sünnetini yerine getirmek bu
k›ldan incedir.) Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: (Îmân bu tasdan nûrludur. Îmân getirmek bu baldan tatl›d›r. Îmân ile gitmek bu k›ldan incedir.) Ondan sonra, Osmân
“rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: (Kur’ân-› kerîm bu tasdan
nûrludur. Kur’ân-› kerîm okumak bu baldan tatl›d›r. Kur’ân-›
kerîmin buyurdu¤unu tutmak bu k›ldan incedir.) Ondan sonra
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu: (Müsâfirin yüzü bu tasdan
nûrludur. Müsâfir ile yemek yimek bu baldan tatl›d›r. Müsâfirin hât›r›n› yerine getirmek bu k›ldan incedir.) Ondan sonra
hazret-i Âifle “rad›yallahü teâlâ anhâ” buyurdu ki: (Halâl [zevcin] yüzü bu tasdan nûrludur. Halâli ile söyleflmek bu baldan
tatl›d›r. Halâlin hizmetini yerine getirmek bu k›ldan incedir.)
Ondan sonra Fât›ma-tüz-zehrâ “rad›yallahü teâlâ anhâ” buyurdu ki: (K›z çocu¤un yüzü bu tasdan nûrludur. Annesini-babas›n› sever olmas› bu baldan tatl›d›r. K›z çocu¤unun aybs›z evlenmesi bu k›ldan incedir.) Ondan sonra Fahr-i âlem “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ümmetimin yüzü bu tasdan nûrludur. Ümmetim için flefâ’at bu baldan tatl›d›r. fiefâ’atin
kabûl olmas› bu k›ldan incedir.)
K›rküçüncü Menâk›b: Ebû Zer-i G›fârî “rad›yallahü teâlâ
anh” rivâyet eder. Bir gün Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri se’âdethânesinden d›flar› ç›kd›. Yürüme¤e
bafllad›lar. Ben de ard›nca gitdim. Bir mevzi’e vard›. Ben huzûruna vard›m. Karfl›s›nda selâm verip, oturdum. Buyurdu: (Neden geldin, yâ Ebâ Zer!) Dedim, (Allahü teâlâ bilir.) O s›rada
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” geldi. Resûlullah hazretlerinin sa¤ taraf›na oturdu. Sonra Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”
geldi. Ebû Bekrin sa¤ taraf›na oturdu. Sonra Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” geldi. Ömerin sa¤ taraf›nda oturdu. Sonra Alî
“rad›yallahü teâlâ anh” geldi. Osmân›n sa¤ taraf›nda oturdu.
Sonra Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
yerden yedi tâne tafl ald›. Mubârek avucunun içinde tutdu. O
tafllar tesbîh etme¤e bafllad›lar. fiöyle ki, onlar›n sesini bal ar›s›
gibi iflitir idim. Ondan sonra o taflca¤›zlar› yere koydu. Sesleri
kesildi. Sonra onlar› kald›rd›, Ebû Bekrin eline verdi. Yine ev– 507 –

velki gibi tesbîhe bafllad›lar. O da yere koydu. Sesleri kesildi.
Sonra yine Habîbullah hazretleri onlar› kald›rd›, Ömerin eline
verdi. Yine evvelki gibi tesbîh eylediler. O da yere koydu. Sesleri kesildi. Yine onlar› yerden al›p, Osmân›n eline verdi. Yine
tesbîh eylediler. O da yere koydu. Sesleri kesildi. Onlar› Alînin
eline verdi. Yine tesbîhe bafllad›lar. O da yere koydu. Sükût eylediler. (fievâhid-ün nübüvve)den al›nm›fld›r.
K›rkdördüncü Menâk›b: Çihâr yâr-i güzînin “r›dvânullahi
teâlâ aleyhim ecma’în” medhini, bu menâk›b-› flerîfin toplay›c›s› ve yazar› olan âsî ve müsrif, Allahü teâlân›n kullar›n›n en hakîri ve fakîri, Seyyid Eyyûb bin S›ddîk ibni Seyyid Alî bin Muhammed el müfltehir bi hazret bâbâ el mülekkab bi âcizî Urmavî der ki, ceddi âlimiz olan hazret-i Bâbâ “kaddesallahü sirrehül’azîz ve nevverallahü merkadehü ve ce’alel cennete mesvahü” ba’z› vecd ve sekr hâlinde, huzûr veren, hikmet dolu bir kitâb te’lîf etmifllerdir. (Bâbâ) demekle flöhret bulmufldur. O kitâba mahsûs bir hikâye yazm›fld›r. Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerinin na’t-i flerîfleri, medh-i flerîfleri
beyân›nda ve Çihâr yâr-i bâ safâ “rad›yallahü teâlâ anhüm”
hazretlerinin medh-i flerîfleri beyân›nda. O hikâyeden de bir
mikdâr teberrüken yazal›m. Nûr-ün alâ nûr olsun. Hikâye fli’r
fleklinde nakl edildi ve yaz›ld›.
Bir sözüm vard›r, derim ey merdümân [insanlar],
Cân›n› mum eyleyip, önünce yan.
Dinler isen, bir hikâye söyleyim,
Mustafân›n Çihâr yâr›n medh eyleyim.
Tabi’i merdâne isen gel beri,
Ger usan›rsan da gâyet git geri.
Neyse ki, meclis bu dem biraz gider,
Aflk ile dinledi¤in sana yeter.
Aflk ile dinler isen ey din eri,
Nitekim bu tan›t›r, her bir eri.
Var ise gözün yafl› s›¤a, gide,
Aç kula¤› ki, bu söze yer ede.
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De¤me bir sözler gibi sanma bunu,
Kalb içinde mesrûr eyler ol cân›.
Bafla yüzü sana dâim göstere,
Dünyâ âh›r üstüne kanat gere.
Anun ile tan›yas›n sen onu,
Maksûda ermek dilersen koy beni.
Ben diyenler maksûduna ermedi,
Bil yakîn kim hakka mahrûm olmad›.
Andan özge gayri görme aradan,
Dinlemiyen olur sav›fl git oradan.
Tabi’i iblîsli¤in ma’lûm ola,
Fi’li kubhun [kötü iflin] karfl›na perde ola.
Dinleyen için derim ben bu sözü,
Yâ ‹lâhî! meclise aç ol yüzü.
Ola ki, meclisimiz pür nûr ola,
Fikr-i vesvese kalbimizden dûr [uzak] ola.
Mü’min isen bir salevât ver ona,
Cümle melek iflitip, kals›n dona.
Dinlesin ki, bunca dürûd kimedir,
[dürûd: medh, selâm, düâ]
Bu dürûdun biri ânda binedir.
Bu dürûd ki ad› dilde söylenir,
Cümle eflyâ ol dürûdu kullan›r.
Ol dürûdu dîme da¤ ve tafl söyler,
Ol dürûdun âh›ri, asla yeter.
Kim onun yoluna verse bir dürûd,
Cân›m önünce olsun onun flem’i od.
Odur sermâye, onun zülfün tut,
Görmemifl âfl›k, orada böyle sevd.
Er isen flem’ ol, bu yolda yanas›n,
Ne ise her harf iflitesin kanas›n.
Cân fedâ ol, bubde ol cânana sen, [bûb: yayg›]
Bafl›na eriflesin cânâne sen.
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Ten olas›n, cây› onu bilesin,
Cân ve dilden ona ikrâr veresin.
Çün yürürsen, dîninle yürü sen,
Çün bilesin ald›n imdi biri sen.
Kim onun yoluna verse bir dinâr,
Koymaz onu tamu’da ki yand›ra nâr.
Nâr onun içindir onu tan›maya,
Çâr-› yâr›na onun inanm›ya.
Her ki bu mâni’den almad› haber,
K›lmad› o nefsini zîr-ü zeber.
Ba¤lamad› beline nûrdan kemer,
Kalbi kara, gözünü gaflet yumar.
Gaflet olmasa gözünde ey civân,
Sen seni her dem göresin hofl iyân.
Cümle eflyâ maksûdu sen oldu¤un,
Hem görürsün âna hayrân kald›¤›n.
Kim ki tan›d› onu kurtuldu ol,
Ölü gördü nefsini Hak buldu ol.
Ey ifliten s›dk söyle sâd›k ol,
Ândan oldu, ehl-i Hakka do¤ru yol.
Bil onun dîni ulaflm›fld›r sana,
Hâl onun zikri ulaflm›fld›r sana.
Zî beflâret bir tecellîdir gelir,
Hamdü lillah ki gönül dolmufl gelir.
•
Çâr-i yârin mührü dâim sendedir,
Mustafân›n mi’râc› seyrindedir.
Bil yakîn ki, lây›k oldun dergâha,
Hakk›n feyzi her dem içindedir.
Cümle melek tesbîhi oldun bu kez,
Tesbîhine çarh olanlar bendedir.
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•
Çâr-› yâr› münkir olan yaz›k o¤ul,
Sen bu medhi, bu âsîden yaz o¤ul.
Nerde olsan sen bunu okuyas›n,
Rûha kuvvet, nefsini kak›yas›n.
Azûben azg›n yola gitmiyesin,
Mustafân›n dînini unutm›yas›n.
Küfrü îmân› bir yere katm›yas›n,
Dünyâl›¤a özünü satm›yas›n.
Dünyây› gör, niceleri hor eyledi,
Tutdu zihnini, görmedi kör eyledi.
Rahmet-i Hakdan onu, kaçar eyledi,
Âh›r onun yerini nar eyledi.
Ver salevât, gör tecelli-i safâ,
Mustafâya, hem Çâr-› yâre bâ-safâ.
Bil ki onlar dînin ç›râ¤›d›r,
Ver salevât kalbinin dura¤›d›r.
Ölü gönül Hak ile her dem dirile,
Rahmet-i Hak, gele kalbe dizile.
Hubb-› dünyâ kalb içinden sürüle,
Hazret-i Hakdan sana hidâyet verile.
•
Çünki kalbin ânlar›n meydân›d›r,
Meydân eri durmaz özün tan›t›r.
Paylar›nda bu âfl›k›n cân›d›r,
Önlerinde yatmak onun flân›d›r.
Pervâz eyler, her dem ona gitme¤e,
Bu tecellî bu âfl›k›n cân›d›r.
Çünki cân›m onlar›n kurban›d›r,
Çünki onlar kalbimin sultân›d›r.
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Cümle eflyâ kuldur, onlar hân›d›r,
Durma yürü, Hakk› onlar tan›t›r.
•
Beyt içinde bil yakîn Allah olur,
Kalb-i mü’min, cümle beytullah olur.
Ma’nâ ehli iki cihânda flâh olur,
Ermiyen bu ma’nâya gümrâh olur.
•
Gayri yerde oldu¤un kurban de¤il,
Bu kadehden içmeyen mestân de¤il.
Söz onun Kur’ân ki dilde okunur,
Onsuz okur isen Kur’ân de¤il.
Herze nefsin tutsa¤›d›r, hân de¤il,
Bu bahre dalm›yan sultân de¤il.
Nice âfl›k olmam›flsan ol yüze,
Ara yerde küfr imifl, îmân de¤il.
•
Her nâmerdin yerin dâr-› meydân de¤il,
Bu yola koflulm›yan merd âdem de¤il.
Bir kuru gövde gezer ol cân de¤il,
Rahmet-i Hak kalbine iyân de¤il.
Bu salâta gelmiyenin savm› yok,
Bundan özge pâdiflâh›n emri yok.
Hakk›n emridir, iflit ey mü’minân,
Mustafâ dîninden özge kavli yok.
•
‹fllemiyen kifli gâyet yorulur,
Hac ve zekât boynuna Hak buyurur.
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Vesveselerini kalb içinden süre ol,
Cennete onun için dîn-i islâm süre ol.
Bu sebebden nice ise, dürlü yol,
Hâk-› pâyini gözüne süre ol.
Girdi onun eline dosdo¤ru yol,
Bil yakîn ki, yetdi bugün yere ol.
•
Yâd önünce tutmayas›n kâhe sen, [kâhe: saman, çöp]
Ç›kma yoldan, düflmeyesin çâhe sen. [çâh: kuyu]
Sev onlar›, yanmayas›n nâra sen,
Piflmân olup, k›lmayas›n ahe sen.
•
Binme bunda her gün nefsin at›na,
Özünü yetir onun Hazretine.
Her deminde kalbine nûr ak›ta,
Gel ey âsî, yan aflk›n›n oduna.
Âfl›k› mest eyleyen o kokudur,
Seyyid-i sâdât onlar›n flâh›d›r.
Bu sülûke girmeyen sâlik de¤il,
Ol kokudan alm›yan âfl›k de¤il.
•
Her nefesde nice perde geçilir,
Kande baksan yüzüne bâb aç›l›r.
Durma yürü, râh onlar›n râh›d›r,
Taht-› sultân senin kalbinin mâh›d›r.
•
Mustafân›n flerî’ dosdo¤ru yolun,
Onlar ile okunur, dâim hâlin.
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Kamu bilsin hoca hofl ola huyun,
Bu sülûkden aç›l›r, perr-ü bâlin.
Ol kiflinin hükmü erdi bât›na,
Kim ki erdi onlar›n hazerât›na.
Ver salevât onlar›n kuvvetine,
Din aç›ld› onlar›n heybetine.
Durma din zât gele, kalbe dola,
Ver salevât dînine hem kuvvet ola.
Kande olsa ko¤ala, çevkân topunu,
Yol eri isen, sa’îd eyle cân›n›.
Sen flerîfsin, cümle nebîden güzîn,
Seyyid-i sâdât, hâtem-i dünyâ ve din.
Hak teâlâ rahmetidir, kovanlar›,
Tâ gele, haflrde bile sevenleri.
Meydân içre aflk at›n› çâpesiz,
Kim ki haflrde onlar ile kopensiz.
Kalk aya¤a sen dahî, flirâne gel,
Sen dahî merd isen kofl meydâna gel.
Sen ç›râ¤› ümmetâns›n, ey flefi’il müznibîn,
Olma melûl haflr için ey mü’minîn.
Ümmet isen, durma sev gel onlar›,
Mü’min isen ayr› görme onlar›.
Bil yakîn kim hulle olur donlar›,
Her kifli ki, bunda sevse onlar›.
Vasla yetmifl evveli ve âh›ri,
Ebter olmaz herkiz onun sonlar›.
•
Senden oldur ki, onlar› sevesin,
Ölmek için yollar›nda ivesin.
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Cân ve dilden tesbîhini diyesin,
Hulle-i tecellî r›dâs›n giyesin.
Çünki tecellîn âfl›ka don imifl,
Bî-haberler iflbu s›rdan nâdan imifl.
Allah ile bî’at eden ol imifl,
Do¤ru gider kim ki, yolun tan›m›fl.
Do¤ru git ki yetesin menzilgehe,
Sapma yoldan irmiflken iyili¤e.
Ver salevât Mustafâya s›dk ile,
Dayanak ola her dilekde dînine.
Nice onlar dînin dire¤idir,
Cemi’ muhtâclar›n diledi¤idir.
Ondan oldu Arfl ve Kürsî, Levh-ü Kalem,
Nice kim cümle Nebînin önüdür.
Ver salevât onlara din aç›la,
Üstünüze dürr-i rahmet saç›la.
Meclis içre flâd-› flerbet içile,
Kalbimizden fikr-i vesvâs saç›la.
Din odur ki, onlar gele aç›la,
Kanat oldur, onlar gele uçula.
•
Pes gerek ki onlar ile uças›n,
Her deminde maksûduna yitesin.
S›dk ile hem ma’bûduna yitesin,
Benli¤ini kalb içinden atas›n.
Gül içinde buy veresin güle sen,
Dönesin bu hâllerine gülesin.
Bulmaya hiç kimse senden bir haber,
Gül olup, bülbül önünde bitesin.
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Gök içinde benzeyesin güne sen,
Öyle san ki, ma’flûkunla bilesen.
Pes gerek kim yoluna seyr olas›n,
Cân-u dilden âna esîr olas›n.
Arta kemâl Mûsâya tûr olas›n,
Nice müflkillere tedbîr olas›n.
•
Ver salevât meclise açd› cemâl,
Mustafâdan aç›l›r zevk-u kemâl.
Kim kemâli Mustafâdan ald› ise,
Kalbi ay›lmaz ân›n gözü humar.
Hiç humardan almak olmad› haber,
Bu haberden özge olmaz mu’teber.
Bu haber eyler seni zir-ü zeber,
Bu haberden ba¤lan›r bele kemer.
Mustafâya her zemân getir îmân,
Çâr-› yâra olmas›n flek ve gümân.
Cân›n her dem önlerince peyk ola,
Hazret-i Hakdan sana rahmet ine.
•
Mustafâ kavliyle tut dâim ifli,
Mustafâ kavli mum eyler, her tafl›.
Delîl oldun, bil yakîn her râhe sen,
Kande gidersin imdi ey kifli sen.
Himmet ile kifli oldun ey kifli,
Tâbi’ oldun, dahî çekme teflvifli.
Tâbi’ olan Hakdan al›r, al›fl›,
Âyinedir gösteren her bir ifli.
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Âyineye baku ben özün göre,
Her arada Mustafâ sözün göre.
Her ne hâcet dileye Allahdan ol,
Her kap›y› yüzüne aç›k göre.
•
Bafl›na dâim hisârda olas›n,
Kalbine bir yeni mühr vuras›n.
Aç›la rahmet kap›s› yüzüne,
Cümle eflyây› tecellî bürüye.
‹fli gerek, her kiflinin ifli bu,
Seyri uça fahr ana kim hofl huylu.
Çâr-› yâr hubb›n› al kalbine,
Mustafâ âyine ola, ayn›na.
•
Emîn eyle taflran› endîfleden,
Ehem bil sen bunlar› her pîfleden.
Hâk-› bay-› Mustafâdan yâ ganî,
Sen bizi ay›rma¤›l bu rîfleden. [rîfle: kök, asl]
Dâimâ perde aç›l›r, yüzüne,
Meclis ehli rahmet ala özüne.
Ver salevât durma meveddetine,
Mustafâ ve Çihâr yâr hazretine.
Âcizin derdine merhem olur,
Nice ki, Allaha, ulu yâr olur.
Onlar›n nazar›na yokdur hicâb,
Her dem onlara, olubdur, feth-i bâb.
Enbiyâdan, Evliyâdan, yâ ‹lâhî,
Sen bizi ay›rma, hiç, ey Pâdiflâh.
Okuyan›, dinleyeni, yazan›,
Rahmetinle, hesâba çek, yâ Ganî.
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K›rkbeflinci Menâk›b: Mûsâ kelîmullah “alâ nebiyyinâ ve
aleyhissalâtü vesselâm” hazretleri, var›p, Tûr-i Sînâda, Allahü
tebâreke ve teâlâ hazretleri ile mukâleme etdikde [konufldukda], kelâm-› Rabbânînin hazz›ndan, bir mertebeye var›rd› ki,
dünyâ ve içindekiler unutuldu¤u gibi, kendinden geçer, akl› bafl›ndan giderdi. O hâle geldikde, akll› olanlara nisbetle, ba’z› büyük süâller sorard› ki, akla a¤›r gelirdi. Bir günde vecd ve sekrleri kemâle erdikde, süâl etdiler ki, (ey Hay ve Alîm! ‹leride cihâna gelecek olan ve bütün dinlerin hükmlerini yürürlükden
kald›racak olan Muhammed kimdir. O Muhammed mi üstündür, ben mi?) Allahü tebâreke ve teâlâ ve tekaddes hazretleri
buyurdu: (Yâ Mûsâ! Falan vâdiye var. Hayretler içinde kalacak
acâiblikler göreceksin.) Hazret-i Mûsâ da o vâdîye var›p, bir
mikdâr durdukda, gördü ki, bir kufl, bir dal üzerine konar. Allahü tebâreke ve tekaddes hazretlerinin kemâl-i kudreti ile nutka gelip [konuflma¤a bafllay›p], fasîh bir lisân ile, Mûsâ kelîm
“aleyhisselâm” hazretlerine selâm verip, der ki, yâ Mûsâ, sen
Rabbil’âlemîne münâcâtda ve arz-› hâcetde süâl etdin ki; ben
mi yükse¤im [üstünüm], yoksa Muhammed mi. Sen bilmez misin ki, Enbiyâ ve Evliyâ, hepsi Onun nûrundan halk olunmufldur. Dünyâda ve âh›retde âfl›klar›d›rlar ve Onu taleb ederler
[ararlar]. Mûsâ aleyhisselâm o kufldan vehm al›p, der ki, Allahü
teâlâ hazretleri için olsun bize haber veresin, kimsin ve ad›n nedir. Seni gördüm, hayretde kald›m. Sözün bana gâyet te’sîr eyledi. Bahtl›l›¤a dil ve cân›ma tatl› oldu. O kufl da der ki, ben
Ebû Bekr-i S›ddîk›n rûhuyum. Muhammed aleyhisselâm bu cihâna gelip, devletle flark ve garb› al›r. O zemân ki, Mekkeden
Medîneye hicret ederken, bir ma¤araya var›r›z. O ma¤araya
girdi¤imiz gibi, kap›s›na örümcekler a¤ örüp, güvercinler yumurta ç›kar›r. Kâfirler bunlar› görmekle bize kötülük yapamazlar [burada yoklar derler]. Sonra Fahr-i âlem ve Resûlü muhterem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri asâyifl etdikde,
çeflidli mahlûklar gelirler. Hazret-i Resûl ekremden nasîb al›rlar. Sonra bir ejder [y›lan] gelir. Bir ko¤ukdan bafl›n› ç›kar›r.
Ben de mâni’ olup, onun murâd›n› alma¤a mâni’ olup, ökçemi
o deli¤e t›kar›m. Çâresiz kal›nca ökçemi ›s›r›p, zehri bütün vücûduma da¤›lacakd›r.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, uy– 518 –

