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fiEVÂH‹D-ÜN NÜBÜVVE
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) bil–3–

gileri ve beden ile yap›lacak (Ahkâm-› islâmiyye) 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!
__________________
TENBÎH: Misyonerler, h›ristiyanl›¤› yayma¤a, yehûdîler,
Talmûtu yayma¤a, ‹stanbuldaki Hakîkat Kitâbevi, islâmiyyeti yayma¤a, masonlar ise, dinleri yok etme¤e çal›fl›yorlar.
Akl›, ilmi ve insâf› olan, bunlardan do¤rusunu iz’ân, idrâk
eder, anlar. Bunun yay›lmas›na yard›m ederek, bütün insanlar›n dünyâda ve âh›retde se’âdete kavuflmalar›na sebeb
olur. ‹nsanlara bundan dahâ k›ymetli ve dahâ fâideli bir hizmet olamaz. Bugün h›ristiyanlar›n ve yehûdîlerin ellerindeki
Tevrât ve ‹ncîl denilen din kitâblar›n›n, insanlar taraf›ndan
yaz›lm›fl olduklar›n› kendi adamlar› da söyliyor. Kur’ân-› kerîm ise, Allahü teâlâ taraf›ndan gönderildi¤i gibi tertemizdir.
Bütün papazlar›n ve hahamlar›n, Hakîkat Kitâbevinin neflr
etdi¤i kitâblar› dikkat ile ve insâf ile okuyup anlama¤a çal›flmalar› lâz›md›r. Hakîkat Kitâbevinin bütün kitâblar› bilgisayara verilmekde, buradan da internet vâs›tas› ile bütün dünyâdaki bilgisayarlara yay›lmakdad›r.
Mîlâdî
2001

Hicrî fiemsî
1380
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Hicrî Kamerî
1422

fiEVÂH‹D-ÜN NÜBÜVVE
B‹SM‹LLÂH‹RRAHMÂN‹RRAHÎM
Yaratd›klar›n› flâhid yaparak ülûhiyyetinin s›rlar›n› bize
bildiren Allahü teâlâya hamd olsun. Sonradan olanlar ile ve
imkân delîlleri ile rubûbiyyetinin ikrâr yolunu bize gösterdi.
Kendisine kulluk etmek flerefini, fadl ve ihsân› ile bildirdi. Azametinin ihsân› olarak; bize, se’âdete, rahmete ve
magfirete vesîle olan yollar› gösterdi. Âh›r zemânda, insanlara ve cinlere, Adnân o¤ullar›ndan olan habîbi Muhammed
aleyhisselâm› Peygamber olarak göndermekle, kalbleri îmân
nûru ile ve irfân s›rlar› ile ayd›nlatd›. Kur’ân-› kerîm sofras›n› indirmekle, Habîbine “sallallahü aleyhi ve sellem” ihsânda bulundu. Habîbini Furkân ile ve hidâyete sebeb olucu
olarak gönderdi. Di¤er Peygamberlere hiçbir zemân vermedi¤i alt› fley ile Habîbini mümtaz k›ld›. Onun ümmetini de,
magfireti ve r›zâs› bulunan befl fley ile üstün k›ld›. O, Kureyfl
kabîlesine mensûb, Hâflim o¤ullar›ndan, ümmî bir Resûldür.
Onun dîni bütün dinleri yürürlükden kald›rd›.
Ebül Kâs›m Muhammed aleyhisselâm, öncekilerin ve
sonrakilerin seyyididir “sallallahü aleyhi ve sellem ve alâ sâiril-enbiyâ-i vel mürselîn ve alâ âlihî ve sahbihî”. Onun eshâb› “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, din semâs›n›n, fleytânlar› kovan y›ld›zlar›d›r. Hangisine uyarsan›z, Allahü teâlân›n yard›m› ile ve güç vermesi ile kurtulursunuz. Tâbi’în,
tebe-i tâbi’în ve selef-i sâlihîn “rahmetullahi teâlâ aleyhim
ecma’în” üzerine salât ve selâm olsun.
fiehâdet ederim ki, Allahü teâlâdan baflka ilâh yokdur. [‹lah,
herfleyi yokdan var eden ve her an varl›kda durduran demekdir.] Yine flehâdet ederim ki, Muhammed aleyhisselâm Allahü
teâlân›n kulu ve Resûlüdür ve emînidir. Devâml› ve do¤ru olan
bir flehâdet ile flehâdet ederim. Söylemekle, göklerin ve yerin
–5–