kudan uyan›p, rengimi de¤iflmifl gördükde, süâl buyururlar.
Ben de olup-bitenleri huzûrlar›na arz ederim. Dönüp o ejderhâya hitâb edip, azarlad›klar›nda, ejderhâ fasîh lisân ile cevâb
verir ki, yâ Nebiyyallah! Ben geldim ki, mubârek cemâlini göreyim. Huzûr-u flerîfinde îmân getirmekle maksad›ma ereyim.
S›ddîk mâni’ olup, koymad›. Zor durumda kal›p, bir hatâ etdim.
Kereminizden afv buyurun. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk›n da
bütün a’zâs›n› mubârek eliniz ile s›¤ay›n›z, zehr gayb olur; diyecekdir. Ben o S›ddîk›m ki, ejderhâlar› s›dk›mla zebûn ederim.
Yâ Mûsâ! Senin asân ejderhâ oldu. Onun heybetinden korkup,
geri döndün. Bunu dedi. Zuhûr edip, o kufl gitdi.
Sonra a¤aç bafl›na bir kufl dahâ geldi. Mûsâ aleyhisselâm
hazretlerine selâm verip, dedi ki, yâ Mûsâ! Sen Muhammed
Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ile yar›flamazs›n. Çünki, Muhammed Mustafân›n “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” dîninde, her birgün ve gecede befl vaktde ezânlar
okunup, yeri ve gökü onun heybeti kaplar. Dîn-i Muhammedî
âflikâre olur. Sâir dinlerden ne varsa yürürlükden kalkar. Hazret-i Mûsâ aleyhisselâm o kufla süâl buyurdu ki, ey kufl. Bütün
sözlerin latîf ve mevzûn ve zarîf. Kimsin, söyle seni bileyim. O
kufl dedi ki, ben Ömer-ül Fârûkun rûhuyum. Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin âfl›k›y›m ve
hayrân›y›m. Emvâlime [mal›ma] ve evlâd›ma meylim yokdur.
Mekke-i mükerremede kamç›m› yere saplad›¤›m zemân, rûm
kayserini taht› üzerinden y›kar›m. Bunu söyledi ve uçup gitdi.
Yerine bir baflka kufl geldi. O da Mûsâ aleyhisselâm hazretlerine selâm verip, a¤z›n› aç›p, hofl sözler söyledi. Dedi: Yâ Mûsâ
bin ‹mrân! Hiç kimse Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerinden bahtl› gelmedi. O Muhammed
bütün âlemin flâh›d›r. Bütün insanlar›n matlûbu ve âlemlere
rahmetdir. Yine Mûsâ aleyhisselâm sordu ki, Allahü teâlâ hakk› için söyle, sen kimsin. Onlar› bildim. Seni de bileyim. O kufl
dedi, yâ Mûsâ! Ben Osmân-› Zinnûreynin rûhuyum. Muhammed Mustafâ hazretlerinin üçüncü yâriyim. Ben, Kur’ân-›
azîm-üfl-flân› toplar›m. O Habîb bir k›z›n› bana verir. O vefât
eder, yine bir k›z›n› verir. O k›z› da vefât edince, buyurur ki,
e¤er bir üçüncü k›z›m olsa idi, onu da sana verirdim. Ve benim
dünyâl›¤›ma aslâ iltifât etmez. Yâ Mûsâ! Dünyâda sen fiu’ayb
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peygamber “salevâtullahi alâ nebiyyinâ ve aleyhi ve sellem”
hazretleri ile on sene müflerref olursun. Bunu dedi, o da uçup
gitdi. Onun yerine kufl sûretinde bir flehsüvâr zât geldi. O da
Mûsâ aleyhisselâm hazretlerine selâm verip, konuflmaya bafllay›p, der ki, yâ Mûsâ kelîm! O Muhammed Mustafâ hazretleri ki,
Allahü tebâreke ve teâlâ ve flânühü hazretleri onun hakk›nda,
(Sen olmasayd›n eflâki yaratmazd›m) ve (Elbette sen huluk-i
azîm üzeresin) buyurmufldur. Bunun misâli âyet-i kerîmeler
gönderir. Enbiyâdan bir kimsenin ondan efdal olmak ihtimâli
olur mu? Hazret-i Mûsâ “aleyhisselâm” der ki, söyle sen kimsin,
bileyim. O kufl der ki, ben Aliyyül Mürtedân›n rûhuyum. Muhammed Mustafâ hazretlerinin do¤ru yâriyim. O Muhammed
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” geldi¤i vakt, zemân yenilenir.
Onun flerefli zemân›na yetiflip de dîne gelmiyenin vay bafl›na gelen belâ ve helâke. Yâ Mûsâ! Benim sözüm çokdur. U¤rar›m bir
behâd›r ere. Yâ Mûsâ “aleyhisselâm” hazretleri, onu yere y›k›p,
gö¤sü üzerine ç›kar›m. Zebûn olup, a¤lar. Cân ve ci¤erini da¤lar. Ben ona o hâlde derim; ey Pehlivân. Bir cândan ötürü bunca feryâd ve fîgân nedir? O der ki; er öldü¤ü için a¤lamaz. Zîrâ
koç, her zemân kurban içindir. Ama, beni yere düflüren ve ömür
ipimi kesen Alî mi ola, yoksa Alî gibi bir er mi ola. Ad›-sân› belli server mi ola. Ben de Alî oldu¤umu ona bildiririm. Sonra kasd
edip, onu öldüreyim. Der ki; (Sen ben Alîyim diyorsun. Alî isen
hani sahâvetin. Sana sahî [cömerd] derler. fiimdi beni öldürüp,
kan›m› yere dökmek istersin. Bu cömerdlik ifli midir. Cömerd
odur ki, a¤lam›fl› güldürür. Nerede kald› ki, dirileri öldürsün.
Onun için a¤lar›m yâ Alî. Sana kan›m› halâl eylerim. Lâkin Çin
pâdiflâh›n›n k›z›na âfl›k›m. Senin bafl›n› benden a¤›rl›k istediler.
At›na bin, elbisesini giy gel, sana k›z› verelim dediler. Ben de
geldim ki, senin ile murâd›ma ereyim. Sen flimdi beni murâd›ma
kavufldurmamak istersin.) Bunu ki söyler. Ben de üzerinden
kalkar›m. Gel flimdi bafl›m› kes ve elbisemi giy. Ve at›ma bin.
Gidip, a¤›rl›¤›n› ver. Tâ ki murâd›na eriflesin. O da bu iflâreti
benden görünce, diye ki, dünyâda senden baflkas›na yaflamak
harâmd›r. Hâflâ, sümme hâflâ. Seni k›l›nç ile de¤il, belki gül ile
vuray›m. O sâatde karfl›mda flehâdet parma¤›n› kald›r›p, s›dk ile
îmân getirir. Sonra onu sevgilisinin yan›na gönderir, hasretine
kavufl, derim. Bu sözleri söyleyip, o kufl da yukar› uçdu.
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Sonra say›s›z kufllar gelip, her birisi Mûsâ aleyhisselâm hazretlerine konuflurlar. O kadar konuflurlar ki, Mûsâ aleyhisselâm
hayretler içinde kal›r. Derler ki; yâ Mûsâ! Biz hepimiz Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin
ümmetleriyiz. Yeryüzünde her gün befl kerre münâcât edip, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinden dürlü hâcet dileriz [isteklerde bulunuruz]. Yâ Mûsâ! Sen ise yetmifl günde bir Tûr da¤›na var›rs›n. Hâcetlerini arz edersin. Yâ Mûsâ! Allahü tebâreke
ve teâlâ hazretlerinden, sen dilek diledin ve dedin ki: (Yâ Rabbî! Bana kendini göster, sana bakay›m.) Allahü Sübhânehü ve
teâlâ sana buyurur: (Sen beni hiçbir zemân göremezsin. Fekat,
flu karfl›ki da¤a bak. E¤er o da¤ yerinde durur ise, sen beni görürsün.)
Beyt:
Dîdâr›na ey dilber, Mûsâ nas›l katlan›r,
Da¤lar ki karâr etmez, yüzündeki envâra.
Muhammed o Muhammeddir ki, bindi¤i Burakd›r ve Kabe
kavseyn menzilidir, bir sâatde dokuz felekden geçip, cevlân
eder. Hazret-i Bâri’yi yaln›z seyr eder ve gâh göklere ç›kar ve
gâh yere iner. Kim ola ki, Muhammed “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretlerinin menziline erer. Yüzyirmidört bin Enbiyâ “aleyhimüssalevât” ve yüzk›rkdört Evliyâ tabakas›n›n
hepsi, Muhammed Mustafân›n hayrân›d›r. Hepsi onun askerleridir ve O onlar›n sultân›d›r.
Nazm:
Sad hezârân flükr minnetdir bize,
Hem size, hem bize, cümlemize.
Mustafân›n ümmetiyiz flükr biz,
Biz günâhkârlara flefî’ ol azîz.
Odur hem rahmeten lil âlemîn,
Onu sevenler ateflden oldu emîn.
Söz temâm oldu azîzim anl›ya,
Bu sözü kim anl›ya kim dinliye.
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Akserâyl› Îsâ miskin kim ola,
Tâ Muhammed Mustafâ medhin k›la.
Üstâd›ndan e¤er nevben söyledi,
Nazma getirdi ve bünyâd eyledi.
Benden o üstâd›ma bin kerre selâm,
Ondan aç›ld› bize iflbu kelâm.
Hiç kemâl de¤ildir o Muhammede,
O iki âlem murâd› Ahmede.
Bizdeki sözü ki dillerde do¤a,
Afv edile cümleye rahmet ya¤a.
Yâ Rabbî! Do¤ru yoldan ay›rma,
Son nefesde îmândan ay›rma.
Ma’lûm olsun ki, Akserâyl› Îsâ, Bâbâ hazretlerinin talebesidir. Yine bu medh, (Tezkire)den al›nm›fld›r. Orada manzûm yaz›lm›fld›r. Lâkin naklini ihtisâr için nesir ile yapd›k. (Di¤er Na’t)
yine (Tezkire)de hazret-i Bâbâdan nakl edilmifldir “kuddise sirruh”.
Nazm:
Geldi yine aflk bülbülü,
Doldu sadâ-y› Mustafâ “aleyhisselâm”.
Aç›ld› mü’minler gülü,
Erdi niflân-› Mustafâ “aleyhisselâm”.
Söyler tûtîler zevkle,
Rahmet saç›ld› gül ile.
Âlem dolu bedr nûr ile,
Devr-i zemân-› Mustafâ “aleyhisselâm”.
Melekler çün arflda durur,
El kavufldurup, saf saf yürür.
Hepsi salevât getirir,
Bahr-› revân-› Mustafâ “aleyhisselâm”.
O flâh-› mâzag-el basar,
Bir kez aya k›ld› nazar.
Ay oldu venflakkal kamer,
Gökler ayân-› Mustafâ “aleyhisselâm”.
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Bezediler Cennetleri,
Karfl› ç›kd› bin bir hûrî.
Ça¤r›fl›rlar ol her biri,
Derler ki, hani Mustafâ “aleyhisselâm”.
Bafl› aç›k-yal›n ayak,
Mahflerde gezer bu yayak.
Ona ne hulle, ne burak,
Neyler cânân› Mustafâ “aleyhisselâm”.
Resûl ile gâra giren,
Ankebût efli¤in uran [örümcek efli¤ini ören].
Ejder taban›n› soran [›s›ran],
S›ddîkd›r yâr-i Mustafâ “aleyhisselâm”.
Kâ’bede kamç›s›n› kakan,
Kayseri taht›ndan y›kan.
Ömerdir üstüne ç›kan,
O açd› fler’-i Mustafâ “aleyhisselâm”.
Ehl-i hayân›n ma’deni,
Kör olsun sevmiyen onu.
Cem’ etdi Osmân Kur’ân›,
Duyuldu fler’-i Mustafâ “aleyhisselâm”.
Gelin, olun flekden berî,
Serveridir o din erî.
O, vard›, y›kd› Hayberi,
Alîdir yâr-i Mustafâ “aleyhisselâm”.
Bu onsekiz bin âlemin,
Bütün cinnînin ve âdemin.
Cümle arab ve acemin,
Dîn-i îmân› Mustafâ “aleyhisselâm”.
Kim ki yolunu tutup gide,
Yol içinde mi’râc ede.
Koyma âcizi tamûda [nârda],
Cümleye când›r Mustafâ “aleyhisselâm”.
•
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Ey Ebû Bekr! Sen hilâfet burcunun güneflisin,
Hem Ömer-ül Fârûk, fethler yap›p, islâm› yayand›r.
Osmân-› Zinnûreyn kalbinin kan› ile boyad› Furkân›,
Aliyyül Mürtedâ rikâbda k›l›nçla yard› düflman saflar›n›.
•
Çâr-› divâr-› serây-› dîn-i Ahmed Çâr-› yâr,
Ya’nî Ebû Bekr ve Ömer ve Osmân ve Alî nâmdâr.
Cennet içre onlar›n ervâh›n› flâd eylesin,
Ol kerîm-ü ol rahîm ve o gafûr Girdigâr.
•
Serverimiz yâr-i oldu çâr-› yâr bâ vefâ,
Yâr Ebâ Bekr oldu fâik der-i bâ s›dk ve safâ.
Çekdi o, onun yolunda flikâyet etmeden çok cefâ,
Seyyidimiz yâr›m›zd›r çâr-› yâr-i Mustafâ.
Birinin nâm› Ömer ki, o adliyle meflhûrdur,
Küfr zulmetini ve dalâleti def’ eden bir nûrdur.
Sevmiyen makhûr ân› her kim sever mensûrdur,
Seyyidimiz yâr›m›zd›r çâr-› yâr-i Mustafâ.
Biri zinnûreyn-i tâbân hazret-i Osmând›r,
Tu¤yân›, cehli kesen ve câmi’i Kur’ând›r.
Sâhib-i hilm ve hayâ ve kâmil-i îmând›r,
Seyyidimiz yâr›m›zd›r çâr-› yâr-i Mustafâ.
Birisi kân-› sehâvetdir flehî düldül süvâr,
Heybet-i seyfin görenler dediler bî ihtiyâr.
K›l›ç yaln›z Zülfikârd›r, yi¤it ancak Alîdir,
Seyyidimiz, yâr›m›z, çâr-› yâr-i Mustafâ “aleyhisselâm”.
K›rkalt›nc› Menâk›b: Allahü Sübhânehü ve teâlâ azze flânühü mi’râc gecesi, Fahr-i âlem seyyid-i veled-i âdem Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” efendimiz hazretlerinin mubârek terinden k›z›l gül halk etdi [k›rm›z› gül yaratd›]. Allahü
tebâreke ve teâlâ Lût kavmini helâk etme¤e Cebrâîl aleyhisselâm hazretlerini gönderdi ki, o zemân da Cebrâîl o gecenin fliddetinden terledi. Allahü teâlâ hazretleri onun mubârek terin– 524 –

den ak [beyâz] gülü halk etdi [yaratd›]. Mi’râc gecesi Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buraka binip, burak da,
göklere götürürken terledi. Burak›n o terinden Allahü teâlâ
celle flânühü sar› gülü halk eyledi. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk
“rad›yallahü teâlâ anh” islâm flerefi ile müflerref oldukda, nübüvvet heybetinden terledi. Allahü tebâreke ve teâlâ ve tekaddes, onun mubârek terinden sünbülü halk etdi. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri islâm flerefi ile müflerref oldukda; Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, kucaklay›p, fliddetle s›kd›kda, o ›zd›râbdan terledi. Onun terinden, yerlerin ve göklerin Hâl›k›, menekfleyi yaratd›. Hazret-i Osmân
“rad›yallahü teâlâ anh” da islâm flerefi ile müflerref oldukda,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin aya¤›n›n tozuna yüzünü sürdüklerinde, hayâs›ndan, terledi. Rabbil’âlemîn o terden yâsemîni halk etdi. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” dünyâya gelip, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri flerefli beflikleri üzerine, devlet ve
se’âdetle müteveccih oldukda, Aliyyül Mürtedâ hazretleri, befliklerinde uyurken, Resûlullah›n emsâline rastlanm›yan güzel
kokusunu al›p, Hakk› gören gözlerini aç›p, Resûlullah›n nûr saçan mubârek yüzünü görünce terledi. Allahü teâlâ azze ve celle onun terinden zanba¤› yaratd›. Her zemân vücûd-u flerîfleri
bu zikr olunan güzel kokular gibi kokard›. Terledikçe mubârek
terleri de öylece kokard›. Yanlar›nda bulunanlar bu kokuyu duyarlard›.
fiuras› muhakkakd›r ki, Çihâr yâr-i güzîn “rad›yallahü anhüm” hazretlerinin menâk›b-› flerîflerinden bu kitâbda toplananlar, onlar›n fazîletleri ve büyüklükleri yan›nda, bütün y›ld›zlara nazaran bir y›ld›z, deryâya göre bir damla veyâ bir gülistândan bir gül kadard›r. Bunca acz ile ve taksîr ile ve denâet ile öyle flân› yüce serverlerin vasf›n› ve medhini etmek ve onlar›n
medh edicisi ve vasflar›n› dile getirici olmakdan maksad odur
ki, Süleymân aleyhisselâm hazretlerine, bunca k›ymetli cevherler ve pahâl› eflyâlar hediyye eden pâdiflâhlar aras›nda, çekirgenin budunu hediyye getiren kar›nca misâli veyâ hazret-i Yûsüf
aleyhisselâtü vesselâm hazretlerinin sat›fl meydân›nda sat›ld›¤›
zemân, pahâl› mallar ve k›ymetli kumafllar ile almak istiyen
zenginler aras›nda, birkaç iplikle müflteri olan ihtiyâr kad›n›n
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misâli gibi olup, dikkatle nazar edenlere ziyâde te’accübden
gülme ve tebessüm hâs›l olur. Nitekim, ba’z› kitâblarda bildirildi¤i fleklde, di¤erlerinin yan›nda kar›nca ve koca kar› seyr edenleri güldürmüfldür. Nazar edenler [bakanlar] birbirine istihzâ
yolu ile gösterip, derler ki, bak, bak bu kar›ncaya ki, çekirge budunu hazret-i Süleymân aleyhisselâma, (dünyâ pâdiflâh› ve hem
âh›ret pâdiflâh›d›r) peflkefl [hediyye] götürmüfldür. Bu ihtiyâr
kad›n ki, hazret-i Yûsüf aleyhisselâm gibi bir güzellikler sâhibine birkaç parça iplikle gelip, müflteri olmufldur. Bunca zemândan beri nakl edenler, kar›ncay› pâdiflâhlar aras›ndan, ihtiyâr
kad›n› da zenginler aras›ndan ç›karmam›fllard›r. Bu mücrim ve
âsî ve fakîrin, en büyük murâd› odur ki, mahfler meydân›nda
görünen ve görünmiyen kusûrlar›m›za bak›lmadan, Çihâr yâr-i
güzîn “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerini vasf ve medh
eden ve sevenler zümresinden ayr›lmamal›d›r. Yâ Rabbî! Bizi
Senin sevgin ile ve Senin indinde sevgili olanlar›n sevgisi ile
r›zkland›r. Âmîn.
Sultân-› serîr-i mülk-i esrâr,
dâmâd-› Nebî Aliyy-i kerrâr.
fiems idi vücûdü filhakîka,
dördüncüde etdi, nûrun izhâr.
Gün gibi vilâyetin cihâna,
‹zhâr buyurdu, Rabb-i settâr.
Sibtayne peder, Resûle dâmâd,
hakk-› flerefi olunmaz inkâr.
Hayber fliken-ü Amr fikender,
ol pâdifleh-i gürûh-i ebrâr.
A’dâs›na seyf-i kahri, Dûzâh,
ahbâb›na cûdü lutfi, gülzâr.
Âlemde an›n uluvvi flân›n,
idrâk-i lebîb, emr-i düflvâr.
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SEK‹Z‹NC‹ BÂB
Ebû Bekr-i S›ddîk ile Alî bin Ebî Tâlibin “rad›yallahü anhümâ” Münâzaras›:
Birgün Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin hücre-i mubârekelerinin [evlerinin] kap›s›na geldikde, Alî bin Ebî Tâlib
“kerremallahü vecheh” hazretleri de gelmifldi. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” geri durup, Alîye “rad›yallahü anh” buyurdu ki,
yâ Alî! Evvelâ sen dâhil ol [eve gir]. Hazret-i Alî buyurdu ki:
Yâ Ebâ Bekr! Önce sen gir ki, her iyilikde önde olan, her hayrl› iflde önde olan, herkesi geçen sensin. Ebû Bekr hazretleri buyurdu ki: Sen önce gir yâ Alî! Resûlullaha “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” dahâ yak›n sensin.
Hazret-i Alî buyurdu ki: Yâ Ebâ Bekr! Ben o kimsenin
önünde nas›l giderim ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” buyurdu ki: (Ümmetimden Ebû Bekrden dahâ üstün
bir kimse üzerine günefl do¤mad›.)
Ebû Bekr “rad›yallahü anh” buyurdu ki: Ben bir kimsenin
önüne nas›l geçeyim ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” Fât›ma-tüz-zehrây› “rad›yallahü teâlâ anhâ” sana verdi¤i gün, (Kad›nlar›n en iyisini, erkeklerin en iyisine verdim)
buyurdu.
Alî “rad›yallahü anh” buyurdu: Ben o kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, (‹brâhîm aleyhisselâm› görmek istiyen Ebû Bekrin yüzüne
baks›n!) buyurdu.
Ebû Bekr “rad›yallahü anh” buyurdu: Senin önüne geçemem. Çünki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu: (Âdem aleyhisselâm›n hilm s›fat›n› ve Yûsüf aleyhisselâm›n ahlâk›n› görmek isteyen, Aliyyül mürtedâya baks›n!)
Hazret-i Alî buyurdu: Ben bir kimsenin önünce geçemem
ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bu– 527 –

yurdu: (Yâ Rabbî! Beni en çok seven ve Eshâb›m›n en iyisi
kimdir.) Nidâ erifldi ki; (Yâ Muhammed “aleyhisselâm”! Ebû
Bekr-i S›ddîkd›r) buyuruldu.
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu: Ben bir kimsenin önünce varamam ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” buyurdu: (‹lmi bir kimseye veririm ki, Allahü teâlâ onu
sever. Ben de onu severim.) Ya’nî o Aliyyül mürtedâd›r. [Ya’nî
ilm flehrinin kap›s› sen oldun.]
Aliyyül mürtedâ buyurdu: Ben o kimsenin önünce gitmem
ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu:
(Cennetin kap›lar› üzerinde, Ebû Bekr habîbullah yaz›l›d›r.)
Ebû Bekr “rad›yallahü anh” buyurdu: Ben bir kimsenin
önünce gitmem ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri Hayber gününde bayra¤› sana verdi, buyurdu:
(Bu bayrak Melik-i gâlibin, Alî bin Ebî Tâlibe hediyyesidir.)
Alî “rad›yallahü anh” buyurdu: Ben bir kimsenin önünce
gitmem ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu: (Yâ Ebâ Bekr! Sen bana gören göz ve iflitir kulak gibisin.)
Ebû Bekr “rad›yallahü anh” buyurdu: Ben bir kimsenin
önünce gitmem ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri buyurdu: (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 “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: Ben bir kimsenin
önünce gitmem ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki; (K›yâmet günü, Cennet meleklerinin reîsi olan R›dvân ad›ndaki melek, Cennete girer. Cennetin
anahtârlar›n› getirir. Bana verir. Sonra Cebrâîl aleyhisselâm gelip, yâ Muhammed! Cennetin ve Cehennemin anahtârlar›n›
Ebû Bekr-i S›ddîka ver. Ebû Bekr, istedi¤ini Cennete, diledi¤ini Cehenneme göndersin der.)
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu: Ben bir kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri buyurdular ki; (Alî bin Ebî Tâlib, k›yâmet
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günü benim yan›mdad›r. Havz ve kevser yan›nda benimledir.
S›rat üzerinde benimledir. Cennetde benimledir. Allahü teâlây› görürken benimledir.)
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu: Ben bir kimsenin
önünce gitmem ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu: (E¤er Ebû Bekrin îmân›n›, bütün mü’minlerin
îmân› ile tartsalar, Ebû Bekrin îmân› a¤›r gelir.)
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu: Ben bir kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” buyurdu: (Ben ilmin flehriyim. Alî bunun kap›s›d›r.)
Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu: Ben bir kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri buyurdu: (Ben sâd›kl›¤›n flehriyim. Ebû
Bekr, bunun kap›s›d›r.)
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki: Ben bir kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” buyurdu ki, (K›yâmet günü Alî bin Ebî Tâlib, bir güzel
ata bindirilir. Görenler, acabâ bu hangi Peygamberdir, der. Allahü teâlâ, bu, Alî bin Ebî Tâlibdir, buyurur.)
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu: Ben bir kimsenin
önünce gitmem ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu: (Ben ve Ebû Bekr, bir toprakdan›z.
Tekrâr bir olaca¤›z.)
Ebû Bekr “rad›yallahü anh” buyurdu: Ben bir kimsenin
önünce gitmem ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri buyurdu: (Allahü teâlâ buyurur ki: Ey Cennet, senin
dört köfleni, dört kimse ile bezerim. Biri, Peygamberlerin üstünü Muhammed “aleyhisselâm”d›r. Biri, Allahdan korkanlar›n
üstünü Alîdir. Biri, Fât›ma-tüz-zehrâd›r, kad›nlar›n üstünüdür.
Dördüncü köflesindeki de, temizlerin üstünü Hasen ile Hüseyndir.)
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu: Ben bir kimse önünce
gitmem ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu: (Sekiz Cennetden flöyle ses gelir. Ey Ebû Bekr!
Sevdiklerin ile birlikde gel! Hepiniz Cennete giriniz!)
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri buyur– 529 –
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du ki: Ben bir kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu: (Ben bir a¤aca benzerim!
Fât›ma, bunun gövdesidir. Alî buda¤›d›r. Hasen ve Hüseyn,
meyvâs›d›r.)
Alî “rad›yallahü anh” buyurdu: Ben bir kimse önünce gitmem ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu:
(Allahü teâlâ Ebû Bekrin bütün kusûrlar›n› afv etsin. Çünki O,
k›z› Âifleyi bana verdi. Hicretde bana yard›mc› oldu. Bilâl-› Habeflîyi benim için al›p âzâd etdi.)
O iki server bu münâzaraya devâm ederlerken, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, hücre-i flerîflerinden [evlerinden] seslenip, buyurdular ki: (Ey kardefllerim, Ebû
Bekr-i S›ddîk ve Aliyyül mürtedâ “rad›yallahü anhümâ”! Art›k
içeri girin. Cebrâîl aleyhisselâm gelmifldir ve haber verir ki, yedi kat göklerin ve yedi kat yerlerin ehli size nazar etmekde toplanm›fllard›r. E¤er siz k›yâmete kadar birbirinizi medh etseniz,
Allahü teâlâ yan›ndaki k›ymetinizi anlatamazs›n›z.) ‹kisi birbirine sar›l›p, birlikde Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûruna girdiler. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” bunlara teveccüh edip, buyurdular ki, (Allahü teâlâ ikinize de yüzbinlerle rahmet etsin. ‹kinizi sevenlere de yüzbinlerle rahmet etsin. Ve düflmanlar›n›za da, yüzbinlerle la’net olsun!) Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, (Yâ Resûlallah! Ben Alînin düflman›na flefâ’at etmem.) Alî “rad›yallahü
teâlâ anh” dedi ki, (Yâ Resûlallah! Ben Ebû Bekrin düflman›na
flefâ’at etmem. Bafl›n› k›l›nç ile bedeninden ay›r›r›m.) Ebû Bekr
“rad›yallahü anh” dedi ki, (Ben senin düflmanlar›na kevser havz›ndan su vermem.) Alî “rad›yallahü anh” da dedi: (Ben senin
düflmanlar›n› s›rat üzerinden geçirmem.)
NÜKTE: E¤er melekler; (Yâ Rabbî! Yeryüzünde fesâd ç›karacak ve kan dökecek olan insanlar› niçin yarat›yorsun) [Bekara sûresi 30.cu âyet-i kerîmesi meâli] demeseler idi, Âdem
aleyhisselâm›n ilmi meydâna ç›kmaz idi. E¤er Nemrûd atefl
yakmasa idi, ‹brâhîm Halîl aleyhisselâm hazretlerinin flerefi
meydâna ç›kmaz idi. E¤er Ebû Cehlin câhillik inâd› ve inkâr›
olmasa idi, Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin menâk›b-› flerîfleri ayân olmazd› [aç›¤a ç›kmazd›]. E¤er fleytân›n vesvesesi olmasa idi, Aliyyül mürtedâ
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“rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin merdli¤i âflikâre olmazd›.
E¤er râfizîler olmasa idi, Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alî “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerinin fazîletleri ayân olmazd›
[aç›¤a ç›kmazd›].
Buyurulmufldur ki, Müceddidiyye yolunun büyüklerinin silsilesinin nisbet-i küllîleri Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretlerine ulafl›r. Nisbet-i cüz’iyyeleri Aliyyül mürtedâ
“rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine var›r. Bu münâsebetle, bu
bâbda, onlar›n ahvâlinden, bir mikdâr zikr olunur. Ma’lûm olsun ki, ad› geçen meflhûr dedem, Seyyid Muhammed, (Bâbâ)
denilmekle meflhûr olmufldur. Onlar hazret-i Molla ‹lyâsdan kemâle eriflip, onlardan me’zûn olmufldur. Onlar hazret-i Dervîfl
ahî Hüsrev fiâhîden, onlar Mevlânâ Sun’ullah Güze Kenânîden,
onlar Mevlânâ Alâ’üddîn-i Mektebdârdan, onlar Mevlânâ
Sa’deddîn-i Kaflgârîden, onlar Mevlânâ Nizâmüddîn-i Hamûfldan, onlar Hâce Alâ’üddîn-i Attârdan, onlar Hâce Behâeddîn-i
Nakflibendiden, onlar Emîr Gilâlden, onlar Hâce Muhammed
Bâbâ Semmâsîden, onlar Hâce Alî Râmîtenîden, onlar Hâce
Muhammed ‹ncirfagnevîden, onlar Hâce Ârif-i Rivegerîden,
onlar Hâce Abdülhâl›k Goncdüvânîden, onlar Hâce Yûsüf-i
Hemedânîden, onlar Hâce Ebû Alî Farmedîden, onlar fieyh
Ebûl Kâs›m Gürgânîden, onlar fieyh Ebûl Hasen Harkânîden,
onlar Sultân-ül-ârifîn Bâyezîd-i Bistâmîden, onlar Ca’fer-i Sâd›kdan, onlar Kâs›m bin Muhammed bin Ebû Bekr-i S›ddîkdan,
onlar hazret-i Selmân-› Fârisîden ve onlar Ebû Bekr-i S›ddîk
“rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden ve onlar, risâlet penâhî
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden me’zûn olmufl, kemâle eriflmifllerdir. fieyh Ebûl Kâs›m bir nisbet ile de
fieyh Ebû Osmân Magribîden ve onlar Ebû Alî Kâtibden ve
onlar Ebû Alî Rodbârîden ve onlar Cüneyd-i Ba¤dâdîden ve
onlar S›rr› Sekâtîden ve onlar Ma’rûf-i Kerhîden ve onlar Dâvüd-i Tâîden ve onlar Habîb-i Acemîden ve onlar Hasen-i
Basrîden ve onlar hazret-i Aliyyül mürtedâdan, onlar hazret-i
risâlet penâhdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” kemâle
gelmifllerdir. Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin bir nisbeti de yüksek dedeleri hazret-i Muhammed Bâk›rdan, ona da kendi babalar› hazret-i Alî Zeynel’âbidînden, ona
da kendi babalar› Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden, ona da kendi babalar› emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî
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“kerremallahü vecheh”den gelmekdedir. Meflây›h›n yolundan
olan “kaddesallahü ervâhehümül’azîz” ehl-i beytin silsilesi, fleref ve izzetleri sebebi ile (Silsile-i zeheb) diye adland›r›lm›fld›r.
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine varan silsileye (S›ddîk›yye) denilmifldir. Üveysîler, o tâifelerdir
ki, onlar zâhirde bir pîr-i mürflid-i kâmile hizmet eylemeyip,
âlem-i ma’nâda bir azîzin rûhâniyyetinden terbiye olurlar. Veyâ hazret-i H›z›r aleyhisselâmdan terbiye olup, feyz al›rlar.
Müceddidiyyenin ma’nâs› odur ki, Allahü teâlâdan baflka olan
fleylerin izlerini, te’sîrlerini gönül levhas›ndan kaz›y›p, Allahü
tebâreke ve teâlâ hazretlerini gönlüne nakfl etmekdir. Bu anlat›lan aç›klama, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin menâk›b-› flerîfleri anlat›l›rken ad› geçen (Güzîde) risâlesinin sâhibi, Seyyid Mahmûd-el Mulakkab bil azîz “kuddise sirruh” hazretlerinin risâle-i flerîflerinden nakl olunmufldur
ki, müceddidiyye yolunu aç›klamakdad›r.
(Bâbâ) hazretleri ki, dünyâdan ayr›ld›lar, kendi o¤ullar› seyyid Ahmed hazretlerine izn verip, irflâd makâm›na ta’yîn buyurdular. Seyyid Ahmed hazretleri dünyâdan göç etdiler. Kendi
azîz birâderleri, seyyid Mahmûd hazretlerine ki, (Azîz) ism-i flerîfi ile meflhûr olmufldur, izn verip, irflâd makâm›na ta’yîn buyurdular. ‹smâ’îl ismli bir küçük o¤ullar› kalm›fl olup, Mahmûd
hazretlerine vas›yyet buyurmufllar ki, ‹smâ’îli terbiye eyle. Nas›l ki, biz sana ›smarlad›k, sen de ona ›smarla. Seyyid Mahmûd
hazretlerinin iki mahdûm-› mükerremleri sinn-i bülûgdan geçip, kendilerinin yafl› altm›flüçden geçmifl olmakla ölümü arzû
eder oldular. Ba’z› tâlibler dediler ki, Sultân›m, siz ölümü arzûlay›p, durursunuz. Sizden sonra kimi ta’yîn buyurdunuz. Buyurdular ki, pîrimizin vas›yyeti ile amel ederiz. Dediler, yâ mahdûm-› mükerreminiz, Seyyid Mustafâ hakk›nda ne buyurursunuz. Kara Mustafâ cezb-› kulûbda, Sultân Veleddir. Vas›yyete
ihtiyâc› yokdur. ‹hvân-› ehl-i basîrete ma’lûm oldu. Yerine kimin geçece¤inden bahs etmek kalb da¤›n›kl›¤›d›r.
Yâ Rabbî! Bize hakk› hak olarak gösterip, ona uymak; bât›l› bât›l olarak gösterip, ondan kaç›nmak nasîb eyle. Müslimân
olarak ölmemizi, sâlih kimseler zümresine kat›lmam›z› nasîb
eyle. Zâlimlerin flerrini üstümüzden gider. Mü’minlerin düâlar›na ortak eyle. Âmîn.
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DOKUZUNCU BÂB
Âflere-i Mübeflflerenin Menâk›b›:
Cennetle müjdelenen on büyük sahâbî: Ebû Bekr-i S›ddîk,
Ömer-ül Fârûk, Osmân-› Zinnûreyn, Aliyyül Mürtedâ, Ebû
Ubeyde bin Cerrâh, Talha, Zübeyr, Sa’îd bin Zeyd, Sa’d bin
Ebî Vakkâs, Abdürrahmân bin Avf “rad›yallahü teâlâ anhüm
ecma’în”.
1– (Mesâbîh) kitâb›n›n sâhibi [Muhyissünne imâm-› Begavî
“rahimehullah”], bu bâb›n hasen hadîsler bâb›nda, Abdürrahmân bin Avfdan “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bir hadîs-i flerîfde buyurdular ki: (Muhakkak, Ebû Bekr Cennetdedir. Ömer
Cennetdedir. Osmân Cennetdedir. Alî Cennetdedir. Sa’d bin
Ebî Vakkâs Cennetdedir. Sa’îd bin Zeyd Cennetdedir. Ebû
Ubeyde bin Cerrâh Cennetdedir.)
(Mesâbîh) sâhibi bu bâb›n sahîh hadîsler k›sm›n›n evvelinde, Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden nakl etmifldir.
Ömer “rad›yallahü anh” buyurdular ki: (Bu ifle onlardan dahâ
lây›k kimse yokdur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” vefât› zemân›nda onlardan râz› idi. Onlar: Osmân, Alî,
Zübeyr, Talha, Sa’d bin Ebî Vakkâs ve Abdürrahmân bin Avfd›r.) Bu emrden ve lây›k olmakdan murâd hilâfet emridir. Tayyibî “rahimehullahü teâlâ” buyurmufllar ki, bu halîfelik ifline en
çok liyâkatli olan› bildirdiler. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bunlardan râz› olduklar› hâlde vefât etmifllerdir.
Hâlbuki, bütün Eshâb-› kirâmdan “r›dvânullahi teâlâ aleyhim
ecma’în” râz› idiler. Bunlardan [alt› sahâbîden] râz› olmalar›n›n
bildirilmesi, bunlardan çok râz› olduklar›, âflere-i mübeflflereden olduklar› için ve hepsi Kureyflden olduklar› içindir. (‹mâmlar [halîfeler] Kureyflden olur) buyurulmufldur.
2– Câbir “rad›yallahü anh” rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri (Ahzâb) harbinde, o gün
– 533 –