her taraf›n› dolduran bir flehâdet ile flehâdet ederim.
Allah›m! ‹nsanlar›n ve cinlerin tâati, cismânî ve rûhânî
âlemde bulunanlar›n ibâdetleri, Senin ihtiyâcs›zl›¤›n, sonsuz
kudretin yan›nda beyhûde bir sedâd›r. Lâkin, bu za’îf ve gönlü kederli kullar›n inlemesi ve muhabbet çimeninde öten bülbüllerin ifltiyâkl› sesleri Senin kat›nda dahâ k›ymetlidir. ‹lâhî!
Her ne kadar cürüm ve isyân›m›z›n sonu yok ise de, Senin
rahmet ve gufrân denizin de s›n›rs›zd›r. Ma’siyyet atefli âlemi
tutufldursa, Senin rahmetinin bir damlas› onu söndürür. Cihân› zulmet bulutu kaplasa, Senin inâyet rüzgâr›n›n bir nefeslik
esmesi ile da¤›l›r, gider. Kâinât› zulmet bulutu kaplasa, Senin
hidâyet güneflinin bir zerresi o perdeyi kald›r›r.
‹lâhî! Senin hayât verdi¤in gönlü kimse öldüremez. Senin
yakd›¤›n ç›ra¤› kimse söndüremez. Senin muhabbet cezben
nasîb olan kimse, Senin sevdi¤in olur. Senin haflmetinin bir
par›lt›s›na kavuflan hayrete düfler.
‹lâhî! Senin makbûlün olan bir azîzin eli k›l›ç gibi kesdi.
Cevher cân› safâ nûru ile doldu. Senin red etdi¤in sultân›n eli
tutuldu. Hevâ yoluna düflüp, perîflan oldu.
‹lâhî! Bütün âleme rahmet etsen, cenâb›ndan bir zerre
noksan olmaz. Lâkin hikmetinin s›rr›na ermek için, akla imkân yokdur. ‹lâhî! Riyâ ateflinden kalbi kurtar›p, muhlîs eyle. Bu kalbi muhabbet potanda, inâyet cevherin ile hâlis alt›n eyle. ‹lâhî! Her ne kadar, cürmüm çok ise de, Habîbin
“sallallahü aleyhi ve sellem” hurmetine afv eyle! Lutfüne lây›k olan› ihsân eyle. ‹lâhî! Cân-› müfltak ayr›l›k ateflini duymaz. Susam›fl gönül, kavuflman›n hâs›l edece¤i zevki duymaz. ‹lâhî! Bu ne atefl dolu bir içecekdir ki, divânelik mayas› ve susuzluk sermâyesidir. ‹lâhî! Bu nas›l s›n›rs›z bir susuzlukdur ki, yüzbin okyânus [deryâ] içilse, aynen kal›p, susuzluk gitmiyor. ‹lâhî, bu ne devâml› kalan bir bardak ki, bunun
doldurucusu, vasl›n ifltiyâk›d›r. ‹lâhî, bu ne te’sîr edici bir sâkîdir ki, sundukca, içecek devâml› kal›yor. ‹lâhi, bu iflde akl
flaflk›nd›r. fiöyle ki, hüsnünün günefli meydânda iken, gizlidir,
görünmez. Bu parl›yan nas›l bir nûrdur ki, gözler onu gör–6–

mekde hayretdedir. ‹lâhî, bu ne gönül s›rr›d›r ki, akllar onu
bilmekde bulan›kd›r. ‹lâhî, se’âdet ve flekâvet al›n yaz›s›d›r.
O hâlde iyi ameline de güvenmemelidir [Onun afv ve magfiretine güvenmelidir]. ‹lâhî, çünki, yaz›lm›fl ise, silinmifl yokdur. O hâlde Senin inâyetin d›fl›nda birfley bulmufl olan yokdur. ‹lâhî, bu ne güzellikdir ki, bu güzelli¤i anlatmakda bir
za’îf kar›nca [benim gibi âciz bir kimse] söz sâhibi oluyor.
‹lâhî, bu ne haflmet ve celâldir ki, akl onu anlad›¤›n› söylemekde dilsizdir. Ba’zen hükmünün s›rr›, örümcek a¤›n› perde yapar. Ba’zen azametin sivrisine¤in i¤nesini zülfikâr yapar.

[H‹LYE-‹ SE’ÂDET
Eshâb›na nasîhatdan sonra,
Fahr-i âlem dedi, benden sonra,
Hilye-i pâkimi, görse biri,
olur o, yüzümü görmüfl gibi.
Gördükde, hubbu hâs›l olsa,
ya’nî, hüsnüme âfl›k olsa.
Beni görme¤i etse arzû,
kalbi, sevgimle olsa dolu.
Cehennem olur, ona harâm,
Rabbim, Cenneti eder ikrâm.
Dahî, haflretmez ç›plak, ân› Hak,
olur gufrân›na, Hakk›n mülhak.
Denildi ki, hilye-i Resûli,
severek yazsa, birinin eli,
Eder Hak, onu korkudan emîn,
belâ ile dolsa, rûy-i zemîn.
Hastal›k görmez, dünyâda teni,
a¤r› çekmez hiç, bütün bedeni.
–7–

Günâh etmifl ise de, bu adam,
Cehennem cismine, olur harâm.
Âh›retde azâbdan kurtulur,
dünyâda her ifli, kolay olur.
Haflr eyler, ân› hem, Rabb-i celle,
dünyâda, Resûlü görenlerle.
Hilye-i Nebîyi, güç iken beyân,
bafllar›z, ona oldukça imkân.
S›¤›narak Zülcelâle,
vasf ederiz âcizâne.
‹ttifak etdi, bu sözde ümem,
k›rm›z› beyâzd›, Fahr-i âlem.
Mubârek yüzü, hâlis ak idi,
Gül gibi, k›rm›z›mt›rak idi.
‹nci gibi, yüzündeki teri,
pek hofl eylerdi, güzel cevheri.
Terleyince, O menba’› sürûr,
dalgalan›rd› sanki, bahr-i nûr.
Görünürdü gözü, dâim sürmeli,
kalbleri çekerdi, güzel gözleri.
Ak›, beyâz idi gâyetle,
medh eyledi Rabbi, âyetle.
Siyâh› ân›n, de¤ildi ufak,
bir idi ona, yak›nla uzak.
Genifl, güzel ve latîfdi gözü,
nûr saçard› hep, mubârek yüzü.
Kuvve-i bâs›ra-i Mustafavî,
gece gündüz gibi, olurdu kavî.
Bakmak arzû etseydi, bir yere,
cism-i pâki de dönerdi bile.
–8–

Bafla tâbi’ ederdi cesedi,
bunu terk etmemifldi ebedî.
Hem, cism idi, Resûl-i ekrem,
yarafl›r, rûh-i mücessem desem.
Güzel, hem sevimli idi Resûl,
Hakka çok, sevgili idi Resûl.
Mâlikle Ebû Hâle, söyledi,
hilâl gibi, aç›k kafll› idi.
‹ki kafl› aras›, her zemân
gümüfl gibi görünürdü, ayân.
Mubârek yüzü, az yuvarlakd›,
derisi, berrak, hem de parlakd›.
Siyâh kafllar› mihrâb›, ân›n,
k›blesi idi, bütün cihân›n.
Ortas› yüksekce görünürdü,
yandan bak›nca, mubârek burnu.
Çok güzel idi, çekme ve latîf,
edemez gören, Onu tam ta’rîf.
Seyrek idi, difllerinin aras›,
parlard›, sanki inci s›ras›.
Ön diflleri, etdikçe zuhûr,
her taraf›, kaplard› bir nûr.
Gülse idi, iki cihân›n serveri,
canl› cans›z, herfleyin Peygamberi.
Görünürdü, ön diflleri, pek afîf,
dolu dâneleri gibi, çok latîf.
‹bni Abbâs der, Habîb-i Hudâ,
gülme¤e, eyler idi istihyâ.
Hem hayâs›ndan O, dînin senedi,
kahkaha etmedi derler, ebedî.
–9–

Nâzik, mahcûb idi, Resûl-i cenâb,
dâim eyler idi, bakma¤a hicâb.
Yüzü benzerdi, yuvarlak aya,
zât› aynayd›, yüce Mevlâya.
Nûrlu idi hep, o vech-i hasen,
bak›lmazd›, tenevvüründen.
Gönüller ald›, o güzel Nebî,
âfl›k› oldu yüzbin Sahâbî.
Bir kerrecik görenler, rü’yâda,
dediler, böyle zevk yok, dünyâda.
Hem güzel yanaklar›, bileler,
fazla etli de¤ildi, diyeler.
Ân›n etmifldi, cenâb-› Hâl›k,
severek, yüzün ak, aln›n, aç›k.
Boynunun nûru, ederdi her ân,
saçlar› aras›nda, leme’an.
Mübârek sakal›ndan, iyi bil,
a¤arm›fld› ancak, on yedi k›l.
Ne k›v›rc›kd›r, ne de uzun,
her uzvu gibi idi, mevzûn.
Gerden-i pâk-i Resûl-i âfak,
gâyet ak idi ve gâyet berrak.
Eshâb içinden, çok ehl-i edeb,
karn›, gö¤siyle, birdi, dedi hep.
Aç›lsayd›, mübârek sînesi,
feyz saçard›, ilm hazînesi.
Aflka olunca, mahall-i teflrîf,
baflka olurmu, o sadr-› flerîf?
Mubârek sînesi, genifl idi,
ilm-i ledün, Ona inmifl idi.
– 10 –