buyurdular ki, (Kim bana bu kavmden haber getirebilir.) Zübeyr “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, ben getiririm. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki,
(Her Peygamberin havârîsi vard›r. Benim havârim Zübeyrdir.)
[Her nebî için nusret vericiler vard›r. Benim nâs›r›m Zübeyrdir.] Îsâ aleyhissalâtü vesselâm hazretlerine eshâb›ndan nusret
edenler Havârîyyûn idiler. Kelime ma’nâs› elbise [esvâb] a¤art›c› [beyâzlat›c›] demekdir. (Mesâbîh)de nakl edilmifldir.
3– Zübeyr “rad›yallahü teâlâ anh” der ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki, (Benî Kureyzâ kabîlesine gidip, onlardan bana kim haber getirir.) Ben
gitdim. Geri döndü¤ümde hazret-i Resûl-i ekrem bana ebeveynini cem’ etdi. Ya’nî (Babam anam sana fedâ olsun) buyurdular. (Mesâbîh)den nakl edilmifldir.
4– (Mesâbîh) kitâb›nda bildiriliyor. Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretleri bildirmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretlerinin, ebeveynini cem’ etdi¤i bir kifliden baflkas›n› görmedim. O da Sa’d bin Ebî Vakkâsd›r. Ben iflitdim
Uhud günü; buyurdular ki, (Yâ Sa’d! Anam, babam sana fedâ
olsun!)
5– Sa’d “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki: (Ehl-i islâm›n fîsebîlillah evvel ok atan› benim.) Müslim flârihi “rahimehullah” beyân buyurmufllard›r. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, Ebû Ubeyde bin Hâris bin Abdülmuttalib “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini muhâcirînden altm›fl atl› bölük
ile Ebû Süfyân›n üzerine gönderdi. Sa’d da onlar ile berâber idi.
Ebû Süfyân o vakt müflriklerin serdâr› idi. ‹slâmda ilk harb bu
idi. Önce müflriklere ok atan Sa’d hazretleri oldu. (Mesâbîh)den nakl olunmufldur.
6– Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretlerinden
nakl edilmifldir. Buyurdular ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri bir gazâdan Medîne-i münevvereye
geri döndüklerinde, bir gece uykular› gelmedi. Buyurdular ki:
(Ne olayd›, sâlih bir zât bizi beklese idi.) O s›rada bir silâh sesi
iflitdik. Hazret-i Habîb-i Ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” (Kimdir o) buyurdu. D›flar›daki kifli, (Sa’dd›r) dedi. Resû– 534 –

lullah, (Ne sebebden buraya geldin!) buyurdu. O Sa’d dedi ki,
(Kalbime bir korku geldi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinin yan›na geldim ki, koruyay›m.) Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Sa’da düâ etdi, sonra uyudu.
(Mesâbîh)den al›nm›fld›r.
7– Enes “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden nakl edilmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Her ümmetin bir emîni vard›r. Bu ümmetin emîni
Ebû Ubeyde bin Cerrâhd›r.) (Mesâbîh)de yaz›l›d›r. (Müslim)
kitâb›n› flerh eden buyurmufldur ki, (Emîn, güvenilen ve kendisinden râz› olunan kimse demekdir.) Âlimler buyurmufllard›r
ki, emânet, Ebû Ubeyde ile bütün Eshâb-› güzînde “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” müflterekdir. Lâkin, hazret-i Resûlullah, Eshâbdan ba’z›s›n› ba’z› s›fatla üstün k›ld›.
8– Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden nakl
edilmifldir. Buyurdu ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri Sebir da¤›na vard›lar. Ebû Bekr, Ömer, Osmân, Alî, Talha ve Zübeyr “rad›yallahü anhüm” hazretleri de
berâber idiler. Sebir da¤› hareket etdi. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu: (Sâkin ol! Senin üzerinde, Peygamber, S›ddîk ve flehîdler var!) (Mesâbîh)de yaz›l›d›r. Tayyibî
“rahimehulah” buyurmufllar ki, burada flehîd buyurulmas›ndan
maksad, ismi cins kasd edilmifldir ki, flehîdler demekdir. Zîrâ
ad› geçen hadîs-i flerîfde hazret-i S›ddîk da flühedâdand›r [flehîdlerdendir]. Önce nakl olan hadîs-i flerîfden baflka, buraya
kadar nakl olan hadîslerin hepsi Eshâbdan nakl olunmufldur.
Bundan böyle hasen hadîsdirler.
9– Enes “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri rivâyet etmifldir.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Ümmetimin ümmetime en merhametlisi Ebû Bekrdir. Allahü teâlân›n emrlerinde ümmetimin en fliddetlisi Ömerdir. Hayâ yönünden en sâd›k› Osmând›r. En güzel mîzacl›s›,
Zeyd bin Sâbitdir. En iyi okuyan Ebû Zerdir. Halâli harâm› en
iyi bilen Mu’âz bin Cebeldir. Her ümmet içinde bir emîn vard›r.
Bu ümmetin emîni Ebû Ubeyde bin Cerrâhd›r.) (Mesâbîh) kitâb›nda hasen hadîs olarak bildirilmifldir. Lâkin (Tirmizî) rivâyeti ile bu hadîs-i flerîf hasendir, sahîhdir. Ba’z›lar› Katâdeden
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“rad›yallahü anh” mürsel olarak rivâyet etmifller. O rivâyetde
ziyâde [ilâve] etmifllerdir ki, bu ümmetde dînî hükmlere en çok
vâk›f olan Alî bin Ebî Tâlibdir.
10– Zübeyr “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet
olunmufldur. Uhud günü, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinin üzerinde iki z›rh var idi. Kaya üzerine ç›kmak istedi, ç›kamad›. Talha “rad›yallahü anh” s›rt›na al›p, kayaya ç›kard›. Râvî [nakl eden] der ki, ben iflitdim, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Talha
vâcib k›ld›). Kâdî der ki: Bu hadîs-i flerîfin ma’nâs›, (Talha yapd›¤› ifl sebebi ile Cenneti kendine vâcib k›ld›) demekdir. Veyâ
(Nefsini tehlükeye atd›. Kendini Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerini korumak u¤runa fedâ etdi) demekdir. Tayyibî “rahimehullahü teâlâ” rivâyet etmifldir.
11– Câbir “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, Talha bin Ubeydullah
“rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine nazar etdi ve buyurdular
ki: (Yeryüzünde yürüyenlerden nezrini yerine getiren bir kimseye bakma¤› seven, buna baks›n!) Baflka bir rivâyetde buyurdular ki: (Yeryüzünde yürüyen bir flehîde bakmakla mesrûr olmak istiyen, Talha bin Ubeydullaha baks›n!) Türpüfltî “rahimehullah” beyân etmifllerdir ki, hadîs-i flerîfdeki Nahb kelimesi,
nezr ve mevt demekdir. Bundan dolay› arablar aras›nda, falan
kimse nezrini yerine getirmifldir, denir. Bu kelime iki ma’nâ
üzerinde de kullan›l›r. Allahü teâlâ hazretlerinin, meâl-i flerîfi
(... Mü’minlerden nezrini yerine getirenler...) olan Ahzâb sûresi 23.cü âyetinde buyurdu¤u da nezr ma’nâs›nad›r. Ya’nî o flehîdler ki, savafl meydânlar›nda sadâkat ile savaflma¤a ve Muhammed Mustafâya “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yard›m
etmek üzere Allahü teâlâya söz verdiler. Mevt ma’nâs› da, Allahü teâlâ yolunda cân›n› fedâ etmekdir.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” haber verdi ki,
muhakkak hazret-i Talha o kimselerdendir. Ya’nî nezrine vefâ
gösterdi. Ve o kimselerdendir ki, Allahü teâlâ yolunda ölümü
zevk yapd›. Hazret-i Talha “rad›yallahü teâlâ anh” Uhud günü
nefsini Resûlullah hazretlerine siper etdi. Anlat›ld› ki, hazret-i
Talha Uhud gününde ok, m›zrak ve k›l›nç ile seksen yerinden
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yaraland›. Her kim ki, Uhud muhârebesini anlatsalar, derler ki,
o gün Talha için idi. (Türpüfltî)nin kelâm› böyledir.
12– Aliyyül Mürtedâ “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden
rivâyet olunmufldur. Benim kula¤›m, Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin mubârek a¤z›ndan iflitdi,
buyurdular ki: (Talha ve Zübeyr Cennetde dolafl›rlar!)
13– Sa’d bin Ebî Vakkâs “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri Uhud günü buyurdular ki: (Yâ Rabbî! Atd›¤›n› isâbet etdir, düâs›n› kabûl et!) Yine Sa’d hazretlerinden
rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Yâ Rabbî! Sa’d sana düâ etdi¤i zemân kabûl et!) Câbir “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyetdir
ki, Sa’d “rad›yallahü teâlâ anh” Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” ile karfl›lafld›. Buyurdu ki, (Bu benim day›md›r!) Sa’d, benî Zühreden idi. Ömer ibni Hattâb›n “rad›yallahü
teâlâ anh” menâk›b›nda da anlat›ld›¤› üzere, alt› kimsenin aras›nda hilâfet emrini flûrâya b›rakm›fllar idi. Sa’d bin Ebî Vakkâs
“rad›yallahü teâlâ anh” da orada zikr olunmufldur.
Her Muvahhid Mü’min taraf›ndan h›fz› gereken güzel bir
menk›be: Abdürrahmân Hamîd el Câmî “kuddise sirruhüssâmî” hazretleri, (Nefehât-ül-Üns) adl› kitâb-› flerîfinin evvelinde,
vilâyet erbâb›n›n “kaddesallahü teâlâ ervâhahüm” s›n›fland›r›lmas›nda, (Kitâb-› Keflf-ül Mahcûb)dan nakl buyurmufllard›r.
Allahü Sübhânehü ve teâlâ, Burhân-› Nebevîyi bâkî k›lm›fld›r.
Evliyây› o burhân›n aç›¤a ç›kmas›na sebeb k›lm›fld›r. Tâ ki, dâimâ, Allahü teâlâ hazretlerinin âyetleri ve Muhammed Mustafâ
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin muhabbetinin
s›dk› aç›¤a ç›ks›n. Onlar› âlemlerin vâlîleri yapd›. Hazret-i Muhammedin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hadîsini yenilediler. Nefse uyma yolunu terk etdiler. Gökden ya¤mur onlar›n
varl›¤› sebebi ile iner. Yerden ot, onlar›n ahvâli ve safâs› bereketi ile yetiflir. Müslimânlar, kâfirler üzerine gâlibiyyetleri onlar›n himmetleri ile buldular. Onlar dört bin kimsedir. Birbirini
dahî bilmezler. Kendi kemâllerini dahî bilmezler. Hepsinin hâlleri kendilerinden ve halkdan örtülüdür. Bunlar hakk›nda haberler vard›r. Bu husûsda Elhamdülillah ki, haber ulaflm›fld›r.
– 537 –

Ammâ o kimseler akl ve hâl ehlidir. Allahü teâlâ ve tekaddes
hazretleri dergâh›n›n kumandân› olanlar›n say›lar› üçyüzdür.
Onlara (Ahyâr) derler. Onlardan k›rklar vard›r ki, onlara (Ebrâr) derler. Dört dânesine de (Evtâd) derler. Üç dânesine de
(Nükebâ) derler. Bir dânesine [en büyüklerine] (Kutb) ve
(Gavs) derler. Bunlar›n hepsi birbirini tan›rlar. ‹fllerinde birbirinin iznine muhtâcd›rlar. Bununla alâkal› olarak haberler vard›r ve büyüklerin sözleri mevcûddur. Hakîkat ehli bunun s›hhati üzerine ittifâk etmifldir.
(Fütûhât-› Mekkiyye) kitâb›n›n sâhibi “kuddise sirruh”, o
kitâbda, otuzuncu faslda; yüzdoksansekizinci bâbda, yedi aded
olan ricâle (Ebdâl) denilmifldir demekdedir. Ve o yerde zikr etmifldir ki, Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri yeri yedi iklim
k›lm›fld›r. Kendi bendelerinden yedi kimseyi güzîde etmifldir.
Onlara (Ebdâl) demifllerdir. Her iklimin vücûdunu o yedi kimseden birisinin varl›¤›na ba¤lam›fld›r. (Mevlânâ Câmînin sözü
burada temâm oldu.)
Hâce Behâül Hak Veddîn “kuddise sirruh” hazretlerinin,
kendi sâd›k talebelerinden olan Muhammed bin Muhammed
el-Hâf›z Buhârî “rahimehullah” risâlesinde nakl etmifldir. Hâce
hazretleri buyurdular ki, Ebû Tâlib-i Mekki “kuddîse sirrühül’azîz” kendi (Kût-ül kulûb) adl› kitâbda nakl etmifldir ki,
(Kutb-› zemân) olan kimse, her asrda, k›yâmete kadar, emîr-ül
mü’minîn Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin nâib-i menâbi [vekîli] makâm›ndad›r. (Evtâd)dan üçü de
kutbdan afla¤›d›rlar. Her zemânda o üçü de üç halîfenin, ya’nî
Emîr-ül mü’minîn Ömer, emîr-ül mü’minîn Osmân, emîr-ül
mü’minîn Alînin “rad›yallahü teâlâ anhüm” vekîlleridirler. Onlar›n s›fatlar›, hâlleri, yakînleri bu [üç büyük halîfenin] hâllerine benzer. Bu sâd›klardan alt› kimsenin, s›fat› da budur: (Yeryüzü ehâlisinden belâ onlar vâs›tas› ile def’ edilir. Onlar vâs›tas› ile r›zk gönderilir. Onlar vâs›tas› ile ya¤mur ya¤d›r›l›r. Yeryüzü onlar vâs›tas› ile ayakda durur. Her zemânda, âflere-i mübeflflereden di¤er alt›s›n›n da, bunlar vekîlleridir “rad›yallahü teâlâ
anhüm”.) Bu büyük Velîlerin herbiri, âflere-i mübeflflereden birinin vekîli olarak bulunur. Onlara lây›k nâibler k›yâmete kadar bulunur.
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ONUNCU BÂB
Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Ehl-i Beytinin Menâk›b›:
Birinci Menâk›b: Muhyissünne [‹mâm-› Begavî] “rahimehullahü teâlâ” (Mesâbîh-i flerîf)inde, bu bâb›n evvelinde, Sa’d bin
Ebî Vakkâs “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet etmifllerdir. Sa’d “rad›yallahü anh” dedi ki, meâl-i flerîfi, (Geliniz!
Biz ve siz o¤ullar›m›z›, kad›nlar›m›z› ve nefslerimizi ça¤›ral›m!)
olan, Âl-i ‹mrân sûresi 61.ci âyet-i kerîmesi nâzil oldu¤u vaktde,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, Alîyi, Fât›may›,
Haseni ve Hüseyni “rad›yallahü anhüm” ça¤›rd›. Buyurdular ki,
(Yâ Rabbî! Bunlar benim ehl-i beytimdir.) Âifle “rad›yallahü
teâlâ anhâ” hazretleri buyurdular ki: Resûlullah›n “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” üzerinde bir bürd-i yemânî [Yemen kumafl›ndan bir cübbe] vard›. Kara yünden idi. O s›rada Hasen bin
Alî geldi. Onu kisvesinin [cübbesinin] alt›na ald›. Sonra Hüseyn
geldi. Onu da dâhil etdiler. Sonra Alî geldi. Onu da dâhil etdiler.
Sonra Fât›may› ça¤›rd›lar. Hazret-i Fât›ma mestûre olarak geldi.
Onu da cübbesinin alt›na ald›lar. Sonra meâl-i flerîfi, (... Allahü
teâlâ sizlerden ricsi, ya’nî her kusûr ve kirleri gidermek istiyor.
Ve sizi tam bir tahâret ile temizlemek istiyor...) olan, Ahzâb sûresinin 33.cü âyet-i kerîmesini okudular.
Yine Muhyissünne ‹mâm-› Begavî “rahimehullah”, (Meâlimüt-tenzîl)de bu âyet-i kerîmenin tefsîrinde nakl etmifldir. Ebû
Sa’îd Ahmed bin Muhammed el Hamîdî haber verdi. Ona ‹bni
Abdüllah bin Dinâr haber verdi. O fierîk bin Ebîden, o Atâdan,
o Yesârdan, o Ümm-ü Seleme “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretlerinden haber verdi. Ümm-ü Seleme “rad›yallahü anhâ” buyurdu ki: Bu âyet-i kerîme benim evimde nâzil oldu. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, Fât›ma, Alî, Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” hazretleri
için buyurdular ki: (Bunlar benim ehl-i beytimdir!) Ümm-ü Seleme dedi ki: (Yâ Resûlallah! Ben senin ehl-i beytinden de¤il
miyim, dedim.) Buyurdu ki, (Evet, inflâallahü teâlâ!) buyurdu.
Zeyd bin Erkâm dedi ki: Ehl-i beyt o kimsedir ki, ona zekât al– 539 –

mak harâmd›r. Bunlar, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerinden sonra, Alînin, Ukayl›n, Ca’ferin ve Abbâs›n yak›nlar›d›r “rad›yallahü teâlâ anhüm”. Muhyissünnenin
kelâm› temâm oldu. fierh-i Mesâbîhden ba’z›s›nda flöyle bildirilmifldir ki, ehl-i Resûl; kendilerinin zekât almas› harâm olan
kimseler diye bahs olunmufldur. (Müslim)in ba’z› rivâyetlerinde de flöyle bildirilmifldir: Onlar Hâflimîdirler, Muttalibîdirler,
onlar›n mevâlîleri de böyledir.
‹kinci Menâk›b: Âifle “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretlerinden
rivâyet olunmufldur. Ezvâc-› tâhirât›n “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hepsi, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûr-u flerîflerinde idik. Fât›ma-tüz-zehrâ “rad›yallahü anhâ” geldi. Yürümesi Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yürümesinden hafî de¤ildir. Fât›may› gördü¤ü vakt, (Merhabâ yâ k›z›m,) buyurdu. Sonra oturdu. Sonra gizli konufldular.
Fât›ma yüksek sesle a¤lad›. O vakt, Fât›man›n hüznünü gördü.
‹kinci kerre gizli konufldular. O zemân Fât›ma güldü. Sonra Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” se’âdetle kalk›p gitdi.
Ben Fât›madan “rad›yallahü anhâ” sana gizli ne söyledi diye sordum. Fât›ma “rad›yallahü anhâ” dedi ki, ben Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin s›rr›n› aç›kl›yamam.
Resûlullah hazretleri âh›rete intikâl buyurduklar› zemân, Âifle
“rad›yallahü anhâ” buyurdular ki: Ben Fât›maya dedim ki, sana
yemîn veririm ki, benim senin üzerinde hakk›m olsun ki, onu haber veresin. Fât›ma “rad›yallahü teâlâ anhâ” dedi: Bana gizli
söyledi¤i vakt, haber verdi ki, (Cebrâîl aleyhisselâm, Kur’ân-›
azîm-üfl-flân› her sene benimle bir kerre mukâbele ederdi [okurdu]. Bu sene benimle iki kerre mukâbele etdi [okudu]. Bundan
ecelimin yaklafld›¤› anlafl›l›r. Allahü teâlâ hazretlerine ittikâ eyle
ve sabr eyle. Zîrâ muhakkak ben senin için ne güzel selefim.
[Senden önce ölürüm.]) Ben a¤lad›m. Üzüldü¤ümü görünce,
ikinci kerre yine gizli olarak söyledi. Buyurdu ki, (Yâ Fât›ma!
Cennet ehli kad›nlar›n, mü’minlerin han›mlar›n›n, seyyidesi
olursun. Râz› olmaz m›s›n.) Bir rivâyetde, bana gizli olarak o
hastal›¤›nda, vefât›n›n yaklafld›¤›n› haber verdi¤inde, ben a¤lad›m. Sonra gizli olarak, (Ehl-i beytimden bana evvel kavuflan sen
olursun) buyurdukda, ben güldüm, fleklinde bildirilmifldir. (Mesâbîh)den al›nm›fld›r. Müsevvir bin Mahremeden rivâyet edilmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
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buyurdular ki: (Fât›ma benden bir parçad›r. Her kim onu gadaba getirir ise, beni gadaba getirir.) Baflka bir rivâyetde, (Ona
eziyyet eden, bana eziyyet etmifl olur) buyuruldu.
Üçüncü Menâk›b: Zeyd bin Erkam “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, Mekke ile Medîne aras›nda bulunan Gad›rhum denilen mevzi’de hutbe okudu. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine hamd ve senâ etdi. Va’z ve nasîhat etdi. Sonra buyurdu ki: (Ey insanlar! Ben insan›m. Rabbimin huzûruna da’vet olundum. Benden sonra size iki fley b›rak›yorum.
Bunlara yap›fl›rsan›z, yoldan ç›kmazs›n›z. Birincisi ikincisinden
dahâ büyükdür. Biri Allahü teâlân›n kitâb› olan Kur’ân-› kerîmdir ki, gökden yere kadar uzanm›fl sa¤lam bir ipdir. ‹kincisi
ehl-i beytimdir, ehl-i beytimdir, ehl-i beytimdir. Bunlar›n ikisi
birbirinden ayr›lmaz. Bunlara uym›yan benim yolumdan ayr›l›r.) Bir rivâyetde, Allahü teâlân›n kitâb›, Allah›n ipidir. Ona
tutunan hidâyete kavuflur. Onu terk eden dalâletde olur, buyuruldu. (fierh-i sünne)de dedi ki, bunlara sekaleyn tesmiye etdi.
Onun için ki bunlar ile ahz, bunlar ile amel etmek a¤›rd›r. Ve
yine böylece muhâfaza ve onlara ihtirâm ve halîfe olduklar› zemân emrlerine uymak a¤›rd›r.
Dördüncü Menâk›b: Berâ’ bin Âzib “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Dedi ki: Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini gördüm. Hasen bin Alî
“rad›yallahü teâlâ anhümâ” omuzu üzerinde idi. Buyurdu ki,
(Allah›m! Muhakkak, ben bunu severim. Sen de sev! Bunu sevenleri de sev!) Ebû Hüreyreden “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet olunur. Ben Resûlullah hazretleri ile gündüz vakti bir sâatde, d›flar› ç›kd›k. Fât›ma-tüz-Zehrân›n “rad›yallahü anhâ” evine
geldik. Buyurdu ki: (Küçük çocuk, küçük çocuk.) Küçük çocuk
diye hazret-i Haseni irâde ederler idi. Gecikmeden hemen hazret-i Hasen sür’atle geldi. Hattâ birbiri ile kucaklafld›lar. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki:
(Yâ Rabbî! Ben onu severim. Sen de sev! Onu sevenleri de
sev!) Ebû Bekrden “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etdiler. Dedi ki: Ben, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” efendimizi minber üzerinde gördüm. Hasen bin Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” da yan›nda idi. Resûl aleyhisselâm bir kerre cemâ’ate bakard›. Bir kerre torunu Hasene bakard›. Buyurdu ki: (Bu benim
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o¤lum seyyiddir. Ümmîd edilir ki, Allahü teâlâ müslimânlardan
iki büyük f›rkay› bu o¤lum sebebi ile bar›fld›r›r.)
Türpüfltî “rahimehullahü teâlâ” buyurmufl ki: (‹ki büyük cemâ’at diye vasf etdiler. Zîrâ müslimânlar o günde iki f›rka oldular. Bir f›rka hazret-i Hasen taraf›nda, bir f›rka hazret-i Mu’âviye taraf›nda idi. Hazret-i Hasen “rad›yallahü anh” o gün bütün
müslimânlar üzerine halîfe olmaya en ziyâde hakk› olan idi. Lâkin vera’›, bütün insanlara flefkati, onu mülkü ve dünyây› terk
etme¤e sevk etdi. Hâflâ ki hilâfeti b›rakmak iste¤i, illetden ve
zilletden dolay› de¤ildi. Zîrâ o günde hazret-i Hasene k›rk bin
kimse, u¤runda cân ve bafl fedâ etmek üzerine bî’at etdi. Hazret-i Hasen buyurdu ki, fâide ve zarar› bileliden beri, Muhammed aleyhisselâm›n halîfesi olmak için olsa bile, bir hacamât
dolusu kan›n dökülmesini bile arzû etmedim.
Hazret-i Hasenin bu ifli ba’z› tâifesine güç geldi. Hattâ asabiyyetle ve câhiliyyet gayreti ile bu ifle k›zanlar oldu. Hasen “rad›yallahü anh” hazretlerinin yan›na geldiklerinde, esselâmü
aleyke yâ Ar-el mü’minîn [Ey mü’minlerin ar etdi¤i kimse] diye söyleme¤e bafllad›lar. Hazret-i Hasen “rad›yallahü teâlâ
anh” buyurdular ki, (El-ar hayr minennâr) (Ar [utanmak], nârdan hayrl›d›r.) Bu hadîs-i flerîfi Sahâbe-i güzîn hazretlerinden
bir cemâ’at rivâyet etmifldir. fieref ve fazîlet cihetinden bu kâfîdir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ona
seyyid diye ad koymufldur. O kimsede bundan ziyâde fleref olamaz.) Türpüfltînin kelâm› sona erdi.
(fierh-i Sünne)de buyurmufl ki, bu hadîs-i flerîfde, bunun
üzerine delîl vard›r ki, bu iki f›rkadan hiçbiri islâm milletinden
ç›kmam›fld›r. Zîrâ Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri hepsine müslimân buyurdu. Hâlbuki birisi ictihâd›nda hatâ etmifl, birisi do¤ruyu bulmufldur. Her yerdeki rey’ ve
mezhebde ihtilâf vâki’ olur. Onda te’vîlinin yolu budur ki, e¤er
te’vîl etdi¤inde bir flübhesi olursa, o te’vîlde hatâ dahî etmifl ise,
bundan dolay›d›r ki, ehl-i bâgînin flehâdeti kabûl olmak üzerine
ve kâdîlar›n›n hükmi nâfiz olmak üzerine ve selef ihtilâf etdiler
ki, bu flekldeki fitnelerde konuflmamak iyidir. Allahü tebâreke
ve teâlâ, o ifllere ellerimizi bulafld›rmad›, biz de dillerimizi bulafld›rmamal›y›z. (fierh-i Sünne)nin kelâm› sona erdi.
Abdüllah ibni Ömerden “rad›yallahü teâlâ anhümâ” rivâyet
– 542 –

olunmufldur. Hazret-i Hasen ve Hüseyn hakk›nda Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki: (‹kisi
dünyâdan iki reyhând›r.) (Mefâtih) kitâb›n›n sâhibi beyân etmifl ki, burada reyhân, r›zkla tefsîr olunmufldur. Zimâhflerî dedi ki, ya’nî o ikisi Allahü teâlâ hazretlerinin o r›zk›ndand›r ki,
beni bunlarla r›zkland›rd›. Nitekim, flöyle de denir; (Sübhânellahi reyhânehü). Bu kelimeler masdariyye olarak mensûb,
mef’ûldürler. Ya’nî (Esbehallahe sübhâna ve istezekahü istirzâkan) (Sübhân›m›z, Rabbimiz) olan Allahü teâlây› noksan s›fatlardan tenzîh eder, ondan r›zkland›rmas› için r›zk isterim demekdir. Denildi ki, hadîs-i flerîfde geçen reyhân ile güzel koku
murâd edilmifldir. Zîrâ evlâd› reyhân gibi koklarlar. Enes “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet ediliyor. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, hazret-i Haseni ziyâde okflard›. Hazret-i Hüseyn, Resûlullah hazretlerine en çok
benziyen kimse idi.
Beflinci Menâk›b: Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ
anhümâ” hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bir gün beni mubârek sînelerine basd›. Buyurdu ki, (Yâ Rabbî! Buna hikmeti ö¤ret!) ve
bir rivâyetde (Kitâb› ö¤ret!) buyurdu. Tayyibî “rahimehullah”
buyurmufl ki, bunun ma’nâs› budur ki, hikmetden sünnet murâd olunur. Zîrâ hikmet kitâb ile söylenince, sünnet irâde olunur. [Ya’nî sünnet ma’nâs›na gelir.] Hikmet, eflyân›n asl›n› efdal
ilmler ile bilmek demekdir.
Buhârî flerhinde beyân olunmufl ki, kitâbdan murâd ile
Kur’ân-› azîm-üfl-flân›n lafzlar› kasd edilmekdedir. Allahü teâlâ
hazretleri, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, Abdüllah ibni Abbâs hakk›ndaki düâs›n› kabûl etmifldir. Yine Abdüllah ibni Abbâsdan rivâyet edilmifldir. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” halâya gitmifldi. Ben abdest suyunu hâz›rlad›m. Buyurdular ki, bu suyu kim hâz›r etdi. Cevâb verdiler
ki, Abdüllah ibni Abbâs hâz›rlad›. Buyurdular ki: (Yâ Rabbî!
Onu dinde fakîh yap!)
Alt›nc› Menâk›b: Üsâme bin Zeyd “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretleri rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri beni kuca¤›na al›rd› ve Haseni “rad›yallahü
anh” da kuca¤›na al›rd›. Buyururdu ki: (Yâ Rabbî! Bu ikisini
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sev, ben bunlar› seviyorum.) Yine Üsâmeden “rad›yallahü anh”
rivâyet edilmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri beni bir dizi üzerine oturtdu. Haseni de di¤er dizi üzerine oturtdu. Sonra ikimizi bir yere getirdi ve buyurdu ki: (Yâ
Rabbî, bu ikisine merhamet et! Ben bunlara merhamet ediyorum!) Ma’lûm olsun ki, bu bâb›n evvelinden buraya kadar nakl
olunan hadîs-i flerîfler, (Mesâbîh-i flerîf)in sahîhinden [sahîh hadîslerinden] nakl olunmufldur. Bundan böyle, inflâallahü teâlâ
haseninden nakl olunur [hasen hadîsler bildirilir].
Yedinci Menâk›b: Câbir “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretlerini arafe günü hacda gördüm. Kusvâ adl› devesi üzerinde hutbe okudu. (Ey insanlar! Size, onlara yap›fl›p, dalâlete düflmemeniz için, Allahü teâlân›n kitâb›n› ve ›trem ehl-i
beytimi b›rakd›m) buyurdu¤unu iflitdim. Türpüfltî “rahimehullahü teâlâ” buyurmufldur ki, ›tre için ba’z›lar› dediler ki, kiflinin
›tresi, yak›nlar› demekdir. Ba’z›lar› dedi ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin ›tresi, Abdülmuttalib
o¤ullar›d›r. Ba’z›s› dedi, kiflinin ›tresi, ehl-i beytidir. Yak›n olsun, uzak olsun ev halk›d›r. Lügat ma’nâs› i’tibâriyle de, kiflinin
ehl-i beyti ve kavminin yak›nlar›d›r. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ›treyi beyân buyurdular. Ehl-i
beyt ile berâber ifâde olundu¤unda, ›treden murâd-› flerîfleri,
asabeleri ve ezvâc-› tâhirât›d›r “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”.
Zeyd bin Erkam “rad›yallahü anh” rivâyet eder. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki:
(Muhakkak ben size, e¤er benden sonra onlara tutunursan›z,
iki fley b›rak›yorum. Birisi, di¤erine nazaran dahâ büyükdür. Bu
Kitâbullahd›r ki, gökden yere kadar uzanan ipdir. ‹kincisi, ›trem olan ehl-i beytimdir. Aslâ birbirlerinden ayr›lmazlar. Tâ ki
benim havz›ma ulafl›rlar. Siz de, o ikisinden yana ne yol ile halef olursunuz nazar ediniz.) Tayyibî “rahmetullahi aleyh” hazretleri beyân buyurmufllar ki, bir fleye imsâk etmek, tutunmak,
ona ba¤lanmak, onu h›fz etmekle [korumak ile] olur. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri [Hac sûresi 65.ci âyetinde meâlen]
buyurur: (Elbette Allahü teâlâ semây›, yere düflmemesi için tutar. Ancak [k›yâmet günü] kendi izni ile tutar.) Ancak lây›k
olan fleye tutunulur. Temessük geçen yerlerde temessük olunan
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fley de bildirilmifldir ki, ipdir. (Kitâbullah, gökden yere kadar
uzanan ipdir) sözünde sanki insanlar, tabî’atlerinin, flehvetlerinin istedi¤i fleylerin bulundu¤u bir yerde durmufllar, nefslerinin
çirkin arzûlar›n› yerine getirmek isterken, Allahü teâlâ lutf
edip, insanlar›n yükselmesini irâde ederek, Kur’ân-› kerîm ipini onlara yaklafld›r›r. O ipe tutunanlar kurtulur. Orada kalanlar
helâk olur. Kur’ân-› azîm-üfl-flâna temessük, onda bildirilen ile
amel etmek, yasak edilenden kaçmakd›r.Itrete temessük
ma’nâs›, onlara muhabbetdir. Ya’nî ehl-i beyti sevmek, onlar›n
do¤ru yolunda, izinde yürümekdir.
Yine Zeyd bin Erkam “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, Alî,
Fât›ma, Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü anhüm” için buyurdular
ki: (Onlarla muhârebe edenler ile ben harbdeyim. Onlar› selâmetde b›rakana, ben de selâmetdeyim!) Burada harb adâlet
ma’nâs›nad›r. Selâmet de sulh ma’nâs›nad›r. Burada mübâla¤al› ma’nâda kullan›lmakdad›r.
Âifle “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretlerinden Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine, insanlar›n en
sevgilisi kim idi diye süâl olundu. Buyurdular ki: (Fât›ma-tüzzehrâ.) Erkeklerden sevgili olan hangisidir, diye süâl olundu.
Buyurdular ki: (Fât›man›n zevci “rad›yallahü anhüm”.) Ebû
Sa’îd “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet edilmifldir.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Hasen ve Hüseyn, Cennet ehlinin gençlerinin seyyididir.)
‹mâm-› Nevevî “rahimehullah” hazretleri fetvâs›nda buyurmufllard›r ki, bu hadîsde bir mes’ele vard›r. Bu hadîs-i flerîf sahîh midir, de¤il midir. Ma’nâs› ne demekdir. Onlar genç iken
mi, yaflland›kda m› vefât etdiler. Ebû Sa’îd-i Hudrîden “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Hasen ve Hüseyn, Cennet ehlinin gençleridir.) (Tirmizî) rivâyet etdi ve dedi ki, bu hadîs-i flerîf hasen ve sahîhdir. Enes “rad›yallahü anh” hazretlerinden bildirilmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, Ebû Bekr ve Ömer “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerine; (Peygamberlerden sonra, önce ve sonra gelenlerden Cennet ehlinin yafll›lar›n›n seyyidi bu ikisidir.) buyurdu. Tirmizî rivâyet etdi ve dedi ki, bu hadîs hasendir. Ebû Bekr ve Ömer; Ha– 545 –
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sen ve Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” hazretleri
yafll› olarak vefât etdiler. Hadîs-i flerîfin ma’nâs› budur ki, muhakkak Hasen ve Hüseyn genç olarak Cennete girenlerin seyyidleridir. Ebû Bekr ve Ömer yafll› olarak Cennete girenlerin
seyyididirler. Cennet ehlinin hepsi, otuzüç yafl›nda kimseler olacaklard›r. Seyyid olan o kimselerin ömrleri, di¤erlerinden az veyâ çok olabilir. [Seyyid olanlar, di¤erlerinden dahâ üstün ve kemâl sâhibidirler.] (Nevevî)nin fetvâs› burada sona erdi.
Üsâme bin Zeyd “rad›yallahü anh” hazretleri, rivâyet eder.
Ben Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin
huzûruna bir gece, ba’z› hâcetimden dolay› varm›fld›m. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” birfley ile örtünmüfl olarak ç›kd›. Bu fleklde neden ç›kd›¤›n› bilemedim. Hâcetimi [iflimi] bitirdikden sonra dedim ki, (Yâ Resûlallah, örtündü¤ün fleyin alt›nda ne vard›r.) Örtüyü açd›. Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri mubârek kucaklar›nda idi. Buyurdular ki: (Bu ikisi o¤ullar›md›r. K›z›m›n o¤ullar›d›r. Yâ Rabbî! Bu
ikisini seviyorum. Bunlar› sevenleri de seviyorum!) Enes “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden süâl olundu ki,
ehl-i beytinizden hangisini dahâ çok seviyorsunuz. Buyurdu:
(Hasen ve Hüseyn ve Fât›may› “rad›yallahü teâlâ anhüm” seviyorum. ‹ki o¤lumu ça¤›r›n. Kokl›yay›m ve ba¤r›ma basay›m!)
Gayb yolu ile, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” o
ikisini koklar ve ba¤r›na basar. Büreyde “rad›yallahü teâlâ
anh” rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri hutbe okuyordu. O s›rada Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhüm” geldiler. Üzerlerinde k›rm›z› gömlek vard›.
Yürürken düflerlerdi. Zîrâ yafllar› küçük idi. Hemen Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” minberden inip, ikisini de yan›na al›p, minbere ç›kard›. Karfl›s›na oturtdu. Sonra; meâl-i flerîfi, (Mallar›n›z ve evlâdlar›n›z ancak fitnedir) âyet-i kerîmesini
okudu. Sonra, (Bu iki sabinin yüzlerine bakd›m. Düflerler ve
yürürler idi. Sabr edemedim. Sözlerimi kesip, bu ikisini yukar›
götürdüm) buyurdular.
Ya’lâ bin Mürre “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular
ki: (Hüseyn benden, ben de Hüseyndenim. Hüseyni seveni Allahü teâlâ da sever. Hüseyn, torunlardan bir torundur.) fiârih
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Tayyibî “rahimehullahü teâlâ” beyân eylemifllerdir ki; Kâdî
“rahimehullah” buyurdu ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri, hazret-i imâm-› Hüseyn ile kavmi aras›nda meydâna gelecek hâdiseleri bilip, o sebebden hazret-i Hüseyni husûsî olarak zikr edip, beyân buyurdular ki, kendi zât-›
flerîfleri ile hazret-i imâm-› Hüseyn muhabbetde, hurmetde ve
ta’rizde ve muhârebede ve onu te’kidde bir oldu¤u anlafl›ls›n.
(Hüseyni seveni, Allahü teâlâ sever) buyurdular. Zîrâ, muhakkak, hazret-i Hüseyne muhabbet, Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerine muhabbetdir. Resûlullaha muhabbet Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine muhabbetdir.
Türpüfltî “rahimehullahü teâlâ” buyurdular ki: (Sibt: Torun), sebâtdand›r. Sebât o flecereye derler ki, çok dallar› vard›r.
Bir gövdeye ba¤l›d›r. Veled [o¤ul] flecere [a¤aç] menzilesinde
[yerinde] olur. Bunun tefsîrinde denildi ki, (Elbette o, hayrda,
ümmetlerden bir ümmetdir.) Yine hadîs-i flerîfde buyrulmufldur ki: (Hasen ve Hüseyn, Resûlullah›n iki torunudur.) fiunu da
derim ki, (Sibt)den murâd kabîledir. Ya’nî o ikisinden iki kabîle hâs›l olur [dal, budak salar, ço¤al›r]. O ikisine (sibt) tesmiye
etdiler. [Torun dediler.] O ikisi asl olur [gövde olur]. Evlâd›, torunlar› da tâife olur. Türpüfltînin kelâm› temâm oldu.
Buyurulmufldur ki, avâm aras›nda Hasen “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretlerinin nesilleri bitmifldir diye yanl›fl bir inan›fl vard›r. Böyle inanmak do¤ru de¤ildir. Türpüfltînin rivâyet buyurdu¤u hadîs-i flerîf, böyle düflünenlerin i’tikâd›n› tekzîb eder.
Hem menâk›b-› flerîflerini beyân etdiler. Aç›klam›fllard›r ki, vefât etdiklerinde ondört o¤ullar› kald›. Birçok k›zlar› kald›. Mahdûmlar›n›n ismleri, Abdüllah, Kâs›m, Hüseyn-el Ebrim ve
Ukayl, Hasen-el Müsennâ ve Zeyd, Abdürrahmân ve Ahmed,
Ömer ve ‹smâ’îl ve Fadl ve Ebû Bekr ve Talha. Bu kadar evlâddan nesîlleri kalmamak mümkün de¤ildir.
Nakl olunmufldur ki, Abdülkâdir-i Geylânî “kuddise sirruhül’azîz” hazretleri kendi tasnîf etdi¤i (Gunyet-üt-tâlibîn) ad›
verilen risâlede, kendi dedelerinin silsilesini Hasen “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine ulafld›r›r. Bu yol ile beyân buyurmufldur: Muhyiddîn Ebû Muhammed Abdülkâdîr ibni Ebî Sâlih
Cengi Dost bin Abdüllah bin Yahyâ bin Dâvüd bin Mûsâ bin
Abdüllah bin Hasen-el Müsennâ ibni Hasen bin Alî bin Ebî Tâ– 547 –

lib “rad›yallahü teâlâ anhümâ ve rahmetullahi aleyhim ecma’în”. Bu fakîr ve pürtaksîr-ül âciz, Seyyid Eyyûb der ki, biz
de böyle tesbît etdik. Seyyid Mahmûd el-mülekkab bil azîz
[Azîz lakab› ile lakablanm›fl] “kuddise sirruh” hazretlerinin
meclis-i flerîflerinde hâz›r olan ba’z› ehibba ve arkadafllar› buyururlard›, biz Hasenîyiz. Siyâdetimiz silsilesi Hasen “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine eriflir. Hem ekserî i’timâd edilir kiflilerden iflitdi¤imiz budur ki, Mekke-i mükerreme flerrefehallahü
teâlâ bi flerefihâ [oras›n› fleref ile flereflendirdi], flerîflerin silsileleri hazret-i Hasene ulafl›r. Bu tafsîlatl› bilgiden gâye odur ki,
bunlar›n hepsini bofl say›p, temâm›n› inkâr gerekmez. Neseb-i
flerîfleri, ihtimâl ki kalm›fld›r.
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Hasen, Resûl-i muhterem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin gö¤üsden bafla kadar olan k›sm›na, Hüseyn;
Resûlullah›n gö¤üsden afla¤›ya kadar k›sm›na, insanlar›n en çok
benziyenidir. Huzeyfe “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Huzeyfe der ki, vâlideme dedim ki: Bana izn
ver, varay›m, Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleriyle akflam nemâz› k›lay›m. Söyliyeyim de, bana ve sana istigfâr etsin [ya’nî düâ buyursun]. Geldim. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ile akflam nemâz›n› k›ld›m. Sonra yine nemâz ile meflgûl oldu. Yats› nemâz›n› da k›ld›.
Sonra geri döndü. Ben de tâbi’ oldum. Benim sesimi [geliflimi]
iflitdi. (Kimdir, Huzeyfe midir) buyurdu. Evet yâ Resûlallah! dedim. Buyurdular ki: (Nedir hâcetin [iste¤in]. Allahü teâlâ hazretleri seni ve anneni afv etsin.) Sonra buyurdular ki: (fiimdiye
kadar hiç bir yere gelmemifl melek bu gece geldi. Rabbinden izn
istemifl ki, benim üzerime selâm versin ve Bana müjde versin ki,
muhakkak Fât›ma, Cennet ehli kad›nlar›n seyyidesidir. Hasen
ve Hüseyn, Cennet ehli gençlerin seyyididirler.)
Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretleri
rivâyet etmifldir. Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri, Hasen bin Alîyi omuzuna alm›fld›. Bir kifli dedi ki; Yâ o¤ul; ne güzel zât›n omuzundas›n. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu: (Omuzumdaki de
güzeldir.) Bu menk›benin evvelinden buraya kadar temâm›,
(Mesâbîh)in hasen hadîslerinden bildirilmifldir.
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Sekizinci Menâk›b: ‹mâm-› Hasen ve imâm-› Hüseyn ve Abdüllah bin Ca’fer “rad›yallahü teâlâ anhüm” Medîne-i münevvereye giderken, yolda erzâklar› kalmad›. Sahrâda olduklar›
için, yiyecek birfley alacak yer de olmay›p, açl›k ve susuzlukdan
gâyet muzdarib oldular. Allahü teâlâya tevekkül etdik deyip,
yoldan sapd›lar. Birâz gitdikleri gibi, ovan›n orta yerinde bir karalt› gördüler. Ona do¤ru sürüp, gitdiler. Bakd›lar ki, bir kara
çad›r içinde, bir kad›nc›kdan baflka kimse yok. Kad›nca¤›za selâm verdiler. O kad›nca¤›z da, letâfet ile selâmlar›n› al›p ve
bunlara dikkat ile bakd›. Hât›r›na bu geldi ki, bu üç sultân›n
dünyâda benzerleri az bulunur. Kad›na dediler ki, bir yiyece¤in
var m›d›r. O dedi ki, bir keçim vard›r. Kendiniz sa¤›n›z, südünü
içiniz. ‹mâmlardan birisi sa¤d›, bir çanak südü bir imâma verdi.
Bir çanak da Abdüllaha verdi. Bir çanak da kendi içdi. Ondan
sonra kad›na dediler ki, baflka yiyece¤in yok mudur. Kad›nca¤›z dedi ki, bu keçimi bo¤azlay›p, yiyin. O kad›n, bunu böyle
söyleyince, Abdüllah hazretleri o keçiyi kesip, piflirip, yidiler.
Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretlerine hamd edip, atlar›na
bindiler. Sonra kad›nca¤›za dediler ki, Medîne-i münevvereye
vard›¤›n zemân, mutlaka bize u¤rayas›n ki, biz Seyyidlerdeniz
ve Hâflimîlerdeniz. Se’âdetle dönüp, gitdiler. Bir zemân sonra o
kad›nca¤›z›n kocas› geldi. Gördü ki, ortada keçi yok. Keçi ne
oldu diye sordu. Han›m› da meydâna gelen hâdiseyi anlatd›.
Kocas› da huzûrsuz olup, ey akls›z han›m! Niçin böyle yapd›n.
Bizim ondan gayri nesnemiz yok idi, dedi. Han›mca¤›z dedi ki,
Allahü teâlâ rahîmdir. Kullar›n› aç koymaz. Bunun gibi güzel
yi¤itler, asîlzâdeler evimize geldi. Onlar› müsâfir etmeden göndermek insâf de¤ildir. Bir keçi nedir ki, öyle sultânlardan esirgerim. Ammâ kad›nca¤›z, imâmlar› bilmez idi. Güzel yi¤itleri
gördü¤ünde, mubârek yüzlerinin nûrânîli¤inden ve sözlerinin
tatl›l›¤›ndan, firâsetle bildi ki, asîlzâdeler ve çelebî insanlard›r.
Onun için kendilerinden bir nesne esirgemedi. Bu dünyâda bütün mal› bir keçi olup, onu da müsâfirlerine ikrâm etmek o kad›nca¤›z›n kemâl derecede cömerdli¤ini gösterir.
Art›k, kad›nca¤›z, kocas› ile birfleyler al›p-satmak için, Medîne-i münevvereye gitdiler. fiehr içinde gezerken, hikmet-i ilâhî, imâm-› Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine Bâb-›
selâm önünden geçerken rast geldiler. ‹mâm hazretleri, kad›nca¤›z› gördü ve tan›d›. Acele adam gönderip, huzûr-› flerîflerine
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getirdiler. Kad›nca¤›za hitâb edip, buyurdular ki, benim kim oldu¤umu bilir misin? Bilmem, deyip, cevâb verdi. ‹mâm hazretleri buyurdu ki, o üç yi¤it, bir zemân senin çad›r›na u¤rad›lar.
Sen onlara süt içirdin. Keçiyi kesdiler. Onlar›n biri, benim. Emr
etdi, bunlara ziyâde ikrâmda bulundular. Hikmet-i Rabbânî
imâm hazretlerinin yan›nda fazla bir fley bulunmad›¤›ndan,
beyt-ül mâl emînine adam gönderdiler. Bize bin dirhem gümüfl
ve yüz koyun versin. ‹nflâallah biz yine veririz, dediler. Beyt-ül
mâl emîni verdi. Huzûr-› flerîflerine getirdiler. Temâm›n› kad›nca¤›za verip, bizi ma’zûr tut, dedi. Yanlar›na adam verip,
imâm-› Hasen “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine gönderdi.
‹mâm-› Hasen de bunlar› iyi karfl›lay›p, yan›nda bulundu¤u kadar ikrâm etdi. Ve onlar›n yan›nda fazla nesne bulunmad›¤›
için, beyt-ül mâl emînine adam gönderip, bin dirhem ile ikiyüz
koyun karz [ödünç, borç] ald›lar. Hepsini o kad›nca¤›za verip,
özr dilediler. Sonra yanlar›na bir adam verip, Abdüllah bin
Ca’fer hazretlerine gönderdiler. Abdüllah hazretleri, imâmlar
ile bulufldunuz mu diye süâl etdi. Evet, onlardan geliriz, dediler. Abdüllah hazretleri buyurdu: Ne olayd›, önce bizim yan›m›za gelseydiniz! Zîrâ onlar›n ellerinde, dünyâ mal› karâr etmez [bulunmaz]. Hâz›r nesneleri bulunmad›¤› için, belki ›zd›râb çekmifllerdir. Bunlar dediler ki, her biri biner dirhem ve
yüz ve ikiyüzer koyun ihsân etdiler. Abdüllah hazretleri çok
ni’metler verip, ikibin dirhem ve dörtyüz koyun ihsân etdi.
Hazret-i Abdüllah bin Ca’fer varl›kl› idi. Ondan sonra, kad›nca¤›z kocas› ile dörtbin dirhem gümüfl ve bu kadar [yediyüz]
koyunu al›p, sevinerek evlerine döndüler. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin evlâd›n›n sehâveti [cömerdli¤i, ikrâmlar›] bu mertebede olunca, lây›k olan odur ki,
ümmeti olan kifli dünyâya ra¤bet etmeyip, eline geçeni infâk
edip, onlar›n izinden gidip, tâ ki, dünyâda müslimânl›klar›
ma’mûr, âh›retde de günâhlar› afv edilmifl olur.
Dokuzuncu Menâk›b: Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü
teâlâ anhümâ” hazretlerinden nakl edilmifldir: Ben Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûrunda
idim. Hazret-i Fât›ma “rad›yallahü teâlâ anhâ” a¤l›yarak gelip,
dedi ki, yâ babaca¤›m! Hasen ve Hüseyn evden ç›k›p, gitdiler.
Uzun müddet geçdi. Alî de evde yok ki, gidip, onlar› ça¤›rs›n.
Ne yapaca¤›z? Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
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hazretleri buyurdu ki: Yâ Fât›ma! Gam yime. Allahü tebâreke
ve teâlâ hazretleri onlar› h›fz eder. Düâ buyurdu ki: (Yâ Rabbî!
O ikisini, e¤er denizde iseler de, inâyet kay›¤›n ile, kenâra getir.
E¤er sahrâda iseler de, hidâyet rehberin ile menzile getir [evine
getir].) Hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm gelip, dedi ki, yâ Resûlallah! Onlar dünyâdakilerin fâd›llar›, âh›retdekilerin büyüklerindendir. Vâlideleri onlardan a’lâd›r. Hiç elem çekme ki, o iki
fleyhzâdeleriniz Neccâr o¤ullar›n›n ba¤çesinde emniyyetdedirler. Allahü teâlâ hazretleri onlar›n muhâfazas›na iki melek müvekkîl etmifldir. Kanatlar›n› onlara gerip, hizmetleri ile meflgûldürler. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri,
o ba¤çeye do¤ru yola koyuldu. ‹mâm-› Hüseyni melek getirip,
eve dönerken, Ebû Eyyûb-i Ensârî “rad›yallahü teâlâ anh” mele¤i his etmeyip, zan etdi ki, ikisini de hazret-i Resûl-i ekrem götürmekdedir. Dedi ki, yâ Resûlallah! fieyhzâdelerin birini bana
verin, götüreyim. Cenâb›n›z›n yükünü hafîfleteyim. Hazret-i
Resûl-i ekrem buyurdu ki, (Yâ Ebâ Eyyûb! Bunlar dünyâda
mükerrem, ukbâda [âh›retde] muhteremdir. Vâlideleri kendilerinden eflref ve efdaldir.) Sahâbe-i güzîn hazretlerine teveccüh
edip, buyurdular ki, (Ey kavmim! Size haber vereyim mi, ced ve
cedde [dede ve nine] cihetinden [yönünden] insanlar›n en flereflisi kimdir.) Dediler, siz buyurun. Buyurdular ki, (Hasen ve Hüseyn ki, cedleri [dedeleri] Resûlullah, ceddeleri [nineleri] Hadîce binti Huveyliddir. Arab kabîlelerinin flereflisindendir. Haber
vereyim mi, baba ve anne cihetinden eflref kimdir.) Dediler, yâ
Resûlallah, siz buyurun. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” buyurdular ki, (Hasen ve Hüseyn ki, babalar› Alî bin
Ebî Tâlib, anneleri Fât›ma binti Resûlullahd›r “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem”. Ve size day› ve teyze cihetinden efdal kimdir,
haber vereyim mi!) Dediler, kimdir siz söyleyin yâ Resûlallah!
Buyurdular ki, (Hasen ve Hüseyn ki, day›lar› Kâs›m bin Resûlullahd›r. Teyzeleri Zeyneb binti Resûlullahd›r. Ve haber vereyim mi size, amca ve hala cihetinden eflref kimdir.) Dediler,
kimdir, yâ Resûlallah! Buyurdular, (Hasen ve Hüseyn ki, amcalar› Ca’fer Tayyâr, halalar› Ümmihâni binti Ebû Tâlibdir “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”.)
Onuncu Menâk›b: Abdüllah ibni Zübeyr “rad›yallahü teâlâ
anhümâ” hazretleri rivâyet etmifldir. ‹mâm-› Hasen “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri ile bir sefere ç›km›fld›k. Bir hurmal›¤a
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u¤rad›k. Hurma a¤açlar›nda hurma kalmam›fl, kurumufldu.
Orada konaklad›k. Abdüllah ibni Zübeyr der ki, ben arzû etdim ki, ne olayd›, bu a¤açlarda hurma olsayd›. ‹mâm-› Hasene
dedim. ‹mâm arzûmu kabûl edip, düâ ile meflgûl olma¤a bafllad›. Düâs› çabuk kabûl olup, hemen bir a¤aç yeflerip, hurma
meydâna geldi. [Orada bulunanlar bu sihrdir, dedi. Hây›r, Resûlullah›n torununun düâs› ile Allahü teâlâ yaratd›, buyurdu.
(fievâhid-ün nübüvve)de böyle yaz›l›d›r.]
Onbirinci Menâk›b: (Kenz-ül Gârâib) kitâb›nda yaz›l›d›r.
Bir gün bir a’râbî Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretlerine, bir ceylân yavrusunu hediyye getirdi. Hazret-i
Fahr-i kevneyn onu imâm-› Hasene lutf etdi [hediyye buyurdu].
Hazret-i imâm-› Hüseyn bunu iflitince, Muhammed Mustafâ
hazretlerinin huzûr-› flerîflerine gelip, dedi ki, yâ dedece¤im.
Ben de ceylân yavrusu isterim. Hiçbir behâne ile tesellî bulmay›p, a¤lama¤a bafllad›. Hazret-i Resûl-i ekrem düflünceli otururken gördü ki, sahrâdan bir ceylân, yavrusunu al›p, acele ile gelir. Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûr-› flerîfine geldikde, fasîh bir lisân ile; yâ Resûlallah! Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri ben fakîre iki yavru
ihsân etmifldi. Birini bir avc› tutup, size getirdi. Biri benim ile
kald›. Onu emzirme¤e meflgûl iken, nidâ geldi ki, ey azîz, bir
yavrun Hasene vâs›l oldu. Hazret-i Hüseyn de ceylân yavrusu
istiyor. A¤lama¤a bafllad›. Durmay›p, bir yavrunu da çabuk huzûra götür. Onun s›k›nt›s›n› kalbinden gider. Yoksa bir damla
göz yafl› ç›karsa arfl titrer. Melekler onun üzüntüsüne tâkat getiremezler. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bu haberden mesrûr olup, o ceylân yavrusunu da Hüseyne verip, hât›r-› flerîfini tesellî etdi. Ey azîzler! Gökdeki melekler ve yeryüzündeki vahflî hayvânlar, bir damla göz yafl›n›n o
mubârek torunun gözünden damlamas›n› revâ görmediler. Onlar›n gönüllerini incitenler ne cevâb verir.
Onikinci Menâk›b: Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim
ecma’în” hazretlerinden D›hye “rad›yallahü teâlâ anh” dâimâ ticâret için, sefere gidip-gelirdi. Allahü teâlâ hazretleri bir güzellik
vermifl idi ki, seferden geldikde, flehre girdi¤i vakt, Medîne ehlinin hâtunlar› var›p, D›hye hazretlerinin hüsn ve cemâlini seyr
ederlerdi. Hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm Muhammed Mustafâ
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ne geldikde, ekserî D›hye hazretlerinin sûretinde gelirdi. Birgün
hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm, Fahr-i âlem hazretlerinin huzûr-›
flerîflerinde oturdu. Hazret-i Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” o zemân henüz çocuk idiler. O s›rada biri D›hyeyi
görüp, geriye dönüp, kardefline haber verdi ki, büyük babam›z›n
yan›nda D›hye oturur. Gel yan›na varal›m dedi. ‹kisi de acele ile
mescide girdiler. Hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm›n mubârek dizleri üzerine oturdular. Mubârek ellerini hazret-i Cebrâîlin mubârek koynuna uzatd›lar. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bu fleyhzâdelerin böyle yapd›klar›n› görünce, hicâb edip, bunlar› men’ etmek istedi. Hazret-i Cebrâîl, Resûlullah
hazretlerinin mahcûb oldu¤unu görünce buyurdu ki, yâ Resûlallah! Niçin elem çekersin. Bunlar küçük iken, hazret-i Fât›ma “rad›yallahü teâlâ anhümâ” teheccüd nemâz›n› k›larken, Allahü
Sübhânehü ve teâlâ hazretleri beni gönderdi. Hazret-i Fât›ma
nemâzda iken elem çekmeyip, râhatca teheccüd k›ls›n diye, bunlar›n befliklerini sallard›m. Ammâ yâ Resûlallah! Bu tecessüsden
murâd-› flerîfiniz nedir, ben onun için hayretdeyim. Yoksa bu hareketlerini bana karfl› bir edebsizlik mi sayd›n›z; böyle saymay›n›z. Hazret-i Fât›ma teheccüd nemâz›ndan sonra uyurken, bunlar a¤lard›. Allahü teâlâdan bana, var bunlar›n befliklerini salla,
Fât›ma “rad›yallahü teâlâ anhâ” uykusundan uyanmas›n diye
fermân gelirdi. (Cennetde, Alî, Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü
anhüm” için bir nehr vard›r). Sadâs›n› bunlar›n mubârek kulaklar›na ben getirmifldim. Onlar›n üzerine ç›k›p, ellerini koynuma
sokmalar› acâib olmaz. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Yâ kardeflim! Ma’sûmlard›r. fiimdi birfley yapmad›lar. Bir küstâhl›k ederler diye mâni’ oldum. Zîrâ D›hye derler eshâb›mdan birisi vard›r ki, d›flar›ya gider, her
geldi¤inde bize gelse, bunlara bir hediyye ile gelirdi. Sizi D›hye
zan edip, ellerini koynunuza uzatd›lar.) Cebrâîl aleyhisselâm, Allahü teâlâ hazretlerine teveccüh edip, buyurdu ki, yâ Rabbî! Habîbin yan›nda beni utand›rma. Niyâz etdi¤i gibi, güzel hitâb erifldi ki, (oturdu¤un yerden gözlerini yum. ‹ki elini Cennet içine
uzat. Her ne eline gelirse, al.) Hazret-i Cebrâîl ellerini Cennete
uzatd›¤› gibi, bir yeflil salk›m üzüm ve bir k›rm›z› nâr eline gelip,
büyük fleyhzâde ki, hazret-i Hasendir, üzümü ald›. Küçük fleyhzâde ki hazret-i Hüseyndir, nâr› ald›. fieyhzâdeler bunlar› yerken, bir dilenci seslendi ki, yâ ehl-i beyt. O üzüm ve nârdan bana da verin. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazret– 553 –