Ak ve berrakd›, o sadr-› kebîr,
san›rd› görenler, bedr-i münîr.
Atefl-i aflk-› zât-› ezelî,
odlara yakm›fld›, O güzeli.
Bilir elbet bunu, pîr-ü civân,
yass› kürekliydi, Fahr-i cihân.
S›rt› ortas› hem, etli idi,
kerem sâhibi, devletli idi.
Gümüfl teninde, letâfet vard›,
irice mühr-i nübüvvet vard›.
S›rt›nda idi, mühr-i nübüvvet,
sa¤ taraf›na yak›nd›, elbet.
Bildirdi bize, edenler ta’rîf,
Bir büyük ben idi, mühr-i fierîf.
Rengi, sar›ya yak›n, karayd›.
güvercin yumurtas› kadard›.
Etrâf›na çevirmifl, sanki hatlar,
birbirine bitiflik, k›lca¤›zlar.
Anlatanlar, O âlî nesebi,
dedi, iri kemikliydi Nebî.
Her kemik iri, merdâne idi,
sûreti, sîreti flâhâneydi.
Mubârek a’zâs›n›n her biri,
uygun yarat›lm›fld› hem, kavî.
Çok hofl idi, her uzvu ân›n,
âyetleri gibi, Kur’ân›n.
Elleri ayas›, O sultân›n,
ayaklar› alt›, dahî ân›n.
Genifl ve pâk idi, nâzik mergûb,
tâze gül gibi, latîf ve mahbûb.
– 11 –

Çok mevzûn idi, der ehl-i nazar,
o kerâmetli, mubârek eller.
Selâm verseydi, birine e¤er,
tebessüm ederdi hep, Peygamber.
Bir iki gün, geçseydi aradan,
hattâ uzasayd› da, bir aydan.
Belli olurdu, hofl kokusundan,
o kimse, adamlar aras›ndan.
Billûr gibiydi, ten-i bîmûyu,
nice medh edeyim, ol pehlûyu.
Dostu seyr etmek için, O flerîf,
göz olmufldu, bütün cism-i latîf.
Kemâl üzereydi, nâzik teni,
Hallâk göstermifldi. hikmetini.
Yokdu, gö¤sünde, karn›nda aslâ,
hiçbir k›l, sanki gümüfl levha.
Gö¤sü ortas›ndan afla¤› yaln›z,
bir s›ra k›l, dizilmifldi, hilâfs›z.
Bu siyâh hat, mubârek bedeninde,
hofldu, hâle gibi, ay çevresinde.
Bütün ömründe kalm›fld›, kezâ,
gençlikde gibi, mubârek a’zâ.
‹lerledikçe, sinn-i Nebevî,
tâzelenirdi hep, gonca gibi.
Hem dahî, kâinat›n Sultân›,
zan eyleme ki, ola pek ya¤l›.
Ne za’îf, ne de pek etli idi,
mu’tedil, hem pek kuvvetli idi.
Lâhm›, flahm›, dediler ehl-i derûn,
birbirinden, ne ziyâdeydi, ne dûn.
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Etmifl, ol beden serây›n üstâd,
adl-ü dâd ile, esâs›n bünyâd.
‹’tidâl üzere idi, pâk teni,
nûra gark olmufldu, bütün bedeni.
Orta boylu idi, o Sidre mekân,
ortal›k, Onun ile buldu nizâm.
Seyreden, mu’cize-i kâmetini,
dedi hep, medhedip hazretini.
Görmedik böyle, gül yüzlü güzel,
boyu, hem hûyu, hem yüzü güzel.
Orta boylu iken, Nebî,
uzun kimseyle yürüseydi.
Ne kadar, uzun olsa idi, o er,
yine yüksek görünürdü, Peygamber.
uzun boylu olandan o cevher,
yüksek idi, el ayas› kadar.
Bir yol gitseydi, izzetle,
h›zl› yürür idi, gâyetle.
Deriz, vasf-› flerîfinde yine,
yürürken, e¤ilirdi önüne.
Ya’nî, bir yokufldan iner gibi,
dâim önüne, az e¤ilirdi.
fianl›, flerefli idi, o Celîl,
‹ftihâr eylerdi, rûh-› Halîl.
Bir zât› ki, murâd ede Hudâ,
her a’zâs›, olur elbet a’lâ.
Yolda giderken, e¤er bir kimse,
ans›z›n, Resûlullah› görse,
Korku düflerdi, kalbine ân›n,
yüksekli¤inden, Resûlullah›n.
– 13 –