leri f›tratlar› îcâb› vermek istedikde, hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm mâni’ oldu. Yâ Resûlallah! Bu dilenci iblîsdir. Cennet meyvesi ona harâm iken, hîle ile almak ister. ‹blîs oradan kayb olup,
fleyhzâdeler meyveleri yirken, hazret-i Cebrâîl a¤lama¤a bafllay›p, buyurdu ki, yâ Resûlallah! Bu iki fleyhzâdelerin birini cam
zehri ile ve birini k›l›nç ile flehîd etseler gerekdir. Bu musîbetler
ile Senin derecen yükselecekdir.
Onüçüncü Menâk›b: (Hadîka-i Fudûli) kitâb›ndan nakl edilmifldir. Bir bayram günü halk toplanm›fl, nefl’eli idiler. fieyhzâdeler [hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseyn] de geldiler. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin hizmetine
müflerref olup [huzûr-› flerîflerine var›p], tazarru’ ile arz etdiler
ki, ey Seyyidi Kâinât! Kureyfl ileri gelenlerinin çocuklar›, giydikleri yeni ve renkli elbise ile övünürler. Bizim de yeni ve
renkli elbisemiz olsa idi, giyerdik. Habîbullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri bu endîfle ile, Allahü teâlân›n dergâh›na niyâz ederken, hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm gelip, Cennetden kâfurlu iki elbise getirdi. Birini hazret-i Hasene, birini
hazret-i Hüseyne verdi. O fleyhzâdeler elbiseleri renksiz görüp,
tazarru’ etdiler ki, bizim elbiselerimiz de renkli olsa idi dediler.
Cebrâîl aleyhisselâm bu kolayd›r; yâ Resûlallah. Emr buyur, su
getirsinler. Ben elbiselerin üzerine dökeyim. Siz de ay› ikiye bölen eliniz ile ovalay›n. fieyhzâdeler renk be¤ensinler, dedi. O
emr söylendikde, hazret-i Hasen, buyurdu, bana, zümrüt renkli elbise sevimlidir. Hazret-i Hüseyn buyurdu, bana lâle renkli
elbise sevimlidir. Hemen istedikleri gibi mesrûr olup, elbiseleri
giyip, sevindiklerinde, hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm a¤lad›. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu
ki: (Yâ kardeflim Cebrâîl! Herkesin sevindi¤i bir zemânda senin
a¤laman›n hikmeti nedir!) Cebrâîl aleyhisselâm buyurdu ki: Ey
seyyid-i mükerrem! Cennetde gördü¤ün kasrlar› unutdun mu
ki, hazret-i Hasenin kasr› yeflil, hazret-i Hüseynin kasr› k›rm›z›d›r. Bu elbiselerin rengi de onlara iflâretdir ki, hazret-i Hasen
zehr içip, vefât edece¤i s›rada, mubârek rengi zümrüt gibi olur.
Hazret-i Hüseynin mubârek yüzü kana boyand›¤› zemân, rengi
k›rm›z› olur. K›t’a:
Zemân›n sâkisinin iltifât› budur ki, Hasenin barda¤›na zehr dökmekdir,
Felek cellâd›n›n ahdi de, flehîd Hüseyne k›l›ç çekmekdir.
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Ondördüncü Menâk›b: (fievâhid-ün nübüvve) kitâb›nda yaz›l›d›r. Bir gün Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhümâ”
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûr-› flerîflerinde gürefl tutarlard›. Resûlullah hazretleri; yâ Hasen tut Hüseyni, buyururdu. Fât›ma “rad›yallahü anhâ” orada
hâz›r idi. Dedi, yâ Resûlallah! Hasen, kardeflinden büyükdür.
Acabâ, küçük olana yard›mc› olmak dahâ uygun iken, niçin Hasen taraf›n› tutars›n›z! Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Yâ Fât›ma! Hazret-i Cebrâîl aleyhisselâm
Hüseyne yard›m ediyor.)
Onbeflinci Menâk›b: (Uyûn-ür-r›zâ) kitâb›nda, Hüseyn bin
Alîden “rad›yallahü teâlâ anhümâ” nakl edilmifldir. Bir gün büyük Ceddimin hizmetinde Ubeyy bin Kâ’b “rad›yallahü teâlâ
anh” hâz›r idi. Ben vard›m. Resûl-i ekrem hazretleri buyurdular ki, (Merhabâ! Yâ Ebâ Abdüllah! Yâ zeynes-semâvat-i velard!). Ubeyy bin Kâ’b “rad›yallahü anh” dedi ki, yâ Resûlallah!
Âsûmân›n ve yerin senden baflka zîneti var m›d›r. Resûl-i ekrem hazretleri buyurdu: (Ey Ubeyy bin Kâ’b! O ma’bûd hakk›
için ki, beni insanlara resûl olarak gönderdi, Hüseyn bin Alî
yeryüzünün merkezinin süsüdür. Ondan ziyâde zînet, göklerin
tabakalar›d›r.)
Onalt›nc› Menâk›b: ‹bni ‹shâk ‹sbâdâti nakl etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular
ki, (Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” Arfl›n iki süsüdürler!) O zemân, Allahü teâlâya Cennet, lisân-› hâl ile dedi
ki, (Yâ Rabbî! Sebebi nedir ki, beni miskînlere ve dervîfllere
mesken edersin.) Nidâ geldi ki, ey Cennet! Bu se’âdete râz› olmaz m›s›n ki, erkân›n› [köflelerini] Hasen ve Hüseyn ile süslerim! Cennet o müjdeye övünüp, râz›y›m, râz›y›m, dedi. Ne
mutlu se’âdete kavuflmufl olanlara ki, arfl›n ve Cennetin köflelerinin zînetleri olan bunlar›n yak›nl›k derecelerini düflünmelidir.
Onyedinci Menâk›b: Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin menk›beleri bâb›nda beyân olunmufl idi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine ziyâfet vermifldi. Alî
“rad›yallahü teâlâ anh” o ziyâfetden ç›k›p, eve geldi. Hazret-i
Fât›ma-tüz-zehrâ “rad›yallahü teâlâ anhümâ”, hazret-i Alîde
hüzün görüp, sordu: Yâ Alî! Bu ne hüzündür ki, sende müflâhe– 555 –

de ederim. Hazret-i Alî buyurdu ki, yâ Fât›ma! E¤er bizim de
dünyâl›¤›m›z olsa idi, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini evimize da’vet ederdik. Nitekim bugün hazret-i Osmân da’vet etdi. Hazret-i Fât›ma buyurdu ki: Biz de
da’vet edelim. Hazret-i Alî dedi: Yâ Resûlullah›n k›z›. Yâ Habîbullah›n kerîmesi. Ne ile ikrâm edersin. Hangi ta’âm› yidirirsin. Hazret-i Fât›ma buyurdu ki: O Habîbullahd›r. Ona Allahü
teâlâ ikrâm eder ve ta’âm verir. Hazret-i Alî, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûrlar›na var›p, dedi ki: Yâ Resûlallah! Kerîmeniz Fât›ma-tüz-zehrâ sizi evine
da’vet eder. Habîbullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu: (Yâ Alî! Yaln›z beni mi, eshâb›mla berâber mi?) Alî “rad›yallahü anh” dedi ki: Eshâb-› kirâm da berâber buyursunlar.
Eshâb-› kirâm ile berâber kalk›p, devletli ve se’âdetli hazret-i
Fât›man›n, mubârek evlerine geldiler. Hazret-i Fât›ma, Allahü
tebâreke ve teâlâ hazretlerinin dergâh›na teveccüh edip, dedi
ki, yâ Rabbî! Muhakkak senin Habîbin bugün miskîn kulunun
evine geldi. Sen onlara ikrâm eyle, ni’metler ver. Ben fakîr, onlara ikrâm etme¤e ve ni’met verme¤e kâdir de¤ilim [gücüm yetmez]. Bir çömle¤i vard›. Atefl üzerine [oca¤a] koydu. Allahü
Sübhânehü ve teâlâ hazretleri kendi lutf ve keremi ile o çömle¤i ta’âm ile doldurdu. Hazret-i Fât›ma o ta’âm› Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûr-› flerîflerine getirdi.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ve Eshâb-› güzîn o ta’âmdan yidiler. Resûlullah hazretleri buyurdular ki, (‹fl bu ta’âm Cennet ta’âmlar›ndand›r.) Ondan sonra hazret-i Fât›ma “rad›yallahü teâlâ anhâ” evine girip, secde eyledi
ve dedi ki, (Yâ Rabbî! Benim kölem yokdur ki âzâd edeyim.
Velâkin dilerim ki, ümmet-i Muhammedin günâhkârlar›ndan
bir mikdâr›n›, Cehennem ateflinden âzâd eyleyesin!) Derhâl
Cebrâîl aleyhisselâm geldi. Dedi ki, yâ Resûlallah! Senin k›z›n
Fât›ma-tüz-zehrâ günâhkâr ümmet için, münâcât etdi. Allahü
teâlâ buyurdu ki: (Habîbime selâm eyle ve de ki, Fât›man›n evine gelenlerin her bir ad›m›na yüz er ve yüz kad›n Cehennem
azâb›ndan âzâd eyledim.) Bizi müslimân olmakla ve Muhammed aleyhisselâm›n ümmeti olmakla flereflendiren Allahü teâlâya hamd olsun. Resûlüne, âline, ezvâc›na ve eshâb›na ve evlâd›na ve uyanlara selâm olsun.
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ONB‹R‹NC‹ BÂB
Eshâb-› Kirâm›n “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” Menâk›b›:
Yûsüf-i Erdebîli “rahimehullahü teâlâ” (Envâr) adl› kitâb›nda fieyh Ebû Amr bin Salâhdan nakl etmifldir. O dedi ki,
(Ma’rife-tül hadîs) adl› kitâbda, ‹mâm-› Nevevînin “rahimehullah” (‹rflâd) adl› kitâb›ndan alarak dedi ki: Eshâb-› güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerinin hepsi âdildirler.
Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” âh›rete intikâlleri s›ras›nda yüzondörtbin Sahâbe mevcûd idiler. Kur’ân-›
azîm-üfl-flân ve sahîh hadîs-i flerîflerde, hepsinin adâletleri ve
büyüklükleri bildirilmekdedir “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’in”.
Birinci Menâk›b: (Mesâbîh-i flerîf) kitâb›n›n, bu bâb›n›n sahîh hadîs-i flerîfler k›sm›n›n evvelinde, Ebû Sa’îd-i Hudrî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretleri rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Eshâb›m› kötülemeyiniz! Sizlerden biri Uhud da¤› kadar alt›n sadaka verse, Eshâb›mdan birinin bir müd arpa sadakas›n›n veyâ
yar›s›n›n sevâb›na kavuflamaz.) Kevrânî “rahimehullahü teâlâ”
buyurmufl ki, muhakkak sizin biriniz, Uhud da¤› kadar alt›n sadaka vermekle, Sahâbe-i güzînin bir müd veyâ onun yar›s› mikdâr› sadakas›nda nâil oldu¤u ecr ve sevâba kavuflamaz. Sahâbî;
o kimsedir ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretlerini, mü’min oldu¤u hâlde bir kerre gören kimse demekdir. Denildi ki, hadîs-i flerîfin ma’nâs› fludur: Sahâbe-i güzîn
“r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerinden fakîr olan
birinin Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin huzûrunda, az bir
mal vermesi, onlardan sonra gelenlerin vermelerinden efdaldir.
Sahâbe-i güzînin fazîleti, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” huzûrlar›na ve sohbet-i flerîflerine eriflmek ile oldu.
Baflka birfley ile olmad›. Zîrâ onlar vahy zemân›na yetifldiler.
Bizden birimizin bin sene ömrü olsa, bütün ömrümüzce, Alla– 557 –

hü teâlâ ve tekaddes hazretlerinin emrlerine imtisâl etsek ve yasaklar›ndan kaç›nsak, belki kendi zemân›m›z›n cümle insanlar›n›n âbidi olsak, bütün ibâdetlerimiz, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin bir sâat sohbetinde olma¤a
mukâbil olmaz. Bundan dolay›d›r ki, onlar›n fazîletine hiçbir
fley eflid olmaz. Kevrânînin kelâm› temâm oldu.
(Müslim) flârihi “rahimehullahü teâlâ” beyân etmifl ki, Sahâbe-i güzîn “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerinin seb’i [onlar›
kötülemek] harâmd›r. Harâm olan fuhfl ile ayn›d›r. Onlardan
fitnelere kar›flm›fl olsun veyâ olmas›n ayn›d›r. Zîrâ onlar müctehiddir. Onlar›n flânlar›na yak›flm›yan ma’nâlar söylemek büyük
günâhlardand›r. Bütün âlimlerin mezhebi odur ki, onlar› kötüliyen ta’zîr olunur. Katl olunmaz. Ba’z› mâlikî mezhebi âlimleri katl olunur, dedi.
Tayyibî hazretleri demifldir ki, Sahâbe-i kirâm›n hepsi, mutlaka âdildirler. Kur’ân-› azîm-üfl-flân ve hadîs-i flerîflerin ve i’timâd olunur kimselerin icmâ’lar› ile anlafl›lmakdad›r. Yine (Envâr) kitâb›nda Yûsüf-i Erdebîli “rahimehullahü teâlâ” demifldir
ki, Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerine ta’n etmek
câiz de¤ildir. O Sahâbe-i kirâm›n büyüklerindendir. Yezîdden
baflkas›na la’net etmek ve kötülemek câiz de¤ildir. [Hattâ onu
bile kötülemek lüzûmsuzdur.] Zîrâ hepsi mü’min ve müslimând›rlar. Allahü teâlân›n irâdesine kalm›fld›r. ‹sterse azâb eder, isterse rahmet eder. ‹mâm-› Gazâlî ve Nevevî ve gayrileri böyle
dediler. Hüccet-ül islâm imâm-› Gazâlî “rahmetullahi aleyh”
buyurmufldur ki: Hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseynin “rad›yallahü anhümâ” flehîd edilmelerini ve Sahâbe-i kirâm›n aras›nda
meydâna gelen çekiflme ve çarp›flmalar› hikâye etmek, anlatmak harâmd›r. Çünki, Eshâb-› kirâm›n ba’z›s›na bu¤z etme¤e
sebeb olur. Hâlbuki onlar dinde âlimdirler. Din imâmlar› bilgilerini rivâyet yolu ile onlardan alm›fld›r. Bu do¤ru yol ile do¤ru
din bilgilerini ö¤rendik. Onlar› kötüleyen kimse kendi mel’ûndur. Kendi nefsine ve dînine ta’n etmifl olur. ‹mâm-› Gazâlînin
kelâm› temâm oldu.
‹kinci Menâk›b: Yine (Mesâbîh-i flerîf)de, yukar›da bildirilen hadîs-i flerîfin devâm›nda bildirilmifldir. Ebû Bürdeden ve
onun da babas›ndan nakl olunan hadîs-i flerîfde, Resûlullah
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“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mubârek bafl›n› semâdan yana kald›rarak, (Y›ld›zlar gökde emene’dir [rahmet veyâ emînin
ço¤ulu]. Y›ld›zlar gitdi¤i zemân, gökde va’d olunan fleyler olur.
Ben de Eshâb›m üzerine emînim. Gitdi¤im zemân, Eshâb›ma
va’d olunan fleyler gelir. Eshâb›m da ümmetim üzerine emenedir. Eshâb›m gidince, ümmetime va’d olunan fleyler gelir) buyurdular.
(Müslim) hadîs kitâb›n› flerh eden “rahimehullahü teâlâ” beyân etmifller ki; hadîs-i flerîfde geçen emenetün kelimesi, emân,
rahmet demekdir ve emînin ço¤uludur. Emîn ise hâf›z, koruyucu ya’nî sebebdir. Gökler için va’d olunan fleyler, k›yâmet günündeki yar›lmas›, da¤›lmas›d›r. Y›ld›zlar›n gitmesinden maksad, karârmas› ve dökülmesidir. (Ben Eshâb›ma emeneyim ve
ben ki gitdim; Eshâb›ma, fitneden, harbden ve ba’z› arablar›n
irtidâd›ndan, kalblerde meydâna gelen ihtilâflardan va’d olunan fleyler gelir, demekdir.) Bunlarla alâkal› olan fleyleri aç›kca
bildirdiler. Buyurduklar› herfley vâki’ oldu. Ümmetine va’d olunan fleyler, zuhûra geldi. Bid’at f›rkalar›n›n zuhûru, dinde olan
çeflidli reformist hareketler, fleytân›n arkadafllar›n›n meydâna
ç›kmas›, [Deccâl] rûmun zuhûru, Mekke ve Medînenin harâb
olmas›, hayrât ehlinin gitmesi, fler ehlinin gelmesi ve k›yâmetin
bunlar üzerine kopmas› bunlardand›r.
Üçüncü Menâk›b: Yine o hadîs-i flerîfin devâm›nda, Ebû
Sa’îd-i Hudrîden “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet olunmufldur.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (‹nsanlar üzerine bir zemân gelir. Bir k›sm kimseler
gazâ ederler. ‹çinizde Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin Eshâb›ndan kimse var m›d›r, derler. Evet
derler. Sonra harb kazan›l›r. Ondan sonra nâs [insanlar] üzerine bir zemân gelir ki, harb ederler. ‹çlerinden bir cemâ’at derler ki, içinizde Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
eshâb› ile görüflmüfl [tâbi’înden] kimse var m›d›r. Derler ki,
evet. Sonra harb kazan›l›r. Yine insanlar üzerine bir zemân gelir ki, harb ederler. Bir cemâ’at der ki, içinizde Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Eshâb›n› görmüfl olanlar› gören [tebe-i tâbi’înden] kimse var m›d›r. Derler ki, evet. Sonra
harb kazan›l›r. [Ya’nî feth müyesser olur.]) Bu hadîs-i flerîfde
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(Buhârî) ve (Müslim) müttefiklerdir. [Ya’nî her ikisinde de vard›r.] (Müslim) rivâyetinde ziyâde etmifldir ki, dördüncü ordu da
vard›r. Ya’nî denilir ki, (Bak›n›z! ‹çinizde, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Eshâb›n› göreni görenini göreni
görmüfl kimse var m›d›r!) Bir kifli bulunur. Harb kazan›l›r. Tayyibî “rahimehullahü teâlâ” buyurmufl ki, bu hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri için mu’cize, Eshâb-› kirâm, tâbi’în ve tebe-i tâbi’în “r›dvânullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” için fazîlet vard›r.
Dördüncü Menâk›b: Yine o hadîs-i flerîfin devâm›nda, ‹mrân bin Husayndan “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet edilmifldir.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Ümmetimin üstünleri benim zemân›mda bulunanlard›r. Ya’nî Eshâb›md›r. Sonra o kimselerdir ki, Eshâb›m› ta’kîb
eder. Sonra o kimselerdir ki, onlar› ta’kîb edeni ta’kîb eder.
Muhakkak onlardan sonra bir kavm gelir ki, onlardan flâhidlik
istenmeden flâhidlik ederler ve h›yânet ederler. Onlar›n yapd›klar› o h›yânet ile onlarda emânet kalmaz. O kimsenin hilâf›nca ki, tahkîr olundu¤unda, bir kerre h›yânet eder. O h›yânet
etmifl olur. Ammâ onunla emânetden ç›kmaz. Ba’z› hâllerde
sözünde durmazlar. Onlarda semizlik zâhir olur [fliflmân olurlar].) Bir rivâyetde (‹stenmeden yemîn edenler...) buyurulmufldur.
Türpüfltî “rahimehullah” demifldir ki: Bir kerre gaflet ile h›yânet edenden güven kalkmaz. Devâml› h›yânet yapanda emniyyet kalmaz. Ona güvenilmez. fiiflmânl›k ile de din ifllerinde
fazla dikkat etmemek ve gafletde olmak anlafl›l›r. Çünki, umûmiyyetle fliflmân kimseler, din ifllerine az ehemmiyyet verir.
Nefslerine riyâzet çekdirmeyip, arzû ve isteklerinin ço¤u, lezîz
yemekler ve uyku olur. Bu hadîs-i flerîfler sahîh hadîslerdendir.
Bundan sonra nakl olunanlar da öyledir.
Beflinci Menâk›b: Yine (Mesâbîh-i flerîf)de, Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Eshâb›ma ikrâm
[hurmet] ediniz. fiübhesiz, Eshâb›m sizin üstünlerinizdir [hayrl›lar›n›zd›r]. Sonra onlar› ta’kîb edenler, sonra da onlar› ta’kîb
edenler üstündürler. Sonra yalan yay›l›r. Hattâ istenmedi¤i hâl– 560 –

de yemîn eder, istenmeden flâhidlik ederler. Dikkat ediniz.
Cennetin ortas›na girerek se’âdete kavuflmak isteyen, cemâ’atden ayr›lmas›n. Çünki, fleytân kendi görüflüne uyarak cemâ’atden ayr›lan ile birlikdedir. ‹ki kifli bir araya gelse fleytân onlardan çok uzak olur. Ancak yabanc› bir kad›n ile bir erkek bir
araya gelirse fleytân onlar›n üçüncüsü olur. Kim iyiliklerinden
dolay› sevinir, kötülüklerine üzülürse, mü’mindir.) Yine (Mesâbîh-i flerîf)in hasen hadîslerinde, Câbir “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki, (Beni gören ve beni
göreni gören müslimân› Cehennem atefli yakmaz.)
Alt›nc› Menâk›b: Yine (Mesâbîh-i flerîf)in hasen hadîsler
k›sm›nda, Abdüllah bin Magfel “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Allahü teâlâ hazretlerinden korkunuz! Allahü teâlâ hazretlerinden Eshâb›m hakk›nda
korkun. Onlar› kötü sözlerinize hedef ittihâz etmeyiniz. Her
kim ki onlara bu¤z eyler, bana bu¤z etdi¤i için bu¤z eder. Her
kim ki onlara ezâ eder, bana ezâ [eziyyet) eder. Her kim ki bana ezâ eder, Allahü teâlâ hazretlerine ezâ [eziyyet] eder. Her
kim ki Allahü teâlâ hazretlerine ezâ ederse, ona azâb yapmas›
yak›nd›r.)
Yedinci Menâk›b: Yine (Mesâbîh-i flerîf)in haseninde [hasen hadîslerinde], Enes “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular
ki: (Ümmetimde Eshâb›m tuz gibidir. Yemek ancak tuz ile lezzetli olur.) Abdüllah bin Zübeyr “rad›yallahü anh” babas›ndan
nakl etdi¤i hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” buyurdular ki: (K›yâmet günü, eshâb›mdan herbiri,
kabrlerinden kalkarken, vefât etdi¤i memleketin bütün
mü’minlerinin önlerine düflerek ve onlara nûr ve ›fl›k saçarak,
arasat meydân›na götürürler.) ‹bni Mes’ûd “rad›yallahü anh”
hazretleri rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” buyurdular ki: (Eshâb›mdan bana, beni rencîde edecek birfley söylemeyiniz. Ben onlar›n yan›na kalbim selîm olarak ç›kmak isterim!) Ya’nî Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri arzû eder ki, dünyâdan o hâlde ç›kmak is– 561 –
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ter ki, kalb-i flerîfleri Eshâb›ndan râz› olsun. Onlardan birisine
h›kd [kin] ba¤lam›fl olmas›n. Onun için onlarla alâkal› iyi olm›yan fleyleri bildirmeyin demekdir.
Sekizinci Menâk›b: (Ravda-tül ulemâ) kitâb› yirmiyedinci
bâbda, Eshâb-› kirâm›n “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
üstünlükleri beyân olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerinin hadîs-i flerîflerine uymak ve taklîd etmek câizdir. Bunda ihtilâf yokdur. Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” kavl-i flerîflerini taklîd câiz midir, de¤il midir, ihtilâf etdiler. Âlimlerimiz, zâhir usûlde dediler ki, câizdir. Bütün
Sahâbenin kavlleri huccetdir. Ma’nâlar›n› bilmeden, onu tasdîk
ederiz ve amel ederiz. Hattâ ‹mâm-› a’zam “rahimehullah” hazretlerinden rivâyet olunmufl ki, kendisine soruldu: Sizin sözleriniz, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin kitâb› Kur’ân-› kerîme muhâlif olursa, ne yapmak gerekdir. Buyurdu ki: Benim
kavlimi terk edip, Kitâbullaha uyunuz [onun bildirdi¤i gibi yap›n›z!]. Yine soruldu: Sizin kavliniz Resûlullah›n “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” kavline muhâlif olursa, ne yapmak gerekdir. Buyurdu ki: Benim kavlimi terk edip, Resûlullah›n kavli ile amel ediniz. Sonra yine soruldu: Sahâbe-i güzîn hazretlerinin kavlleri, senin kavline muhâlif olursa, ne yapmak lâz›md›r.
Buyurdu ki: Benim kavlimi terk edip, Sahâbe-i kirâm›n kavlini
tutunuz. Denildi ki, tâbi’înin kavli senin kavline muhâlif olursa,
ne yapmak lâz›md›r. Buyurdu ki: Biz de onlar gibiyiz. Avâm›n
kavlini taklîd câiz de¤ildir. Zâhir olan âlimlerimizden rivâyet
olunur ki, Sahâbe-i güzînin kavlleri, sözleri hüccetdir. Kavlleri
taklîd olunur.
‹mâm-› fiâfi’î “rahimehullahü teâlâ” zâhir usûlünde dedi ki,
Sahâbe-i güzîn hazretlerinden her bir kimsenin kavli taklîd
olunmaz. ‹mâm-› fiâfi’î mezhebi âlimlerinden ba’z›lar› dediler
ki, dört kimsenin kavli taklîd olunur. Onlar (Halîfe-i râflid)dir.
Ebû Bekr, Ömer, Osmân, Alî “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”. Biz deriz ki, bütün Eshâb-› kirâm›n kavlleri taklîd olunur. Ondan dolay› Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Bir hadîs-i flerîfde buyurdular ki: (Eshâb›m gökdeki y›ld›zlar gibidir. Hangisine uyarsan›z do¤ru yolu bulursunuz!) Ondan dolay› ki, ümmeti bunun
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üzerine icmâ’ etmifldir ki, insanlar›n en üstünleri, en efdalleri
Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin Eshâb›d›r. E¤er kavlleri taklîd olunmasa, di¤er ümmetler üzerine üstünlükleri aç›k olmazd›. Allahü teâlâ hazretleri
onlar›n fazîletlerini, üstünlüklerini bildirmek için Âl-i ‹mrân sûresi 159.cu âyet-i kerîmesini gönderdi. Meâl-i flerîfi, (Allahü teâlân›n rahmeti ile sen onlara suhûlet gösterirsin. E¤er sen, kötü yarat›l›fll›, kat› kalbli olsa idin, onlar yan›ndan da¤›l›rlar idi.
Onlar› afv et. Onlar›n magfiretini iste ve ifllerinde onlar ile müflâvere et!) olan bu âyet-i kerîme, Eshâb-› güzînin fazîletleri
üzerine ve onlar›n kavllerine ittibâ’ üzerine delîldir. Asl›nda
Resûl-i ekrem hazretleri onlar ile müflâvereye muhtâc de¤ildi.
Bununla berâber emr olundu. (Ravda-tül ülemâ) kitâb›n›n sözü temâm oldu.
(Mîzân-i fia’rânî) kitâb›nda, ‹mâm-› fiâfi’î hazretlerinin
(Rey’ sâhibleri ve onlardan sak›nmak) ile alâkal› sözünün nakl
edildi¤i faslda, ‹bni Salâhdan “rahimehullah” flöyle rivâyet etmifldir. Hadîs ilminde nakl etmifl ki, ‹mâm-› fiâfi’î hazretleri
(Risâle-i kadîme)sinde, Sahâbe-i güzîn hazretleri üzerine senâdan sonra dedi ki, onlar o senâya ehldir. (Sahâbe, ilm, ictihâd,
vera’ ve akl bak›m›ndan bizden üstündür. Onlar›n rey’lerini çok
be¤eniriz. Bize göre, bizim rey’lerimizden evlâd›r!) buyurmufldur. Beyhekî de rivâyet etmifldir ki, ‹mâm-› fiâfi’î hazretlerine
soruldu; (yaya olarak hacca gidece¤im diye nezr eden bir kimse, sözünde durmasa ne yapmas› lâz›m gelir.) Yemîn keffâreti
verir diye cevâb vermifldir. Süâl eden kimse bu fetvâ karfl›s›nda
duraklay›nca, ‹mâm-› fiâfi’î buyurmufl ki, (Benden çok üstün
olan ‹bni Ebî Ribâh “rad›yallahü teâlâ anh” da böyle fetvâ verdi. [Bu zât sahâbeden idi.]) Yine (Mîzân)da bundan evvel beyân buyurmufllard›r ki, ‹mâm-› fiâfi’î; Resûlullah›n “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hadîs-i flerîflerinden baflka, Eshâb-› kirâm›n ve tâbi’înin sözlerinden de ictihâd ederken fâidelenmifllerdir. Yine (Mîzân)da, ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin,
fazîleti, makâm› ve ilmi beyân›nda nakl olunmufl ki, ‹mâm-› fiâfi’î hazretleri; ‹mâm-› a’zam›n kabrini ziyâret s›ras›nda, ictihâd›n› terk etdi. Sabâh nemâz› vaktinde, sabâh nemâz›n› k›ld›.
Sonra buyurdu: (Ben nas›l okuyay›m, ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfenin huzûrunda ki, o sabâh nemâz› k›larken kunût okumam›fl– 563 –

d›r.) ‹mâm-› fiâfi’î de, edebini gözetmekden dolay› okumad›.
Böylece edeb kap›s›n› açd›. Bütün müctehidlere ve kavllerine,
iyi düflünülmesini, ictihâdlar›ndan dolay› kötülenemiyece¤inin
bilinmesinin lâz›m oldu¤unu ve bunlar›n Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sözlerinden delîller ç›kararak ictihâd
etdiklerini bildirmek istedi. Yine (Mîzân)da nakl etmifldir ki,
‹mâm-› fiâfi’î hazretleri buyurdu ki, her zemânda hadîs âlimleri
Sahâbe-i güzîn “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” gibidir.
Zemân-› flerîflerinde buyururlard› ki, (Ben hadîs âlimlerinden
birisini görsem, güyâ Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin Eshâb-› güzîninden birisini görmüfl gibi olurum!) (Mîzân)›n sözü temâm oldu. Ma’lûmdur ki, (Mîzân)dan
nakl olan (Ravda)dan nakl olunan› nakz eder. ‹mâm-› fiâfi’î
hakk›nda ve onlar›n yüksek flânlar›na lây›k olan da budur.
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 Evliyaillah.
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ON‹K‹NC‹ BÂB
Bu ümmetin üstünlükleri:
1– (Mesâbîh-i flerîf)de bu bâb›n evvelinde Abdüllah ibni
Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdular ki: (Geçmifl ümmetlerin ömrüne nisbetle sizin ömrünüz, ikindi nemâz› vaktiyle güneflin batmas› aras›ndaki zemân gibidir. Sizin, yehûdîlerin ve nasâran›n hâli fluna benzer. ‹flçi çal›fld›rmak istiyen bir adam dedi ki, kim benim için birer k›râta günün yar›s›na kadar çal›fl›r. Yehûdîler, günün yar›s›na kadar çal›fld›. O kimse sonra, kim benim için bir k›râta günün ortas›ndan
ikindi vaktine kadar çal›fl›r. Nasâra, ikindi vaktine kadar birer k›râta çal›fld›. Sonra flöyle dedi, kim ikindi vaktinden güneflin batmas›na kadar ikifler k›râta çal›fl›r. Dikkat ediniz, siz ikindi vaktinden güneflin batmas›na kadar çal›flanlars›n›z. Dikkat ediniz. Sizin
ücretiniz iki katd›r. Yehûdîler ve nasâra k›zd›lar. Biz çok çal›fl›yor, az ücret al›yoruz, dediler. Allahü teâlâ onlara, hakk›n›z› vermekde size zulm etdim mi? buyurdu. Hây›r, dediler. Allahü teâlâ buyurdu ki, o benim diledi¤ime verdi¤im bir ihsând›r.)
2– Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
buyurdular ki: (Ümmetimin içinde beni en çok sevenler, benden sonra gelen, ehlini ve mal›n› beni görme¤e fedâ eden kimselerdir.) Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” onlar›n
fliddetli muhabbetlerini temennî eder. Onlar›n birisi ki, ehlini
ve mal›n› beni görmek için ve bana vâs›l olmak için fedâ edeydi, o kimseler bu s›fatla s›fatlanm›fllard›r.
3– Enes “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdular ki: (Allahü teâlân›n kullar›ndan öyleleri vard›r ki,
Allahü teâlâya birfley için yemîn etseler, muhakkak o fley yerine getirilir. Ümmetimden Allahü teâlân›n emrlerini yerine getirenler, eksik olmaz. Onlara karfl› koyanlar, küçük düflürmek
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istiyenler, hiçbir zarar yapamazlar. Allahü teâlân›n emri gelinceye kadar, onlar bu hasletleri üzere olurlar.) Bu hadîs-i flerîfi
rivâyet eden Enes “rad›yallahü anh” hazretleri dedi ki: Râbi’a
adl› han›m benim halam idi. Ensârdan bir câriyenin ön diflini
k›rd›. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûruna geldiler. Da’vâya Resûlullah bakd›. K›sâs yap›lmas›n› emr etdiler. Enes bin Nadr ki, Enes bin Mâlikin amcas›d›r. O, Allahü teâlâya yemîn ederek, yâ Resûlallah, onun diflini
k›rma dedi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Yâ Enes! Allah›n kitâb› k›sâs› emr ediyor!) Sonra
difli k›r›lan câriyenin yak›nlar› k›sâs yerine diyeti kabûl etdiler.
O durumda Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Allahü teâlân›n öyle kullar› vard›r ki, Allah›n ad›
ile birfley için yemîn etseler, Allahü teâlâ bu sevgili kullar›n›n
hât›r› için, o fleyi hemen yaratarak, istedikleri hâs›l olur.)
(Müslim) flerhinde beyân olunmufldur: Enes bin Nadr›n
(Hây›r, vallahi onun diflini k›rma) demesinin ma’nâs›, Habîbullah hazretlerinin hükm-i flerîflerini red de¤ildir. Belki murâd›,
k›sâs etme¤e müstahak olanlar› vaz geçirmekdir. Afv etmeleri
için, Resûlullah› onlardan yana afvda flefâ’at etmek için yöneltmek için idi. Kendisini yemîninde hânis etmiyeceklerine kuvvetle inand›¤› için yemîn etdi. Veyâ Allahü tebâreke ve teâlâ
hazretlerinin fadl›na ve lutfüne i’timâd›, güveni tam olup, yemînini bozdurmay›p, hasmlar›n›n kalbine afv› ilhâm buyurur, fleklindedir. Hadîs-i flerîfin ikinci k›sm› fiâm ehli için buyurulmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular
ki, (fiâm topra¤›nda, benim ümmetimden, Allahü teâlân›n emrlerini yerine getiren kimseler eksik olmaz. Onlar› zelîl etmek,
onlara karfl› ç›kmak istiyenler, hiçbir zarar yapamazlar. Allahü
teâlâ flânühü hazretlerinin emr-i flerîfi gelene dekden murâd k›yâmetdir, onlar o hasletleri üzere olurlar.)
4– Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
buyurdular ki: (Ben kardefllerimi görme¤i severim!) Eshâb-› kirâm dediler ki: Yâ Resûlallah! Biz senin ihvân›n [kardefllerin]
de¤ilmiyiz! Buyurdular ki, (Siz benim Eshâb›ms›n›z. Kardefllerim o kimselerdir ki, gelmemifllerdir. Benden sonra gelirler.
Ben onlar›n ferât›y›m.) Ya’nî evvel gidip, lâz›m olanlar› onlar
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için hâz›rlar›m. Bâb›n evvelinden buraya kadar zikr olunan hadîs-i flerîf, (Mesâbîh-i flerîf)in sahîh hadîslerinde vard›r. Hasen
hadîslerinde ancak bu hadîs-i flerîf vârid olmufldur.
5– Enes “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Ümmetim ya¤mur gibidir. Önce gelenler mi,
yoksa sonra gelenler mi üstündür bilinmez!) Türpüfltî “rahimehullah” buyurmufldur ki, bu hadîs-i flerîf ile, evvelkilerin, sonrakiler üzerine efdaliyyetlerinde tereddüt etmemelidir. Zîrâ önce
gelenler, sonra gelenlerden; zemânlar›n›n sonraki zemânlardan
k›ymetli olaca¤›ndan üstündürler. Hadîs-i flerîfde tereddütden
murâd, fâideli olmalar›ndad›r. Dîni neflr etmekde, hakîkat ile
fâideli olmakdad›r. Ya¤mur, önce ekini bitirir. Sonra, sap› üzerine durdu¤u hâlde [o hâle gelince] olgunlafld›r›r, terbiye eder.
Ya¤murun fâidesinin evvelinde mi, sonunda m› oldu¤u bilinmez. Böylece; bu ümmetde de, evvelkiler dîni kâim k›ld›lar;
kurdular. Sonrakiler, zemânla insanlar›n bozdu¤u dîni do¤ru
olarak, önceki gibi kurdular. Bu hadîs-i flerîfde iflâret olunmufldur ki, muhakkak bu ümmetin âh›ri [sonra gelenleri] hayr ve salâhda, dînin kuvvetli olmas›nda öncekiler gibi olur. O rivâyet
üzerine, hadîs-i flerîfde bildirildi¤i gibi, Mehdî hazretlerinin gelmesi mahallinde, Îsâ bin Meryem “alâ nebiyyinâ ve aleyhisselâm” hazretlerinin gelmesi [nüzûlü] vaktinde, geçmifl ümmetlerin aksine olarak, çok kuvvetli olup, önce gelenlere benziyecekdir. Zîrâ onlar›n [geçmifl ümmetlerin] sonra gelenleri dîni tebdîl
ve Kitâbullah› tahrîf etdiler. [Hadîd sûresi 16.c› âyet-i kerîmesinde meâlen], (... Kur’ân-› kerîmden evvel kitâb verilenler gibi
olmay›n›z! Onlar, kendileri ile Peygamberleri aras›ndaki zemân
uzay›nca, kalblerine kasvet yerleflip, ço¤u dinden ç›k›p, kitâblar›na göre ameli terk etdiler) buyurulmufldur. (Meâlim-üt-tenzîl)de, sûre-i Âl-i ‹mrânda, 110.cu âyet-i kerîmenin tefsîrinde,
Allahü teâlâ, meâlen, (Sizler, bütün insanlar içinde en iyi bir
ümmetsiniz, cemâ’atsiniz...!) buyurmufldur.
Katâdeden nakl olunmufldur ki, onlar ümmet-i Muhammeddir. Ondan evvel hazret-i Mûsâdan, hazret-i Dâvüdden ve hazret-i Süleymândan “aleyhimüsselâm” gayri bir Peygamber harb
ile emr olunmam›fld›r. Onlar küffâr ile harb ederler. Küffâr›
[kâfirleri] dinlerine dâhil ederler. Onlar, insanlar için hayrl› üm– 567 –

met olurlar idi. Denildi ki, linnâs kavl-i flerîfi uhricet kavli flerîfinin s›las›ndand›r. Ma’nâs› flu demek olur ki, Allahü tebâreke
ve teâlâ hazretleri, insanlar için hayrl› olan bir ümmet seçdi. Yine râvîler an’anesi ile Behrâm bin Hâkimden, o da babas›ndan
nakl etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri, Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinin, (Sizler, bütün insanlar içinde en iyi bir ümmetsiniz, cemâ’atsiniz...) kavl-i
flerîfinde [Âl-i ‹mrân sûresi 110.cu âyeti], buyurdu ki, (Siz yetmifl ümmeti, Allahü teâlâ kat›nda, onlar›n en iyisi ve mükerremi olarak temâmlad›n›z!) buyurmufldur. Yine râvîler an’anesi
ile rivâyet edilmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Dahâ önce geçen yetmifl ümmetden Allahü teâlâ kat›nda en iyisi ve mükerremi bu [Peygamber efendimizin] ümmetdir.) Teveffi kavl-i flerîfi ifâdand›r.
Eflref ma’nâs›nad›r.
Yine an’ane ile Ömer ibnül Hattâb “rad›yallahü teâlâ anh”
hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Bütün Peygamberlere
“aleyhimüsselâm” ben girmeden evvel Cennete girmeleri harâm k›l›nm›fld›r. Yine bütün ümmetlere, benim ümmetim girmeden evvel Cennete girmeleri harâm k›l›nm›fld›r.) Yine
an’ane ile, Abdüllah bin Berdeden, o da babas›ndan rivâyet etmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Cennet ehli yüzyirmi saf olur. Sekseni bu ümmetden,
k›rk› sâir ümmetlerdendir.) (Me’âlim)den nakl burada temâm
oldu. Bizi Muhammed aleyhisselâm›n ümmetinden eyleyen Allahü teâlâya hamd olsun. (Ravda-tül Ulemâ) sâhibi beyân etmifl
ki, denildi, her saf›n aras› meflr›kla magrib aras›nca olur. Her saf›n aras› dünyâ misâli olur.
6– (Mesâbîh)de, Hesâb, K›sâs ve Mîzân bâb›nda, sahîh hadîs olarak nakl olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri buyurdular ki, (Nûh aleyhisselâm, k›yâmet gününde gelir. Ona denilir ki, risâletini kavmine teblîg etdin mi. Nûh aleyhisselâm der ki, (Evet yâ Rabbî!) Ümmetinden
süâl olunur ki, Nûh size teblîg etdi mi. Onlar inkâr edib, (Bize
korkutucu kimse gelmedi) derler. Sonra Nûh aleyhisselâma denilir ki, flâhidlerin kimdir. Buyurur ki, Muhammed Mustafâ
aleyhisselâtü vesselâm›n ümmetidir.) Resûlullah “sallallahü
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teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (Siz gelirsiniz ve Nûh
aleyhisselâm teblîg etdi, diye flehâdet edersiniz!) Sonra Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, [meâl-i flerîfi] (Böylece, size insanlara flâhid ve örnek olman›z için...) olan [Bekara
sûresinin 143.cü] âyet-i kerîmesini okudular. Bu âyet-i kerîme,
ikinci cüz’ün bafl›ndaki âyet-i kerîmedir. Muhyissünne Begavî
(Me’âlim-üt-tenzîl)de bu âyet-i kerîmeyi tefsîr etmifldir: Bu
âyet-i kerîme nâzil olunca, yehûdî ileri gelenleri, Mu’âz bin Cebele “rad›yallahü anh” k›ble hakk›nda dediler ki, Muhammed
bizim k›blemizi, hasedinden dolay› terk etdi. Bizim k›blemiz
Enbiyâ “aleyhimüsselâm” k›blesidir. Bizim insanlar aras›nda
âdil oldu¤umuzu Muhammed bilir, dediler. Mu’âz “rad›yallahü
anh”, muhakkak, hak üzere ve âdil olan biziz. Allahü tebâreke
ve teâlâ hazretleri meâl-i flerîfi, (... bunun gibi, sizi adâletli ümmet k›ld›k...) olan [Bekara sûresinin 143.]cü âyet-i kerîmesinde
bunu beyân buyurdu. (‹brâhîm aleyhisselâm ve zürriyyetini seçip, ay›rd›¤›m›z gibi, sizi de seçilmifl ve adâlet üzere olan ümmet
k›ld›k) buyuruldu. Bu da onun gibidir. Dinde eksikli¤i ve fazlal›¤› olan din ehlinin, ikisi de zemmedilmifldir.
Bize Abdülvâhid bin Ahmed an’ane ile Ebû Sâ’id-i Hudrî
“rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden haber verdi. Bir gün Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ikindi nemâz›ndan sonra bizim aram›zda durdu. Orada, k›yâmete kadar
olacak fleyleri terk etmekden zikr etdi [söyledi]. Bir gün hurma
a¤açlar› aras›nda bir d›vâr›n yan›nda durup, buyurdu: (Âgâh
olun [Dikkat ediniz], dünyân›n ömründen, geçen zemâna nisbetle kalan›, bugünün kalan zemân› kadar bile de¤ildir. Bu ümmet, yetmifl ümmeti, hepsinin iyisi ve ekremi olarak temâmlar!)
Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin, [meâl-i flerîfi yukar›da
zikr olunan âyet-i kerîmenin devâm› olan] (Böylece, insanlara
flâhid olacaks›n›z!) kavl-i flerîfini okudular. (K›yâmet gününde
Resûller insanlara teblîg etdikleri) ile alâkal› olarak ‹bni Cüreyh dedi ki, ben Atâya (... Böylece insanlara flâhid olacaks›n›z)
kavl-i flerîfinin ma’nâs› nedir, dedim. O dedi ki, insanlardan,
hakk› terk edenler üzerine, Ümmet-i Muhammed flâhiddirler.
(Resûl de sizin üzerinize flâhiddir.) Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri de onlar› ta’dîl ve tezkiye edici olur.
Bunun beyân› fludur ki, muhakkak Allahü teâlâ flânühü evvelîn
ve âh›rîni cem’ eder. Ya’nî Allahü teâlâ k›yâmet günü bütün in– 569 –

sanlar› yüksek bir yerde toplay›nca, kâfirlere (Size hiç uyar›c›,
sak›nd›r›c› Peygamber gelmedi mi) buyurur. Onlar (bize korkutucu [sak›nd›r›c›] ve müjde verici kimse gelmedi) derler. Allahü
Sübhânehü ve teâlâ Enbiyâ aleyhisselâm› bundan süâl eder. Enbiyâ cevâb verirler ki, (biz onlara vahyi teblîg etdik.) Allahü
teâlâ Enbiyâdan yine süâl eder. Hâlbuki herfleyi bilir. fiâhid tutmakdan dolay› sorar. O zemân Ümmet-i Muhammed getirilir.
Ümmet-i Muhammed flehâdet ederler. Muhakkak Enbiyâ teblîg etdiler. O ümmetler derler ki, bunlar nereden bilirler, bizden
sonra geldiler. Sonra bu ümmetden süâl olunur. Onlar derler ki,
yâ Rabbî! Sen bize Resûl gönderdin. O Resûl ile kitâb nâzil k›ld›n [gönderdin]. O kitâbda bize haber verdin. Resûllerin ile
gönderdi¤in haberlerin hepsi do¤rudur. Ondan sonra Muhammed aleyhisselâm getirilir. Ümmetinin hâlinden süâl olunur.
Onlar›n temiz ve do¤ru oldu¤una flehâdet eder. (Me’âlim-üttenzîl)den al›nan k›sm temâm oldu.
7– (Ravda-tül-ülemâ) kitâb›n›n yirmibirinci bâb›nda, Ebû
Mûsâ-el-efl’arî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden nakl edilmifldir. Biz mescidde, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûrunda oturmuflduk. Habîbullah› vahy
a¤›rl›¤› kaplad›. Vahy geldi¤inde hâl-i flerîfleri böyle olurdu ki,
vahyin a¤›rl›¤› üzerlerini kaplard›. Hattâ a’zâ-i flerîfleri ayr›l›r
derecesinde olurdu. Mubârek bafl›n› bir sâat afla¤› sald›. Sonra
bafl›n› kald›rd› ki, bize haber versin. ‹kinci ve sonra üçüncü kerre yine vahy a¤›rl›¤› hâs›l oldu. Yine mubârek bafl›n› sald›. Sonra, haber vermek için bafl›n› kald›rd›. Dördüncü kerre yine
vahy a¤›rl›¤› kaplad›. Yine mubârek bafl›n› sald›. Sonra mubârek bafl›n› kald›r›p, secdeye vard›. Biz de onunla berâber secdeye vard›k. Secdeyi uzatd›. Mubârek bafl›n› secdeden kald›rd›.
Biz dedik. Yâ Resûlallah! Size gelen bu dört vahyden bize haber verir misiniz? Buyurdular ki: (Bana Cebrâîl aleyhisselâm,
evvelki geliflinde dedi ki, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri,
sana selâm söyledi ve buyurdu: Yâ Muhammed! Ümmetinin
üçde birinin azâb ve hesâb görmeden Cennete girmesini mi istersin, yoksa bütün günâhkârlar›na flefâ’at etme¤i mi istersin!
Cebrâîl aleyhisselâm, benden yana iflâret etdi. fiefâ’atini ihtiyâr
etdim. Sonra, ne vakt ki Cebrâîl aleyhisselâm gitdi. Ben istedim
ki, size haber vereyim. O sâat yine geldi. Ve dedi ki, muhakkak
Rabbil’âlemîn sana selâm söyler ve buyurur ki: Ey Habîbim!
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Ümmetinin yar›s›n›n hesâbs›z ve azâbs›z, Cennete girmesini mi
istersin. Yoksa ümmetinin bütün günâhkârlar›na flefâ’at etme¤i mi istersin. Ben flefâ’at› ihtiyâr etdim [seçdim] ve istedim ki,
size haber vereyim. O sâat yine geldi. Ve dedi ki, muhakkak
Rabbin selâm söyledi ve buyurdu ki, ey Habîbim! Ümmetinin
üçde ikisinin hesâb ve azâb olunmadan Cennete girmesini mi
istersin. Yoksa ümmetinin bütün günâhkârlar›na flefâ’at etme¤i mi istersin. Ben flefâ’ati ihtiyâr etdim [seçdim] ve istedim ki,
size haber vereyim. O sâat yine geldi. Ve dedi ki, muhakkak
Rabbin sana selâm söyler ve buyurur ki: [Vedduhâ sûresi 5.ci
ve Tâhâ sûresi 130.cu âyet-i kerîmesinin bir k›sm›n› okudu. Meâl-i flerîfi] (Yâ Muhammed! Onlar bana ve sana îmân getirseler
ve befl vakt nemâz› k›lsalar, farzlar› edâ etseler ve senin sünnetini yerine getirseler, sen râz› oluncaya kadar flefâ’at etmene izn
veririm.) Muhammed “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurur ki: (Bana kâfi gelir, bana kâfi gelir!) [Vedduhâ sûresi 5.ci
âyet-i kerîmesinde meâlen,] (‹leride [k›yâmet günü] Rabbin sana flefâ’at makâm› vermekde hoflnûd olacaks›n) ve Tâhâ sûresi
130.cu âyet-i kerîmesinde meâlen, (... Tesbîh et [nemâz k›l] ki,
Allah›n r›zâs›na eresin) buyuruldu.
8– (Ravda-tül-ulemâ) kitâb›n›n ayn› bâb›nda; Abdüllah ibni
Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin kavl-i flerîfinde
[Hicr sûresi 2.ci âyet-i kerîmesinde] meâlen, (Kâfirler, dünyâda
hezîmet, yâhud ölüm ân›nda, k›yâmet azâb› vukû’unda, müslimân olmakl›¤› temennî ederler. Denildi ki, kâfirler Cehennemde mü’minlerin günâhkârlar›n› görüp, siz müslimânlar iken Cehennemdesiniz. ‹slâm›n›z size ne fâide etdi derler. Bir zemân
sonra, Allahü teâlân›n fadl› ve rahmeti ile o müslimânlar nârdan
ç›k›p, Cennete gitdiklerinde, kâfirler o vakt ne olayd›, biz de
ehl-i islâmdan olayd›k, derler) buyuruldu. Abdüllah ibni Abbâs
“rad›yallahü anhümâ” buyurdu ki, bu ümmetden bir tâife s›rat
üzerinde habs olunur. Hâlbuki, Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, bütün Peygamberlerden
önce Cennete dâhil olur. Ümmeti de, bütün ümmetlerden önce
Cennete dâhil olur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Cennete girdikden sonra, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri, s›ratda kalan tâifenin nâr [Cehennem]dan tarafa gönderilmesini ve (Mâlik)e teslîmini emr eder.
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Mâlik, onlar› görünce, yâ eflkiyâ cemâ’ati, siz kimsiniz ve kimin ümmetindensiniz. Cehenneme girenlerin son buldu¤unu
iflitmifldim. Cehennem ehlinin hepsi bana, ba¤l› ve zincire vurulmufl hâlde ve yüzleri üzerine sürünüp ve yüzleri kara, gözleri gö¤ermifl hâlde gelirler. Ammâ, sizin elleriniz ba¤l› de¤il ve
zincire vurulmam›fls›n›z. Yüzleriniz kararmam›fl. Gözleriniz gö¤ermemifl. Ayaklar›n›z üzerine yürürsünüz; kimsiniz, der. Onlar, derler ki, yâ Mâlik, bunu bize sorma. Zîrâ biz, muhakkak
sana bunu haber verme¤e hayâ ederiz. Velâkin biz; Kur’ân-›
kerîme uyan, Ramezân ay›nda oruc tutanlar›z. Biz hacca gidenlerdeniz. Biz gâzîleriz [cihâda gidenlerdeniz]. Biz zekât edâ
edenlerdeniz. Biz yetîmlere ikrâm edicilerdeniz. Biz cünüb
olunca gusl edenlerdeniz. Biz befl vakt nemâz k›l›c›lardan›z.
Mâlik der ki, ey mahfler eflkiyâs›! Allahü teâlâ Kur’ân-› azîmde
sizi ma’siyyetden men’ etmedi mi. Onlar derler ki, yâ Mâlik, bize tevbîh etme. fiimdi Allahü teâlân›n tevbîhinden ve süâlinden
kurtulduk. Sonra onlar bu hâlde iken, Arfl taraf›ndan bir nidâ
edici, fliddetli nidâ eder ve der ki, yâ Mâlik, onlar› Nâr›n [Cehennemin] üst tabakas›na dâhil et. Hâlbuki onlar, Cehennemin
kenâr›nda dururlar. Sonra Mâlik der ki, yâ mahfler eflkiyâs›!
fiübhesiz söyleneni iflitdiniz. Fehm etdiniz. Evet iflitdik, lâkin bize mühlet ver. Bir sâat nefslerimiz üzerine a¤l›yal›m, derler.
Mâlik der ki, benim size mühlet verme¤e izn yokdur. Mâlike
Arfl taraf›ndan nidâ gelir ki, (Yâ Mâlik, terk et onlar›, nefsleri
üzerine a¤las›nlar.)
Sonra nefsleri üzerine a¤lama¤a bafllarlar. Derler ki: (Biz
nârda [Cehennemde] nas›l sabr edelim. Biz güneflin harâretine
sabr edemezdik. Katran elbisesi giyme¤e nas›l sabr edelim. Biz
yumuflak elbiseler giymeyi tercih ederdik. Zakkum yime¤e ve
hamîm içme¤e nas›l sabr edelim. Biz hep güzel yemekler yir, so¤uk içecekler içerdik.) Bunlar böyle a¤larlar iken, Arfl taraf›ndan bir nidâ gelir. Yâ Mâlik! Bunlar› nâr›n [Cehennemin] birinci tabakas›na gönder. Sonra onlar›n yan›na fliddetli melekler gelir. Onlar, kalb olmad›¤› için ac›mas› olm›yan zebânîlerdir. Herbir insana bir zebânî yap›fl›r. O s›rada, hepsi seslerini yükseltirler ve derler ki, (Yâ Muhammed, Yâ Ebel Kâs›m, Yâ Ebel Erâmil velyetâmâ. Yâ Fahrel k›yâmeh. Yâ Fâtihal bâb. Yâ nâr›n
kap›s›n› ümmetine kapayan! Yâ ümmetine flefâ’at eden. Biz
ümmetinin za’îfleriyiz. Nâr›n [Cehennemin] atefline dayanama– 572 –