Hem de biri, Nebî ile, müdâm,
sohbet ederek, söylese kelâm.
Sözlerindeki lezzet ile, ol,
kul olurdu, kabûl etse Resûl.
Etmifldi Onu, Hallâk-› ezel,
hüsn-i ahlâkla, bî misl-ü bedel.
Yâ Resûlallah! gücüm yok medhine,
yarat›ld›k hep, senin hurmetine.
Hâs›l›, ey fiâh-› iklîm-i vefâ,
sana cân›m da fedâ, herfley fedâ!]
Ma’lûm ola ki, islâm›n flartlar›n›n birincisi, kelime-i flehâdet getirmekdir. Ya’nî “Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlühü” demekdir.
Hakîkî îmân, bu iki husûsun ma’nâs›na cân-› gönülden kesin
olarak inanmak, tasdîk etmekdir. Ya’nî, evvelâ Hak Sübhânehü ve teâlân›n Vahdâniyyetini ikrâr edip, inanmak ve
ikinci olarak; hazret-i Muhammed Mustafân›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” nübüvvetini ve risâletini söyleyip, kabûl
etmekdir. Hak celle ve alâ hazretlerinin Vahdâniyyetini ikrâr ve tasdîk; ancak nübüvvet kayna¤›ndan alarak, inanmak
ile mu’teberdir. Sâdece aklî delîller ile iktifâ edip, felsefeciler gibi, Nübüvvet kayna¤›ndan almadan inanmak, kurtulufla ve yüksek derecelere ulafld›rmaz. Bütün se’âdetlerin sermâyesi ve bütün ni’metlerin yüksek mertebesi, hazret-i Muhammed Mustafân›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” nübüvvetine ve risâletine inanmakd›r. Ya’nî (ikrârün bil lisân
ve tasdîkun bil cenând›r) [ya’nî lisân› ile söyleyip, kalbi ile
tasdîk etmekdir]. Böyle inanmak demek de, Onun teblîg etdi¤i bütün ahkâma ve Ondan gelen bütün hükmlere inanma¤› ve tasdîk etmeyi îcâb etdirir. Bu tasdîk ve îmânda asl
olan, yarat›l›fl›n asl›nda Resûlullah aleyhisselâm ile bir münâsebet, bir benzerli¤in bulunmas›d›r. ‹nsanlar bu benzerlik
ve münâsebet husûsunda birbirinden farkl›d›rlar. Ba’z› kim– 14 –

selerde bu münâsebet o kadar kuvvetlidir ki, Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mubârek cemâlini sâdece
görmekle ve mu’cize göstermesine gerek kalmadan îmân
se’âdeti ile flereflendiler.
Mesnevî
De¤ildir îmân sebebi mu’cizeler.
Ona benzerlik s›fatlar› cezb eder.
Düflmân› kahr etmek içindir mu’cizeler.
Ona benzerlik gönlü cezb eder.
Abdüllah bin Selâmdan “rad›yallahü anh” rivâyet olunur:
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, Medîne-i münevvereye teflrîf etdiklerinde, var›p, Onu göreyim
diye huzûrlar›na gitdim. Ne zemân ki mubârek yüzünü gördüm, anlad›m ki, bu yüz yalanc› yüzü de¤ildir. Emîr-ülmü’minîn Ömer “rad›yallahü anh” bir gün Abdüllah bin Selâma “rad›yallahü anh”, hazret-i Peygamberin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hâlinden sordu. O da flöyle cevâb verdi: Benim, Onun nübüvvetinin do¤rulu¤una ma’rifetim
[inanc›m], o¤lumun hâline ma’rifetimden ziyâdedir. [Ya’nî
o¤lumun; kendi o¤lum oldu¤una inanc›mdan dahâ çokdur.]
Hazret-i emîr-ül-mü’minîn Ömer “rad›yallahü anh” bu nas›l
olur, deyince; O flöyle cevâb verdi: Mümkündür ki, o¤lumun
anas› bana ihânet edip, o¤lum, benim olmam›fl olabilir. Ammâ, Muhammed aleyhisselâm›n flân›nda ve Onun s›dk› [do¤rulu¤u] bâb›nda; kat’›yyen flek ve flübhe yokdur. [Mutlaka
inan›r›m.] Emîr-ül-mü’minîn Ömer “rad›yallahü anh” onu
yüzünden ve gözünden öpdü.
Ebû Remse-i Teymîden nakl edilmifldir: Hazret-i Resûlün “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yan›na vard›m. Mubârek cemâlini bana gösterdiler. Dedim ki, bu, Allahü teâlân›n
fleksiz ve flübhesiz Resûlüdür.
Câmi’ bin fieddâd “rad›yallahü anh” anlat›r: Bizden Târ›k adl› birisi dedi ki, Resûlullah› “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem”, Medîne-i münevvereye teflrîflerinde gördüm. Fe– 15 –

kat, onu tan›m›yordum. Bana sordu, hiç sat›l›k birfleyin varm›d›r. Dedim ki, vard›r; iflte bu deveyi satar›m. Dedi ki, kaç
paraya satars›n. Dedim ki, flu kadar vesk hurmaya satar›m.
Hemen devemin yular›n› tutup, götürdü. O gidince, biz birbirimiz ile konuflup, dedik ki, biz devemizi bir kimseye verdik ki, kim oldu¤unu bilmiyoruz. Bir hâtun bizim ile berâber
idi. Dedi ki, ben devenize kefîlim. Bir kimse ki, ay›n ondördü gibi olsun, size h›yânet etmez. [Ya’nî h›yânet etmesi
mümkin de¤ildir.] Sabâh oldu. Bir kifli bir mikdâr hurma getirdi. Dedi ki, ben Allah›n Resûlünün “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” elçisiyim. Beni size gönderdi ve buyurdu ki, bu
hurmadan yiyesiniz ve gelip devenizin behâs›n› ölçüp alas›n›z. Ba’z› âlimler buyurmufllard›r: Allahü teâlâ, meâl-i flerîfi,
(... Mubârek bir zeytin a¤ac›n›n ya¤›ndan tutufldurulur. Bu
öyle saf bir ya¤d›r ki, nerede ise, atefl dokunmasa da ayd›nl›k verecek. Bu ayd›nl›k nûr üstüne nûrdur. (Allahü teâlân›n
mü’minleri hidâyeti îmân nûru üstüne bir nûrdur). Allahü
teâlâ diledi¤i kimseyi nûruna kavufldurur. Allahü teâlâ insanlara böyle misâller verir ki, ibret al›p, îmân etsinler. Allahü teâlâ herfleyi bilir.) olan [Nûr sûresi 35.] âyet-i kerîmede
buyurup, misâl vermesi, Resûlü “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” içindir. Bu bir misâldir ki, Allahü teâlân›n Resûlünün hakk›nda vârid olmufldur. Ya’nî buyurmufldur ki,
Kur’ân-› kerîm okunup bildirilmese bile, onun mubârek yüzü, nübüvvetine ve yüksek derecelerine delâlet eder. Nitekim, Abdüllah bin Revâha “rad›yallahü anh” demifldir ki:
Beyt:
fiâyet olmasa idi, Onda apaç›k deliller.
Güzel görünüflü de sana hayr ile verirdi haber.
[Sende bu hüsn-i cemâl ve hulk-› cemîl, flân›na gün gibidir
rûflen delîl.]
Basîret ehli olanlar›n mu’cizeleri ve delîlleri görmeleri
muhabbetlerini kuvvetlendirir, keflf ve yakînlerini artd›r›r.
Allahü teâlâ; [Feth sûresi 4.cü âyetinde meâlen] (... Îmânlar›
arts›n diye, mü’minlerin kalblerine ma’nevî huzûru indirdi.
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Bütün göklerin ve yerin ordular› Allah›nd›r. Allah alîm ve
hakîmdir!) buyurmufldur.
‹nsanlardan ba’z›lar›n›n ise, Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” ile irtibâtlar› olsa da; örf ve âdetler tabî’atlar›na iyice yerlefldi¤i için [o hâller huylar› hâline geldi¤i
için], Onun ile olan münâsebetleri örtülü kalm›fld›r. Bu sebeble; Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hâllerini, sözlerini ve mu’cizelerini görüp, iflitmedikçe, Ona îmân
etmek ni’meti ile flereflenemezler. O hâlde alâmetler ve
mu’cizeler böyle kimselerin, îmân›n asl›na kavuflmalar›na sebeb olur. Bunlar› görmeden îmân etmifl kimselerin ise, bunlar› görerek yakînleri artar. Bu bak›mdan Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” nübüvvetinin flâhidlerini, risâletinin delîllerini müflâhede edenler, görenler, iki k›sma ayr›l›rlar. Bunun gibi, âdil ve güvenilir kimselerden delîlleri ve
mu’cizeleri iflitenler de iki k›smd›r. Bunlardan bir k›sm›n›n
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ile öyle münâsebetleri vard›r ki, Onun asr›ndan sonra, mu’cize gibi olmasa da, O Resûlün “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mubârek sözlerinin aç›klamalar›n›, hâllerini ve ahlâk›n› iflitdiklerinde, Onun nübüvvetini tasdîk ve getirdiklerine îmân ederler. Mu’cizeler ise onlar›n îmân›n› ve tasdîkini dahâ da kuvvetlendirir. ‹kinci k›s›m kimseler ise, mu’cizeleri duyup,
Onun “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” nübüvvetini tasdîk
etmedikçe, îmân ni’metine kavuflamazlar. Tasdîk ve îmân
ni’metine kavufldukdan sonra, mu’cizeleri mülâhaza ve ibretle düflünmek yakîni artd›r›r. ‹nsanlardan di¤er bir k›sm›n›n ise, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ile münâsebetleri ve benzerlik nûru yok olmufldur. Her ne kadar
Onun “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” nübüvvetinin delîlleri ve mu’cizeleri karfl›lar›nda olsa da ve bunlar› görseler de,
inâd ve kibrlerinden dolay› inanmad›lar. Kureyfl kabîlesinin
ileri gelenleri böyledir. Îmân etmek için mu’cize istediler.
Mu’cizeleri görünce, bunlar sihr ve göz boyamakd›r, dediler.
Mu’cizeleri görmeleri flekâvet ve bedbahtl›klar›n› artd›rmakdan baflka birfley yapmad›. Mülhidler ve z›nd›klar da bunla– 17 –