y›z. fiefâ’atin ile bize imdâd et. Yâ Mâlik, biz ümmet-i Muhammeddeniz.) Sonra Mâlik hazretleri Cennetden tarafa teveccüh
eder [döner]. Ellerini kulaklar›na koyar. Müezzinler gibi yüksek ses ile nidâ eder ki: Yâ Muhammed! Muhakkak sen, Cennetde ni’metler içindesin [ni’metlenir hâldesin]. Senin za’îf ümmetlerin Nârda feryâd ederler. Onlar›n feryâd›na yetifl [erifl].
Zîrâ za’îfdirler. Cehennemin harâretine sabrlar› yokdur. O hâlde, Muhammed “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine
haber gelir. Hemen serîrinden [taht›ndan] s›çray›p ve Buraka
biner ve buyurur, yâ Burak, çabuk ol ki, ümmetim za’îfdirler,
Cehennemin harâretine sabr edemezler. Burak da ayaklar›n›
kald›r›p, Cehennemin kenâr›na koyar. Muhammed “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri onlar›n seslerini iflitdi¤i vakt,
a¤larlar. Sonra Muhammed aleyhisselâm Arfl›n kenâr›na eriflir.
Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine secdeye var›r. Ve flefâ’at
eder. Allahü teâlâ ve tekaddes onlar›n hakk›ndaki flefâ’atini kabûl eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin flefâ’ati ile Cehennemden kurtulurlar. O vakt, kâfir olduklar› hâlde, ehl-i nâr temennî ederler; ne olayd›, müslimân
olup, Ümmet-i Muhammedden olayd›k. Allahü teâlâ hazretlerinin kavl-i flerîfi buna iflâretdir ki, [Hicr sûresi 2.ci âyetinde;
meâlen] (Kâfirlerden, müslimân olma¤› temennî etmiyen çok
az kimse vard›r!) buyurulmufldur.
9– Yine (Ravda-tül-ülemâ) kitâb›nda, k›rkdördüncü bâbda,
musîbete sabr beyân›nda; Sâbit-el Benânî “rahimehullah” hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Bize nakl edildi ki, Osmân bin
Maz’ûn “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin bir o¤lu vefât etdi.
Ondan dolay› üzüntüsü çok olup, mahzûn oldu. Evinde oturdu.
Evinde bir mescid binâ etdi. Orada ibâdet ederdi. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri iflitip, buyurdu ki,
(Onu benim yan›ma getirin. Onu Cennet ile müjdeleyin!) Sonra
onu, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yan›na götürdüler. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ona buyurdular ki; (Bil, yâ Osmân ki, muhakkak Cehennemin yedi kap›s› vard›r. Ve Cennetin sekiz kap›s› vard›r. Cennet kap›lar›ndan
her birine gitdi¤inde, o¤lunu orada görüp, Allahü teâlâdan sana
flefâ’at eder hâlde oldu¤unu görme¤e râz› olmaz m›s›n!) Osmân
bin Maz’ûn “rad›yallahü teâlâ anh”, yâ Resûlallah; râz› oldum,
dedi. Süâl edildi ki, yâ Resûlallah! Bizim o¤ullar›m›z da böyle
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olur mu? Buyurdular ki, (Evet olur, k›yâmete kadar ümmetimden sabr eden ve sevâb istiyen herkese de böyledir!)
10– Yine (Ravda-tül-ülemâ) kitâb›n›n Cum’a fasl› bâb›nda
nakl edilmifldir. Bize imâm-› Nasr-ül Harbî üstâd› Amr bin
fiu’aybdan, o babas›ndan, o da dedesinden “rad›yallahü teâlâ
anh” haber verdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
hazretleri buyurdular: (Bir âlem vard›r ki, beydâ ve melsâd›r
[beyâz ve düzdür]. Gümüfl gibidir. Bu dünyân›n yedi büyüklü¤ünde ve melekler ile doludur. O fleklde ki bir i¤ne atsan yere
düflmez. Belki meleklerin üzerine düfler. Onlardan her bir melek, elinde bir alem [bayrak] vard›r ki, üzerinde (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah) yaz›lm›fld›r. Her bir Cum’a gecesi toplan›rlar. O alemin etrâf›nda Allahü tebâreke ve teâlây›
tedarru’ ederler. Ümmet-i Muhammedin selâmeti üzerine düâ
ederler. Sabâh oluncaya kadar derler ki, yâ Rabbî! Ümmet-i
Muhammede ac›! Onlara azâb etme! Çünki, sabâh olup, k›yâmetden emîn olurlar. (Yâ Rabbî! Gusl edenleri, Cum’aya hâz›rlananlar› afv eyle, istediklerini ba¤›flla!) diye düâ ederler. Rivâyet eden der ki, alemlerin [bayraklar›n›n] uzunlu¤u k›rk fersâh
olur. Düâ etdiklerinde, a¤l›yarak seslerini yükseltirler. Rabbil’âlemîn onlara ne istersiniz diye buyurur. Derler ki, ümmet-i
Muhammedi afv etmeni isteriz. Allahü teâlâ ve tekaddes, (onlar› afv etdim) buyurur.)
11– Yine (Ravda-tül-ülemâ) kitâb› altm›fldördüncü bâb›nda,
Leyletül-Kadrin fazîleti aç›klan›rken nakl edilmifldir. Denildi
ki, Allahü teâlâ ve tekaddes ve azze flânühü; ümmet-i Muhammede Ramezânda befl fley verir ki, onlardan baflka kimseye vermemifldir. 1– Ramezân›n ilk gecesi oldu¤u zemân, onlara [bu
ümmete] rahmet nazar› ile nazar eder. Her kime ki, Allahü
Sübhânehü ve teâlâ rahmet nazar› ile bakar, ona azâb etmez. 2–
Allahü teâlâ meleklere buyurur. Bu ayda ibâdetleri b›rak›n.
Ümmet-i Muhammede istigfâr edin. 3– Allahü teâlâ flânühü
Cennet meleklerinin reîsi (R›dvân)a buyurur. Cenneti süsle ve
kap›lar›n› aç. Ümmet-i Muhammedden bir kimse bu ayda ölürse, cesedi gelinceye kadar, rûhu Cennete dâhil olsun. 4– Allahü
teâlâ hazretleri, Cehennem meleklerinin reîsi (Mâlik)e, Cehennemin kap›lar›n› ba¤lamas› için emr eder. E¤er, bu ümmetden
isyân edenlerden birisi ölür ise, Ramezân ay› geçene kadar, Ce– 574 –

hennemde azâb olunmas›n. 5– Allahü teâlâ, onlara Kadr gecesini verir. Hattâ e¤er bir kimse, o gecede Allahü teâlâ hazretlerine ibâdet etse, günâhlar›n› afv eder. O gecede Cehennemden
âzâd olur. O gecede bütün Ramezân ay› müddetince âzâd olanlar kadar mü’min âzâd olur.
12– (Mesâbîh) kitâb›nda, Îsâ aleyhisselâm›n nüzûlü [gökden
inmesi] bâb›nda, sahîh hadîs olarak bildirilmifldir. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki, (Îsâ
bin Meryem “aleyhisselâm” gökden iner. Mü’minlerin emîri,
hazret-i Îsâya gel bize imâm ol, der. Hazret-i Îsâ buyurur, sizin
ba’z›n›z ba’z›n›z üzerine emîrsiniz.) Denildi ki, yâ Resûlallah,
niçin o zemânda Allahü teâlâ müslimânlar üzerine emîri kendilerinden yapar. Buyurdular ki, (Bu ümmetin emîrlerini kendilerinden k›lmak, bu ümmete ikrâmd›r ve flânlar›n›n büyüklü¤ündendir.)
13– Yine (Mesâbîh)de (Haflr) bâb›nda, sahîh hadîs olarak bildirilmifldir. Ebû Sâ’id-i Hudrî “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri buyurdular ki: (Allahü teâlâ hazretleri [Âdem
aleyhisselâma] buyurur: Yâ Âdem! Âdem aleyhisselâm der ki,
Lebbeyk, [buyur yâ Rabbî!] Hayr Senin elindedir. Allahü teâlâ
buyurur: Nâra [Cehenneme] müstehak olan› gönder. Âdem der
ki, nâra müstehak nedir [ne kadard›r]. Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri buyurur: Her binde dokuzyüzdoksandokuzu. O zemân çocuk yafll› olur. Hâmile kad›n›n çocu¤u dünyâya gelir. ‹nsanlar, serhofl olmad›klar› hâlde serhofl gibi görünürler. Allahü
teâlân›n azâb› çok fliddetlidir.) Yâ Resûlallah! Hangimiz o binde
birden oluruz, diye sorduk. Buyurdu: (Bana müjdelediler. Sizden
bir, Ye’cûc ve Me’cûcden bin olacakd›r.) Sonra buyurdu: (Nefsim kudretinde olan Allahü teâlâya yemîn ederim ki, Cennet ehlinin dörtde biri siz olursunuz!) Biz tekbîr getirdik. Sonra buyurdu: (Siz Cennet ehlinin üçde biri olursunuz!) Biz yine tekbîr getirdik. Sonra buyurdu: (Siz Cennet ehlinin yar›s› olursunuz!) Biz
yine tekbîr getirdik. (Müslim) hadîs kitâb›n› flerh eden “rahimehullah” demifl ki, bir rivâyetde, bir âh›r hadîsde buyurdular ki:
(Siz Cennet ehlinin üçde ikisi olursunuz. Cennet ehli yüzyirmi saf
olacak. Seksen saf› ümmetimden olacakd›r.)
(Müslim)i flerh eden diyor ki, çocu¤un ihtiyârlamas›, hâmile
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kad›n›n çocuk do¤urmas›, bu ahvâl dünyâdan ç›kmadan öncedir. Çocu¤un yafllanmas›, hâmile kad›n›n çocuk do¤urmas›, zâhiri üzerine olur. Denildi ki, belki bu ahvâl k›yâmetde olur.
Ma’nâs› o demek olur ki, onlar›n üzerine dehfletli ve fliddetli bir
mertebe eriflir ki, e¤er hâmile tasavvur olunsa, muhakkak do¤urur. Denilir ki, hâmile olarak ölen kad›n, hâmile oldu¤u hâlde haflr olunur. Böyle oldu¤u takdîrde, o hâlde çocu¤unu do¤urur. Nihâyet sonra buyurdular ki: (Müjdeler olsun size ki, flübhesiz sizden bir flahs ehl-i Cennet, Ye’cûc ve Me’cûcden bin
flahs ehl-i nâr olur!) Sonra buyurdular ki: (O Allahü teâlâ hakk› için ki, benim nefsim yed-indedir. Ben ricâ ederim ki, [Cennetlik olan bir kifli] siz olursunuz!)
(Müslim flerhi)nde beyân olunmufl ki, hadîs-i flerîfde (Siz)
hitâblar›, bütün ümmetdir. Birincide, ehl-i Cennetin dörtde biri siz olursunuz, buyurdu. ‹kincide buyurdu, üçde bir olursunuz.
Üçüncüde buyurdu, yar›s› olursunuz. (Müslim flerhi)nde buyurdu: (‹nsanlar aras›nda siz) hitâb›, müslimânlarad›r. ‹nsanlardan
murâd kâfirlerdir. Ba’z› rivâyetlerde, entüm (siz) yerine elmüslimûn tasrîh etmifldir (müslimânlar buyurmufldur). Ve finnâs (insanlar) yerine fil küffâr tasrîh etmifldir (kâfirler buyurmufldur). Selmâsî “rahimehullah” beyân etmifl ki, (Sizin bütün
insanlara nisbetle, azl›k bak›m›ndan durumunuz, beyâz bir öküzün üzerinde bulunan bir siyâh k›l gibidir. Bu derece az olman›za ra¤men ehl-i Cennetin yar›s› olursunuz.)
14– Yine (Mesâbîh) kitâb›nda, Havz ve flefâ’at bâb›nda, sahîh hadîs olarak nakl olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Muhakkak, benim
havz›m›n iki ucunun aras› Île ile Aden aras›ndaki mesâfeden
uzakd›r. Île bir beldedir ki bahr-i ahmer [K›z›ldeniz]in fiâm taraf›ndad›r. Oradan Adene birbuçuk ayl›k mikdâr› yol olur. Muhakkak onun bardaklar›n›n say›s› y›ld›zlardan çokdur. Bir kimse kendi havz›na baflkalar›n›n develerinin girmesine nas›l mâni’
olursa, ben de ümmetimden baflkalar›n› havz›mdan men’ ederim.) Dediler, yâ Resûlallah, Siz bizi bilir misin? Buyurdular ki,
(Evet, sizi bilirim. Sizin için bir alâmet olur ki, baflka ümmetlerde olmaz. Siz, yüzleriniz, elleriniz ve ayaklar›n›z, abdestin eserinden ak [nûrlu] oldu¤unuz hâlde gelirsiniz.)
15– Yine (Mesâbîh)de, ayn› bâb›n sahîh hadîslerinde, Enes
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“rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden nakl olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Ne zemân ki k›yâmet günü olur. ‹nsanlar arasat meydân›nda toplan›r. Ba’z›s› ba’z›s›ndan yana dalga vurur, birbirine kar›fl›rlar.
Sonra Âdem aleyhisselâma gelirler ve derler ki, Rabbinden flefâ’at eyle. Hazret-i Âdem der ki, ben flefâ’ate ehl de¤ilim. Lâkin, ‹brâhîm aleyhisselâma gidin ki, muhakkak o Halîl-ül rahmând›r. Sonra ‹brâhîm aleyhisselâma gelirler. O da der ki, ben
flefâ’ate ehl de¤ilim. Mûsâ aleyhisselâma gidin. Muhakkak o
kelîmullahd›r. Sonra Mûsâ aleyhisselâma gelirler. O da der ki,
ben flefâ’ate ehl de¤ilim. Lâkin Îsâ aleyhisselâma gidin ki, muhakkak o, rûhullahd›r ve kelîmetullahd›r. Sonra Îsâ aleyhisselâma gelirler. O da der ki, ben flefâ’ate ehl de¤ilim. Lâkin, Muhammed Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine gidin. Sonra bana gelirler. Ben derim. Ben flefâ’ate ehilim.
Sonra flefâ’at üzerine izn taleb ederim. Bana izn verilir. Rabbimin bana ilhâm etdi¤i hamdler ile hamd ederim. Bu ânda o
hamdler h›fz›mda de¤ildir. Sonra, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine o hamdler ile hamdler ederim. Sonra, secde ederim.
Rabbime secde etdi¤im hâlde bana buyurur: Yâ Muhammed!
Kald›r bafl›n›, söyle iflitilir, süâl eyle cevâb verilir. fiefâ’at eyle,
flefâ’atin kabûl olunur. Sonra ben derim ki, yâ Rabbî! (Ümmetî, ümmetî). Rahmet et ümmetime. Ve tafdîl et onlar›n üzerine
kerâmetle. [Tekrâr buyurmalar›, te’kîdden dolay› veyâ nidâ
içindir. Böylece ümmeti kendine yak›n olsunlar. Atefl onlara
yak›n olmas›n. Zîrâ nûr-i flerîfleri atefli söndürür.] Sonra bana
denilir, (Git ve ç›kar ateflden o kimseyi ki, kalbinde zerre mikdâr› veyâ hardal dânesi kadar îmân› olsun!))
(Müslim) hadîs kitâb›n› flerh eden beyân etmifldir ki, îmândan
murâd, a’mâl-› zâidedir [ifllerin, amelin fazlal›¤›d›r]. Zerre mikdâr› îmânda, nefsin tasdîki üzerine, fazladan zâhir veyâ bât›n
ameli bulunur. Zîrâ, sâdece îmân› olup, amelden bir fazlal›¤› olm›yanlara flefâ’at izni olmaz. Yan›nda amelden hiçbirfleyi olmay›p [ya’nî hiç amel yapmay›p], sâdece îmân› olan kimsenin ifli,
Allahü tebâreke ve teâlân›n rahmetine kalm›fld›r. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Ben de giderim. Her kimin kalbinde arpa mikdâr› îmân› var ise, nârdan [Cehennemden] ç›kar›r›m. Sonra avdet ederim. O hamdler ile hamd
ederim ve secde eylerim. Bana denilir ki, yâ Muhammed, bafl›n›
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kald›r! Söyle iflitilir. Süâl et, cevâb verilir. fiefâ’at et, flefâ’atin kabûl olunur. Ben derim: Yâ Rabbî! Ümmetime rahmet et. Denilir
ki, git, kalbinde bir zerre veyâ bir hardal dânesi mikdâr› îmân›
olan kimseyi nârdan ç›kar.) Zerre, ufac›k sar› kar›ncaya derler.
Veyâ bacadan giren günefl ›fl›¤›nda görülen tozlar›n bir dânesine
zerre derler. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Ben de giderim. Kalbinde zerre mikdâr› îmân› olan› ç›kar›r›m. Yine gelirim, secdeye var›p, niyâz ederim. Bana denilir, git, her kimin kalbinde, pek cüz’î, pek cüz’î, pek cüz’î hardal dânesi mikdâr› îmân› olursa, nârdan ç›kar. Pek cüz’înin tekrâr› mübâlaga içindir. Sonra var›r›m, nârdan ç›kar›r›m. Sonra dönerim. Dördüncü kerre ben derim ki: Yâ Rabbî, Lâ ilâhe illallah,
diyen kimselere flefâ’at etmem için bana izn ver!)
Selmâsî “rahimehullah” demifldir ki, ben ricâ ederim, bunlardan murâd o kimselerdir ki, ömrlerinde bir amel ifllememifllerdir ki, onunla rahmete kavuflsun ve nârdan [Cehennemden]
kurtulma¤a müstehak olsun. Dünyâda bu kelime-i tayyibeyi
demifldir. Sonra bu kimsenin flefâ’ate ihtiyâc› da çokdur. Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri buyurur: Onlar› nârdan ç›karmak senin üzerine de¤il, velâkin, izzetim ve celâlim ve kibriyâm
hakk› için, elbette o kimseyi, Lâ ilâhe illallah, dedi¤i için ben ç›kar›r›m.
Halhâlî “rahimehullah” buyurmufllar ki, Allahü tebâreke ve
teâlâ hazretlerinin (Leyse zâlike) kavl-i flerîfinin iki ma’nâs›
olabilir. Birisi; Lâ ilâhe illallah diyen kimseyi, nârdan ç›karmak
için sana flefâ’at etme¤e izn verilmifl ise de, bu ifl sana b›rak›lmam›fld›r. ‹kinci ma’nâs› odur ki, onlar hakk›nda sana flefâ’at izni
yokdur. Ancak ben onlar› fadl ve keremimle afv ederim. Bu
ma’nâya göre; hayrl› amel ifllemiyen kimsenin nârdan [Cehennemden] ç›kar›lmas› flefâ’at ile mümkin olmay›p, onun ifli Allahü teâlân›n lutf ve keremine kalm›fld›r.
16– Yine (Mesâbîh)de, Seyyid-il Mürselîn “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretlerinin fazîletleri bâb›nda, sahîh hadîs-i
flerîf olarak rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Allahü teâlâ hazretleri arz›
[yeryüzünü] benim için cem’ etdi [küçültdü]. Ben yeryüzünün
[arz›n] do¤usunu bat›s›n› gördüm. Muhakkak benim ümmetimin
mülkü arzdan [yeryüzünden] bana gösterilen yere kadar yay›la– 578 –

cakd›r. Bana k›rm›z› ve beyâz olmak üzere iki hazîne verildi.)
Türpüfltî “rahimehullah” demifldir ki, bundan kasd edilen alt›n ile gümüfldür. Onun için ki, Kisrâ [Îrân] milletinin ve memleketinin nakd paras›n›n ço¤u alt›n, Kayser [Bizans] milletinin
ve memleketinin nakd paras›n›n ço¤u da gümüfldür.
(Ben Rabbimden, ümmetimi umûmî k›tl›k ile helâk etmemesini, e¤er islâm beldesinde k›tl›k vâki’ olursa, az bir yerde olsun;
istedim. Ve ›rzlar›na dokunmamalar› için, nefslerinden baflka
düflman musallat etmemesini, istedim. Rabbim bana buyurdu:
Yâ Muhammed! Muhakkak ben bir hükm etsem, elbette o red
olunmaz. Ben sana, va’d verdim, ümmetin için ki, onlar› umûmî
k›tl›k ile helâk etmem. Onlar üzerine nefslerinden gayri, nefslerine dokunmas›nlar diye düflman musallat etmem. Onlar birbiri
aras›nda muhârebe ederlerse, onlar›n düflmanlar›, onlar›n kendileridir. Ba’z›s› ba’z›s›n› helâk eder. Ba’z›s› ba’z›s›n› esîr eder.)
Tayyibî “rahimehullah” demifldir ki; bu ümmetin ayb kirleri
ve günâh pislikleri, yine bu ümmetin elleri ile temizlenir. Ba’z›s› ba’z›s›n› temizler. Zîrâ mü’minlerin ba’z›lar› ba’z›lar›n›n evliyâs›d›r [yard›mc›s›d›r]. E¤er mü’min mü’mine bir fleyde yard›mc› olsa, o sûretle yard›mc›d›r. E¤er mü’min mü’mine eziyyet etse, o sûretle yard›mc›d›r. Zîrâ o fley mü’mine erifldikde, ya’nî
mü’min eziyyet gördükde, günâhlar›na keffâretdir. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bunun için, ümmeti aras›ndaki anlaflmazl›klarda düâ için men’ olundular.
17– Yine (Mesâbîh) kitâb›n›n sahîh hadîslerinde, yukar›daki
hadîs-i flerîfin akabinde, Sa’d “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden nakl edilmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri Medîne-i münevverede Benû Mu’âviye mescidine teflrîf buyurdular. O mescidde iki rek’at nemâz k›ld›. Biz
de berâber k›ld›k. Uzun bir düâ etdi. Sonra döndü ve buyurdu
ki: (Rabbimden üç fley istedim. ‹kisini bana verdi. Birisinden
beni men’ etdi. Ümmetimi umûmî k›tl›k ile helâk etmemesini
istedim. Suda bo¤ulmakla helâk etmemesini istedim. Bunlar›
bana verdi.) (Mefâtih) sâhibi “rahimehullah” beyân etmifl ki,
suda bo¤ulmakdan murâd, umûmî bo¤ulmad›r. Ya’nî Rabbimden, ümmetimin hepsini suda, fir’avn›n kavmini denizde, Nûh
aleyhisselâm›n kavmini tûfanda bo¤mas› gibi, bo¤mamas›n› is– 579 –