fievâhid-ün Nübüvve - F:2

ra dâhildir. Bunlardan sonraki asrlarda olanlar, mu’cizeleri
inkâr etmifller ve etmekdedirler. ‹nâd ve kibr yolunu tutmufllard›r. Hâlen de böyledir. Mu’cizeleri, nübüvveti, Peygamberli¤i mutlak olarak inkâr etmekdedirler. Haflr, neflr, k›yâmet gününe, hesâba ve kitâba, Cennet ve Cehenneme ve
Peygamberimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” haber
verdi¤i di¤er husûslara îmân etmiyorlar.
‹nsanlardan bir k›sm kimseler de, nakl edilen delillere ve
mu’cizelere inand›klar›n› söylüyorlar ise de, onlar›n hepsini
te’vîl ediyorlar. Onlar› mu’cize olmakdan ç›karacak fleklde
aç›kl›yorlar. Mu’cizeleri, hârikul’âde hâlleri, mutlak olarak
inkâr ediyorlar. Bundan dahâ acâibi de, bu inkârlar›na ra¤men, halk›n gönüllerini kendilerine çekmek için ve onlardan
çeflidli menfe’atler elde etmek için, kerâmet ve hârikul’âde
hâller sâhibi olduklar›n› iddiâ ediyorlar. Çeflidli yalan ve hîleler ile, bilgisiz, câhil kimseleri kendilerine ba¤l›yorlar. Nefsimizin flerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allahü
teâlâya s›¤›n›r›z. Allahü teâlân›n hidâyete kavufldurdu¤unu,
kimse sapd›ramaz. Onun sapd›rd›¤›n› da kimse hidâyete kavuflduramaz.
Mu’cizeleri bizzat görmek veyâ âdil ve güvenilir kimselerden duymak, ma’lûm oldu¤u üzere, ba’z›s›n›n îmân etmesine, ba’z›s›n›n yakîninin artmas›na sebeb olur. Bu sebebden
dolay› Seyyid-il Mürselînin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yolunda giden din âlimleri, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ümmetine flefkat ve Onun sünnetine
uymalar›n› teflvîk için, nübüvvetinin flâhidlerini ve risâletinin
delîllerini anlatan kitâblar yazm›fllard›r. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” di¤er hâllerinden ve sözlerinden ayr› olarak eserlerini bu delîller ile süslemifllerdir.
Bu âlimlerden biri de derin âlim ve büyük velî Mevlânâ
Abdürrahmân Câmî hazretleridir. [817 [m. 1414]de Îrân›n
Câm kasabas›nda tevellüd, 898 [m. 1492]de Hîrâtda vefât etmifldir.] Önceki ve sonraki âlimlerin yazd›¤› kitâblarda bildirilen aç›k ve meflhûr haberleri topl›yarak, “fiEVÂH‹D-ÜN
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NÜBÜVVE L‹-TAKV‹YET-‹ EHL‹L-FÜTÜVVE” ad›
ile; bir mukaddime ve yedi rüknden meydâna gelen bir kitâb
yazm›fld›r.
Kullar›n en afla¤›s› ve âcizi Mahmûd bin Osmân Lâmiî
“Allahü teâlâ günâhlar›n› afv etsin”, bu kitâb›n temâm›n›
okumakla flereflendim. Muhabbetin kuvvetlenmesinde say›s›z fâidelerini gördüm. Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” uyman›n sonsuz güzelliklerini buldum. Üstâd-›
kâmil ve imâm-› fâd›l Mevlânâ Abdürrahmân Câmînin, bu
kitâb›n yaz›lmas›nda, büyük bir gayret gösterdi¤ini ve çok
zahmet çekdi¤ini müflâhede etdim. Aç›k, mu’teber ve fâideli olmas› için, muhtelîf rivâyetleri ve çeflidli isnâdlar› almam›fld›r.
Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Âlinden,
Eshâb›ndan, tâbi’înden ve tebe-i tâbi’înden meydâna gelen
hârikul’âde hâlleri [kerâmetleri] de mu’cize kabîlinden yazm›fld›r. Çünki, Velînin kerâmeti, Nebînin mu’cizesindendir,
denilmifldir. Zîrâ, tâbi’ olmak vâs›tas› ile, tâbi’ olandan zuhûr
eden her kemâl, tâbi’ olunana âiddir. O hâlde ümmetden
parl›yan her fazîlet ve kerâmet nûru, hakîkatde nübüvvetin
parlak nûrlar›ndand›r. fiübhe yok ki, O Nebînin mu’cizelerindendir.
Mevlâna Abdürrahmân Câmî hazretleri bu kitâb› fârisî
olarak yazm›fld›r. Bu fakîr “Lâmiî Çelebi”, kolay anlafl›lmas› ve herkese fâideli olmas› için, kendi lisân›m›z türkçeye terceme etdim. [Mahmûd bin Osmân Lâmiî Çelebî 877 [m.
1472]de Bursada tevellüd, 938 [m. 1531]de orada vefât etmifldir.] Allahü teâlân›n kemâl-i kereminden müyesser etdi¤i fâideli s›rlardan ve mu’teber kitâblardan yaz›lm›fl olan sahîh isnâdlardan bulduklar›m› bu kitâbda toplad›m. Do¤ru
yola kavuflduran Allahü teâlâd›r. O düâlar› kabûl edicidir.
Yan›lmakdan ve hatâ etmekden Ona s›¤›n›r›z. Ümîd olunur
ki, Hak Sübhânehü ve teâlâ, kereminden ve herkese saçd›¤›
ni’metlerinden âfl›k ve sâd›k tâliblerin ve din kardefllerimin
kalblerini, bu kitâb›n tedkîki ile ve bu haberlerin ve mu’cize– 19 –