tedim; demekdir. (Ümmetimin aras›nda harblerin olmamas›n›
istedim. Beni men’ etdi) buyurdu.
18– Yine (Mesâbîh) kitâb›nda ayn› bâbda hasen hadîs olarak
bildiriliyor. Habbâb bin Eret “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hazretleri nemâz k›ld› ve nemâz› uzatd›. [Ya’nî uzun
okuyarak k›ld›.] Dediler; yâ Resûlallah! Bir nemâz k›ld›n ki,
böyle uzun nemâz k›lmam›fl idin. Buyurdular ki: (Evet, bu nemâz ra¤bet ve heybet nemâz›d›r!) (Mefâtih) kitâb›n›n sâhibi beyân etmifldir: Bir nemâzd›r ki, onda Allahü tebâreke ve teâlâ
hazretlerine ra¤bet vard›r. Ya’nî Allahü teâlâ hazretlerinden
korku vard›r. Ya’nî hudû’ ve huflû’ vard›r. Bu ümmete flunu ö¤retmekdedir ki, onlara bir yaramazl›k [musîbet] ulaflsa, Allahü
teâlâ hazretlerinden korkarak ve ona s›¤›narak, nemâz k›ls›nlar.
Böylece, o zarar, Allahü teâlâ hazretlerinin fadl› ve rahmeti ile
ondan gitsin. Lutf ve keremiyle maksadlar› hâs›l olur. (Ben Allahü teâlâ hazretlerinden, ümmetim için üç fley istedim. ‹kisini
bana verdi. [Kendilerine] kendi nefslerinden baflka düflman musallat etmemesini, umûmî k›tl›k ile helâk etmemesini istedim;
bana verdi. Ba’z›s›n›n ba’z›s›na zarar vermemesini ve katl etmemesini istedim. Bunu benden men’ etdi.)
19– Yine (Mesâbîh)de hasen olarak nakl olunan hadîs-i flerîfin akabinde, Ebû Mâlik-el Efl’arî “rad›yallahü anh” hazretlerinden nakl edilmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” hazretleri buyurdular: (Muhakkak Allahü teâlâ azze ve
celle sizi üç hasletden afv etdi.) (Mefâtih) sâhibi “rahimehullahü teâlâ” demifldir ki, (Hadîs-i flerîfde geçen h›lâl kelimesi, haslet ma’nâs›na gelen, “Halk” kelimesinin ço¤uludur. Ya’nî Allahü teâlâ azze ve celle, ikrâm ederek, sizi üç zarardan korudu.
Peygamberiniz sizin üzerinize beddüâ etmez. Yoksa, cümleniz
helâk olursunuz. Ehl-i bât›l ehl-i Hak üzerine gâlib olmaz. Türpüfltî “rahimehullah” demifldir ki, buradan ehl-i hakk›n temâmen ortadan silinmiyece¤i, hiç olmazsa bir cemâ’atin dâimâ bulunaca¤› anlafl›l›r. Çünki, Allahü teâlâ, Resûlüne bu dîni k›yâmete kadar koruyaca¤›na söz vermifldir [kefîl olmufldur]. Üçüncüsü, dalâlet üzerine birleflmenizden korudu.)
20– Yine o hadîs-i flerîfin akabinde, Avf bin Mâlik “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Resûlullah
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“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri, bu ümmet üzerine, biri kendilerinden, biri de düflmanlar›ndan olmak üzere iki k›l›c› cem’ etmez!) (Mefâtih) sâhibi demifldir: Ya’nî hem müslimânlar ve hem
de kâfirler ile bu ümmet ayn› ânda muhârebe etmez. Müslimânlar, yâ kendi aralar›nda veyâ kâfirler ile harb eder.
21– Yine (Mesâbîh) kitâb›nda, o bâb›n haseninde, Amr bin
Kays “rad›yallahü anh” hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Biz
dünyâya gelmekde âhirleriz [sonday›z]. K›yâmet gününde,
Cennete girmekde ve sâir fazîletlerde sâb›klar›z [öndeyiz]. Söyliyece¤im sözler ile ö¤ünmüyorum. ‹brâhîm Halîlullah, Mûsâ
Kelîmullahd›r ve ben Habîbullah›m. K›yâmet günü livâ-i hamd
benim elimdedir. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri bana va’d
etdi ümmetimin flân›nda ve onlar› üç fleyden halâs etdi. Umûmî
k›tl›kdan, düflman›n temâmen helâk etmesinden, dalâlet üzerine birleflmelerinden korudu.)
22– Yine (Mesâbîh)de o bâb›n haseninde, Ka’b-ül Ahbâr
“rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Tevrâtdan hikâye eder. Buyurdu ki, Tevrâtda yaz›lm›fl bulduk: Muhammed “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, Allahü teâlân›n
Resûlüdür. Benim seçilmifl kulumdur. Cefâ edici, hakk› kötüleyici de¤ildir. Kaba de¤ildir. Kelbiden menkûldür: Sözde ve kalb
fi’linde kaba de¤ildir. Sokaklarda ba¤›r›c› de¤ildir. Kötülü¤e
kötülükle karfl›l›k verici de¤ildir. Fekat afv edicidir. Merhametlidir. Do¤um yeri Mekkedir. Hicret yeri Tayyibe [Medîne]dir.
Mülkü fiâmd›r.
Halhâlî “rahimehullahü teâlâ” demifldir ki, mülkden murâd
nübüvvet ve dindir. Ya’nî dîni bütün beldelere yay›l›r. fiâm ehli
Resûlullaha önce tâbi’ olmakda ve kâfirlere gâlib olmakda öncedir. Kâfirler onun üzerine gâlib olmakdan emîn olmad›. Ümmeti
çok hamd edicidirler. Allahü teâlâ hazretlerine gizli âflikâr her
yerde hamd ederler. Yüksek yerlerde tekbîr getirirler. Allahü
teâlâ hazretlerinin azamet ve kudretinde hayretde kal›rlar. fiemse [günefle] râidirler. [Râi: koruyan, çoban demekdir.] (Mefâtih)
kitâb›n›n sâhibi demifldir ki; ru’ât, râinin cemi’dir. Günefli gözetliyenlerden murâd, o kimselerdir ki, nemâz vaktlerini h›fz ederler. fiemsin [güneflin] do¤uflu ile ve bat›fl› ve seyrine [hareketine]
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bakarak, nemâz vaktini bilirler. Nemâzlar› vaktinde k›larlar. Bedenlerinde; diz ile topuk aras›ndaki k›sma kadar izâr ba¤larlar.
Bedenlerinin etrâf›n›, yüzlerini ve kulaklar›n›, bafllar›n› ve ayaklar›n› y›kayarak abdest al›rlar. Müezzinleri, yüksek yerlerde ezân
okur. Muhârebedeki saflar› ile nemâzdaki saflar› ayn›d›r.
Tayyibî “rahimehullah” demifldir: Teflbîh olundu. Cemâ’at
ile nemâzda olan saflar, nefs-i emmâre ile ve fleytân ile mücâhede sebebi ile oldu¤undan, din düflmanlar› ile muhârebe ve mücâhede saflar›na benzer fleklinde ta’bîr buyurdular. Bu aç›klamadan ötürü bunlardan her benziyen ve benzetilen olabilir.
Belki salât saf›n›n zikrini sona almakla, benzetilen yap›lmas›
tercîh edilmifldir. Çünki, nemâz saf›ndaki cihâd, (Cihâd-› ekber)dir. Onlar›n sesi, Tesbîh ve tehlîl, k›râet-i Kur’ân-› azîm ve
zikr okumakla bal ar›s›n›n sesi gibidir.
23– Sûre-i Enbiyân›n sonunda [105.ci âyet-i kerîmesinde
meâlen], (Biz Tevrâtdan sonra, Dâvüdün Zebûrunda yazd›k ki,
arz-› Cennete benim sâlih kullar›m vâris olur!) buyurulmakdad›r. Bu âyet-i kerîmenin tefsîrinde Muhyissünne ‹mâm-› Begavî “rahimehullah” hazretleri (Me’âlimüt-tenzîl) kitâb›nda buyurmufldur: Sa’îd bin Cübeyr “rad›yallahü teâlâ anh” ve Mücâhid “rahimehullah” buyurmufllar ki, Zebûr, gökden indirilen kitâblardand›r. Zikr, ümm-ül kitâbd›r; Allahü teâlâ hazretlerinin
kat›ndad›r. (Bundan sonra onun zikri levh-i mahfûzda yaz›ld›)
demekdir. fiübhesiz ki, yeryüzü sâlih kullara mîrâs b›rak›l›r.
Mücâhid dedi ki, ümmet-i Muhammed vârisdirler. Delîli, Allahü teâlâ kavl-i flerîfinde [Zümer sûresi 74.cü âyetinde meâlen],
(Allahü teâlâya hamd olsun ki, bize va’dini yerine getirdi. Bizi
arza [Cennete] vâris k›ld›!) buyurmufldur.
‹bni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” buyurdu: Murâd odur ki,
kâfirlerin hâkim olduklar› topraklar› müslimânlar al›r. Bu, Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinin dîninin izhâr› ile ve müslimânlar›n i’zâz› ile bildirilmifl olur. Denildi ki, arzdan, arz-› Mukaddeseyi irâde [kasd] etdi. “Muhakkak ki, bu Kur’ânda (Belâg) vard›r. Buradaki (Belâg) maksûda kavuflmak demekdir.
Ya’nî her kim ki, Kur’ân-› azîme ittibâ’ eder ve onunla amel
eder, umdu¤u sevâba [karfl›l›¤a] kavuflur. Denildi ki, belâgan,
ya’nî kifâye vard›r ve denilir ki, bu fleyde belâg ve belîge vard›r,
deriz. Ya’nî kifâye vard›r. Kur’ân-› azîm ise Cennet az›¤›d›r.
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Misâfirin belâg› gibi. ‹bâdet edenlerden maksad ise, o mü’minler ki, Allahü teâlâya ibâdet edenlerdir. ‹bni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ”, (âlimler) olarak aç›klad›. Ka’b-ül ahbâr ise,
ümmet-i Muhammedin, befl vakt nemâz k›lanlar› ve oruc tutanlar›d›r, diye aç›klad›.
24– Bir fârisî risâleden terceme olunmufldur: Hazret-i Süleymân “alâ nebiyyinâ aleyhissalâtü vesselâm” bir gün, deniz kenâr›nda oturmufllar idi. Bir kar›ncan›n geldi¤ini gördü. A¤z›nda bir
yeflil yaprak tutard›. Deniz kenâr›na ulafld›. Sudan bir kurba¤a
ç›kd›. O yapra¤› kar›ncadan al›p, denize döndü. Kar›nca geri
döndü. Kar›ncadan sordular ki, bunun hikmeti nedir. Kar›nca
cevâb verdi ki, bu deryân›n ortas›nda, Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri bir tafl halk etmifldir. O tafl›n aras›nda [içinde] bir
kurdca¤›z [böcek] halk etmifldir. Beni onun r›zk›na sebeb etmifldir. Ben her gün o nesneyi, ona yetecek kadar r›zk› getiririm.
Deniz kenâr›na ulafld›r›r›m. Allahü teâlâ hazretlerinin, kurba¤a
sûretinde yaratd›¤› bir mele¤i o r›zk› benden al›r, o kurdca¤›za
[böce¤e] verir. O böcek, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin
kudreti ile, fasîh dil ile söyler ki; Sübhânallah ki, beni halk etdi,
deniz ortas›nda ve tafl aras›nda bana mekân verdi. Benim r›zk›m› unutmad›. ‹lâhî, ümmet-i Muhammedi ümîdsiz etme!
25– (Mesâbîh)de, Kitâb ve sünnete s›k› sar›lmak bâb›n›n hasen hadîsler k›sm›nda, Bilâl bin Hâris-el Müzenî “rad›yallahü
teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Bir kimse, benim terk edilmifl veyâ unutulmufl sünnetlerimden bir sünnetimi, meselâ cemâ’at ile nemâz k›lmak gibi, bayram nemâz›
gibi, Kur’ân-› azîm-üfl-flân› k›râ’et etmek gibi ve ilm tahsîli gibi,
ihyâ etse, kendi amel etmekle, yâ ondan yana tergîb ile muhakkak o kimseye, onunla amel edenlerin ecri kadar onlar›n ecrlerinden bir fley noksan olmaks›z›n, ecr verilir. Bir kimse, bid’at,
dalâlet ihdâs etse [ç›karsa] ki, Allahü tebâreke ve teâlâ ve Resûlü ona râz› olmaz.)
Bid’at iki nev’dir. Biri hasenedir. ‹mâmlar›n ihdâs etdikleri
âdet-i hasenedir. Meselâ minâre gibi. Birisi seyyiedir. ‹mâmlar›n inkâr etdikleri bid’atlerdir. Kabr üzerine binâ etmek gibi.
Bid’ati ihdâs eden kimsenin üzerine, onunla amel edenlerin günâhlar› da yüklenir ve onlar›n günâh›ndan bir fleyi eksilmez.
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[(Fâideli Bilgiler) kitâb›n›n 164.cü ve 408.ci sahîfelerinde
(Bid’at) hakk›nda ma’lûmât vard›r. Lütfen oradan okuyunuz!]
26– Yine o bâb›n hasen hadîsler k›sm›nda, Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki:
(Siz öyle bir zemânda geldiniz ki, Allahü teâlân›n emrlerinden
onda dokuzunu yap›p, birini yapmazsan›z helâk olursunuz! Cehenneme gidersiniz! Bir zemân gelecek ki, o zemân›n mü’minleri, emrlerin birini yapabilip, dokuzunu b›raksalar, Cehennemden kurtulurlar! O zemânda îmân› olanlara müjdeler olsun!)
Türpüfltî “rahimehullahü teâlâ” beyân etmifl ki, bu kavli sarf
etmek, bütün emrler için câiz de¤ildir. [Ya’nî emr olunanlar›n
hepsi için de¤ildir.] Zîrâ muhakkak biz biliriz, dînin asl›nda bildirildi¤i gibi öyle emrler vard›r ki, mü’minlerden hiçbir ferd
onu terk edemez. Onu ihmâl etmek için özr makbûl olmaz. O
farzlar kendisini ilgilendirir. Bunlardan mu’âf olamaz. Bu hadîs-i flerîf, emr-i ma’rûf ve nehy-i münker içindir. Ya’nî, muhakkak siz bir zemândas›n›z ki, sizden biriniz, emr-i ma’rûf ve
nehy-i münkerden emr olunanlar›n onda birini terk etse helâk
olur. Zîrâ muhakkak din kuvvetlenmifl, hak meydâna ç›km›fld›r.
Dînin yard›mc›lar› çokdur. Sizden biriniz ma’zûr olmaz. Gevflekli¤i özr olmaz. Fekat, fesâd zemân›nda, fitneler ço¤ald›¤›nda
Hak gizli olur. O zemân böyle de¤ildir.
27– Yine (Mesâbîh) kitâb›n›n ilm bölümünde, hasen hadîslerden biri, Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. ‹mâm-› Begavî buyurmufl ki, bize eriflmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdular ki: (Allahü teâlâ azze ve celle hazretleri, bu ümmet
için, her yüz senenin bafl›nda bir müceddid gönderir. Bu dîni
kuvvetlendirir!) Ya’nî ilm azalsa, mübtedi’ler gâlib olsa [bid’at
sâhibleri ço¤alsa], Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri rabbânî
ilm sâhibi âlime tevfîk verir ki, insanlara dînî ilmleri ta’lîm eder
ve beyân eder. Böylece, sünnet bid’atden ayr›l›r. Dînin emrlerini hakk› ile yapanlar ço¤al›r. Bu, Allahü teâlâ hazretlerinin bu
ümmete bir lutfudur.
28– Yine (Mesâbîh-i flerîf) kitâb›n›n, Tahâret bölümünün, sahîh hadîsler k›sm›nda, Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh”
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hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Benim ümmetim, k›yâmet günü da’vet olunduklar›nda [ça¤r›ld›klar›nda], abdestin
te’sîri ile, yüzleri, kol ve ayaklar›, beyâz ve nûrludur. Beyâzl›¤›n› ço¤altabilen ço¤alts›n!) fiârih [Mesâbîhi flerh eden] “rahimehullahü teâlâ” beyân etmifldir ki, da’vet olunurlar kavl-i flerîfinden murâd, ihtimâldir ki, ismlendirilmifl olmakd›r. Ya’nî benim
ümmetime, ey yüz, kol ve ayaklar› beyâz olanlar, Cennete dâhil
olunuz, denilir. Demek olur ki, benim ümmetim, yüz, kol ve
ayaklar› beyâz olduklar› hâlde, Cennetden yana ça¤r›l›rlar.
(Müslim) kitâb›n› flerh eden “rahimehullahü teâlâ” demifldir
ki, ba’z›lar› bu hadîs-i flerîf ile bunun üzerine istidlâl etmifldir ki,
muhakkak abdest bu ümmetin hasâisindendir. Ba’z›lar› dediler
ki, abdest bu ümmete mahsûs de¤ildir. Abdest uzvlar›n›n beyâz
ve nûrlu olmas› bu ümmete mahsûsdur. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, abdest ald›kdan sonra buyurmufldur ki: (Bu benim ve benden evvel gelen Peygamberlerin
abdestidir!) Bu hadîs-i flerîf za’îfdir. Sahîh oldu¤u takdîrde, Enbiyâ “alâ nebiyyinâ aleyhissalâtü vesselâm” hazretleri, kendileri abdest al›p, ümmetleri abdest almam›fl olma ihtimâli vard›r,
fleklinde cevâb verildi. Yine hadîs-i flerîfin akabinde, Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri
buyurdular ki: (Mü’minin abdest suyu erifldi¤i yerine, hilye de
eriflir!) Ya’nî nûr, abdest al›nan uzv üzerine ulafl›r. Hilye; nûr,
beyâzl›k demekdir.
29– Yine (Mesâbîh-i flerîf)de Savm [oruc] bölümünün, sahîh
hadîsler k›sm›nda, nakl olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Bizim orucumuz
ile ehl-i kitâb›n orucu aras›ndaki fark, sahûr yeme¤idir!) (Müslim) kitâb›n› flerh eden “rahimehullah” beyân etmifldir ki, bizim
savm›m›z ile ehl-i kitâb›n savm›n›n aras›ndaki fark sahûr yeme¤idir. Zîrâ onlar sahûra kalkmazlar ve bizde sahûr müstehâbd›r. (Ekletül seharî), sahûr yime¤e derler. (Gudve) ve (aflve),
yinilen fley çok da olsa sabâh ve akflam yeme¤idir. Hemzenin
ötüresi ile ükleten okunursa, bir lokma anlam›na gelir. (Ekle)
kelimesinin bafl›ndaki hemze fethal›d›r. Ya’nî (Ekleten) diye
okunur. Bir kerre yemek demekdir. Kâdî “rahimehullah” bu
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hadîs-i flerîfdeki (ekleten] kelimesini; (ükleten) diye okumufl,
böyle oldu¤unu söylemifldir. Do¤ru olan› fetha ile (ekleten)
fleklinde okunmas›d›r. Zîrâ, burada maksad odur.
(Mefâtih) sâhibi “rahimehullah” beyân etmifl ki, yimek, içmek ve cimâ’, benî ‹srâîl üzerine, oruclar› gecelerinde uyudukdan sonra harâm idi; onlara câiz de¤ildi. Onlara akflam uyuyuncaya kadar câiz idi. ‹slâmiyyetin bafllang›c›nda da böyle idi.
Sonra Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri fecre kadar yimek, içmek ve cimâ’a izn verdi.
30– Yine (Mesâbîh)in Kur’ân-› kerîmin fazîletleri bölümünün hasen hadîsler k›sm›nda rivâyet edilmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Allahü
teâlâ ve tekaddes hazretleri, arz› ve semâvat› yaratmazdan bin
sene evvel, Tâhâ ve Yasîn sûrelerini meleklere okudu. Ya’nî
ma’nâlar›n› ilhâm etdi. Ne vakt ki melekler Kur’ân-› azîm-üflflân› iflitdiler, dediler, ne güzel bir hayâtd›r ki, Tûbâ a¤ac› o ümmet için olsun ki, bu Kur’ân-› azîm onlar›n üzerine nâzil olur;
bu Kur’ân-› hakîmi yüklenen kalblere ve okuyan dillere müjdeler olsun!)
31– (Mesâbîh)de ayn› fasl›n hasen hadîsler k›sm›nda, Ubeyy
bin Ka’b “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Ben ümmî bir ümmet üzerine gönderildim!)
(Mefâtih) kitâb›n›n sâhibi beyân etmifl [aç›klam›fld›r]ki, ümmî
lügatde mensûbdur. Arablarda okuma ve yazma bilmiyendir.
Her kim ki, okumak ve yazmak bilmez, o kimselere denir.
Ya’nî anadan do¤du¤u hâl üzere kalm›fld›r. Onlardan ba’z›s›
kad›n, ba’z›s› ihtiyâr erkek, ba’z›s› çocukdur, ya’nî küçükdür.
Ba’z› kifliler aslâ okumam›fld›r. (Mefâtih) kitâb›n›n sahîbi demifldir. E¤er bir k›râet üzere okusam, ümmet okuma¤a kâdir
olmazlar. Zîrâ insanlardan birkaç kimsenin dili bir tarafa mâildir. Anlatma¤a kâdir olmaz. O kimsenin dili idgâma mâildir. O
kimse ki, dili, izhâra mâildir. Bunlar›n gayri gibi.
Cebrâîl aleyhisselâm buyurdu: Yâ Muhammed! Muhakkak
Kur’ân-› kerîm yedi harf üzerine nâzil oldu. Bir rivâyetde buyurdu, bu harflerden herbiri flifâ vericidir. Ya’nî bunlardan her
biri k›râet eden kârîlerin sadr [gö¤üs]lar›na, illetlerine, hastal›k– 586 –

lar›na flifâ verir. Murâdlar› hâs›l olur. [Hadîs-i flerîfde buyuruldu: (Önce inen kitâblar, bir harf, ya’nî kelime idi ve birfleyi bildirirlerdi. Kur’ân-› kerîm yedi harf üzerine nâzil oldu. Yedi fley
bildirmekdedir. Zecr (yasak), Emr, Halâl, Harâm, Muhkem
(aç›k bildirilenler), müteflâbîh (aç›kca anlafl›lam›yan) ve misâller. Bunlardan, halâli halâl biliniz! Harâm› harâm biliniz! Emr
edilenleri yap›n›z! Yasak edilenlerden sak›n›n›z! Misâl ve hikâye olanlardan ibret al›n›z! Muhkem olanlara uyunuz. Müteflâbîh olanlara inan›n›z. Bunlara inand›k. Hepsini Rabbimiz bildirmifldir, deyiniz!) (K›yâmet ve Âh›ret) kitâb› 184.cü sahîfeye
bak›n›z!]
(Mefâtih) kitâb›n›n sâhibi bu vechle beyân etmifldir. Ba’z›
flârihler demifllerdir ki, (Kâfiye kelimesi, ecrde) Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin s›dk›na hüccet
olmakda mu’cize oldu¤u içindir.
32– Yine (Mesâbîh)de, De’avât [düâlar] bölümünün, sahîh
hadîsler sonunda, Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Her nebî için bir
da’vet-i müstecâbe vard›r. [Her Peygamberin bir düâs› kabûl
olundu.] Her Peygamber düâs›n›n kabûl olunmas› için acele etdi. Peygamberler “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm”,
Allahü tebâreke ve teâlâya, ümmetleri üzerine denizde bo¤ulmalar›, suda gark olmalar›, zelzele, sayha, tafl at›lmas›, kötü
flekle girmek ve yere batmas› gibi; felâketleri için düâ etdiler.
Ben düâm›; ümmetim üzerine flefâ’at etmek için saklad›m. Allahü teâlâya flirk koflmadan ölmüfl olan kimseye, benim flefâ’atimi Allahü teâlâ kabûl eder.)
(Müslim) hadîs kitâb›n› flerh eden demifldir ki, inflâallah buyurduklar›, temennî ve teberrük içindir. Allahü Sübhânehü ve
teâlâ hazretlerinin flu emr-i flerîfine imtisâlen buyurdu: (Yâr›n
ben flu ifli yapar›m demeyin, inflâallah yapar›m deyin.) [Kehf sûresi 23.cü âyet-i kerîme meâlî.] Ba’z› flârihler buyurmufllar ki,
bu hadîs-i flerîfde, mü’minlerin âsîlerinin Cehennemde sonsuz
kalm›yacaklar›na delîl vard›r. Zîrâ, flefâ’at hastal›¤a ilâc gibidir.
‹lâc, rûh sâhibi olan diri kimseye flifâ verir. Îmân rûh gibidir.
Günâh hastal›k gibidir. fiirk, Allahü teâlâ muhâfaza etsin, rûhsuz meyyit gibidir. Mâdem rûh vard›r. ‹lâc fâide verir. Rûh ç›k– 587 –

d›kdan sonra ilâc da fâidesiz kal›r.
33– Yine (Mesâbîh)de; Tesbîh, tahmîd, tehlîlin sevâb› bâb›nda bildirilen hasen hadîs-i flerîflerde; Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Mi’râc gecesi,
‹brâhîm aleyhisselâm ile karfl›lafld›m. Bana dedi, yâ Muhammed! Benden, ümmetine selâm söyle! Onlara haber ver ki, muhakkak Cennetin topra¤› tayyibdir. Suyu tatl›d›r. Zemîni düz ve
a¤açs›z oldu¤undan, oraya dikilen fidan›n, Sübhânallahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber oldu¤unu haber
ver.) Türpüfltî “rahimehullahü teâlâ” demifl ki, fidan tayyib (temiz) toprakda yetiflir. Tatl› su ile geliflir. Ekinin iyisi düz ve
a¤açs›z arazîde olur. Bu kelimeleri söyliyen Cennete vârîs olur,
buyurulmufldur. Cennetde a¤aç dikmek için u¤raflmak bofla gitmez. Zîrâ oradaki ekinin telef olmas›, çabuk çürümesi yokdur.
34– Yine (Mesâbîh)de, Hesâb, k›sâs ve Mîzân bâb›nda, hasen hadîs olarak bildiriliyor. Ebû Emâme “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretlerinden rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden iflitdim. Buyurdular ki:
(Rabbim bana ümmetimden yetmifl bin kimseyi, hesâb ve azâb
olunmadan Cennete dâhil etme¤i va’d etdi. Bunlardan her bin
ile yetmifl bin kifli dahî ve Rabbimin avuçlar› ile üç avuç mikdâr› kimseler Cennete girer!) (Müslim) kitâb›n› flerh eden demifldir ki, (avuç, avuç) kavl-i flerîfinden murâd, ümmetin Cennete
çok girece¤inden, mübâlagad›r. Yoksa avuç ve ölçü Allahü teâlâ için yokdur. Allahü teâlâ mahlûklara âid fleylerden münezzehdir, uzakd›r. Buradaki mübâlagadan maksad, hadsiz ve hudûdsuzdur. Bu ümmetden hesâb ve azâb görmeden Cennete girenlerin çok oldu¤u bildirilmekdedir. Fekat bu, Allahü teâlân›n
rahmet deryâs›n›n geniflli¤ine nisbeten bir avuç bu¤day menzilesindedir.
35– Yine (Mesâbîh)de, o hadîs-i flerîf yaz›ld›kdan sonra, bir
hadîs-i flerîf rivâyet olunmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Muhakkak ki, Allahü teâlâ k›yâmet günü insanlar aras›ndan ümmetimden birini seçer. Onun
için, herbirinin uzunlu¤u gözün görebildi¤i yere kadar olan
doksan dokuz amel defteri neflr eder [ortaya ç›kar›r, açar].)
(Eserîden nakl edilmifldir ki, bu her amel defterinin geniflli¤i ve
uzunlu¤u, insan›n gözünün görebildi¤i yere kadard›r.) Sonra,
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Allahü teâlâ o kimseye, ([bu amel defterinde] yaz›l› olanlardan
bir fleyi inkâr edebilir misin. Sana benim Hafazâ meleklerim
zulm etdiler mi, diye sorar. O kimse der ki; hây›r yâ Rabbî! Sonra Allahü teâlâ hazretleri buyurur ki; senin için bir özr var m›d›r. O kul; hây›r yâ Rabbî, der. Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri buyurur ki; Evet muhakkak ki, bizim indimizde senin için
bir hasene vard›r. Bugün aslâ sana zulm edilmez. Sonra Allahü
teâlâ, üzerinde “Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh” yaz›l› olan bir kâ¤›d ç›kar›r. O
kimseye; terâzîni hâz›rla buyurur. O kul, yâ Rabbî, bu amel defterlerinin yan›nda bu kâ¤›d›n a¤›rl›¤› ne olur ki, der. Allahü teâlâ buyurur ki, bugün sana aslâ zulm olunmaz.) Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri sözlerine devâmla buyurdular ki; (Sonra amel defterleri bir kefeye, o kâ¤›d bir kefeye konur. Amel defteri hafîf, o kâ¤›d a¤›r gelir.) Allahü teâlân›n tevhîdini bildiren kelime-i tevhîd karfl›s›nda ma’siyyetden
hiçbir fley a¤›r gelemez. Bilâkis kelime-i tevhîd bütün ma’siyyetler karfl›s›nda a¤›r gelir.
36– Yine (Mesâbîh) kitâb›n›n Kur’ân-› kerîmin fazîletleri bölümünün hasen hadîsler fasl›n›n evvelinde, Ebû Sa’îd-il Hudrî
“rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet edilmifldir. Buyurdu ki; ben muhâcirlerin fakîrlerinden bir cemâ’at ile oturuyordum. Ba’z›lar›n›n üzerini elbiseleri örtmedi¤i için, birbirlerini siper ederler idi. Bir kâri’ yan›m›zda Kur’ân-› kerîm okuyordu. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” o s›rada gelip,
yan›m›zda durdu. O kâri’ sükût etdi [susdu]. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” selâm verdi. Sonra buyurdu: (Siz ne
ifllersiniz [ne yap›yorsunuz]). Biz dedik ki, (Kitâbullah› dinliyorduk.) Buyurdu ki: (Allahü teâlâya hamd olsun ki, ümmetimden
berâber bulunma¤a emr olundu¤um kimseler k›ld›.)
(Mefâtih) kitâb›n›n sâhibi beyân etmifldir. Allahü teâlâya
hamd olsun ki, ümmetimden sâlihler, fakîrler ve kendine yak›n
k›ld›¤› bir zümre yaratd›. Onlar› kendine çok yak›n k›lmas› sebebiyle bana onlarla birlikde bulunmaya sabr etmemi emr etdi.
[Kehf sûresi 28.ci âyetinde meâlen] (Sabâh akflam Rablerinin
r›zâs›n› dileyerek, Ona yalvaranlarla berâber sen de sabr et.
Dünyâ hayât›n›n güzelliklerini isteyerek, gözlerini o kimselerden ay›rma. Bizi anmakdan gâfil k›ld›¤›m›z ve iflinde afl›r› gide– 589 –

rek hevesine uyan kimseye uyma) buyurdu. Bu âyet-i kerîmedeki sabr, habs (hâkim olmak) demekdir. “Sabâh akflam Rablerinin r›zâs›n› dilerler” buyurulmas›n› müfessîrler, Onlar
Kur’ân-› kerîmi ve ahkâm-› islâmiyyeyi sabâh ve akflam senden
ö¤renirler demekdir, diye tefsîr etmifllerdir. Âyet-i kerîmede
“Onun vechini isterler” buyurulmas›n› ise, (Onlar Allahü teâlân›n r›zâs›n› taleb ederler) diye tefsîr etmifllerdir. “Gözlerini onlardan çevirme” buyurulmas›n› da, gözlerini, bak›fllar›n› onlardan çevirip, zenginler taraf›na bakma, diye tefsîr etmifllerdir.

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 Muhammed Emkenegî.
Bâkî billahdan 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.
[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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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!)
Dînimi ondan ö¤rendim, rûhu olsun flâdümân!
Avrupa, hem Amerika, k›sacas› bütün cihân.
[1] ‹stigfâr düâs›, (Estagfirullahel’azîm, ellezî lâ ilâhe illâ huv elhayyel
kayyûme ve etûbü ileyh)dir. ‹stigfâr, (Estagfirullah)d›r. Ma’nâs›, (Beni afv et Allah›m)d›r. Urvet-ül vüskâ Ma’sûm-› Müceddidî, befl vakt
nemâzdan sonra, üç kerre istigfâr düâs› ve 67 kerre istigfâr okurdu ve
yüzk›rkbin talebesine okumas›n› emr ederdi.

– 591 –

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 bir ahmak da, kendini müctehid zan ediyor,
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› Bayram.
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.
1960 Erzincan.
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