lerin mülahâzâs› sebebi ile, yakîn ve îmân nûrlar› ile doldurup, mesrûr eylesin. Âmîn! Yâ Mucîbessâilîn.
Bu kitâbda, bir mukaddime, yedi bölüm, bir hâtime vard›r:
1) Mukaddime: Nebî ve mürsel kelimelerinin ma’nâlar›n›
ve bunlara ba¤l› fleyleri aç›klamakdad›r.
2) Birinci bölüm: Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” do¤umundan evvel, Peygamberli¤ine delîl olan alâmetler hakk›ndad›r.
3) ‹kinci bölüm: Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” do¤umundan bi’setine [Peygamberli¤i bildirildi¤i
vakte] kadar, meydâna gelen alâmetler hakk›ndad›r.
4) Üçüncü bölüm: Bi’setden hicrete kadar meydâna gelen
mu’cizelerin beyân› hakk›ndad›r.
5) Dördüncü bölüm: Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” hicretinden vefât›na kadar olan mu’cizeleri hakk›ndad›r.
6) Beflinci bölüm: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan sonra meydâna gelen ve ayr›ca zemân› kesin belli olm›yan veyâ bir vakte mahsûs olm›yan alâmetler
hakk›ndad›r.
7) Alt›nc› bölüm: Eshâb-› kirâmdan ve Ehl-i beytden
[oniki imâmdan] meydâna gelen kerâmetler anlat›lmakdad›r.
8) Yedinci bölüm: Tâbi’în, tebe-i tâbi’în ve sofiyyeden sâd›r olan kerâmetler hakk›ndad›r.
9) Hâtime: Din düflmanlar›n›n gördü¤ü cezâ ve belâlardan bahs edilmekdedir.
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MUKADD‹ME
Nebî ve Mürsel [Resûl] kelimelerinin ma’nâlar› ve bunlara ba¤l› fleylerin aç›klanmas› hakk›ndad›r.
Resûl, kendisine Allahü teâlâ taraf›ndan vahy yolu ile yeni bir din gönderilen Peygamberdir. Bu din ile Allahü teâlâya nas›l ibâdet edilece¤ini bildiren, her asrda gelen Peygamberlere Nebî denir. Peygamberli¤ini bildirdikden sonra,
îmân etmiyenlerle cihâd etmesi emr olunan Peygamberlere
“Ülül’azm” denir. [Âdem, Nûh, ‹brâhîm, Mûsâ, Îsâ ve Muhammed Mustafâ aleyhissalâtü vesselâm ülül’azm Peygamberlerdir.] Nitekim, Peygamberimize “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” Peygamberli¤inin bildirildi¤i ilk zemânlarda; (Senin vazîfen ancak emrleri teblîgdir!) buyruldu. Bir zemânda
da [Kehf sûresi 29.cu âyetinde meâlen], (Ey Resûlüm! De ki,
Kur’ân-› kerîm Rabbinizden gelen bir hakd›r. Art›k dileyen
îmân etsin, dileyen kâfir olsun! Çünki biz, zâlimler için öyle
bir atefl hâz›rlad›k ki, onun kal›n d›vârlar› kendilerini kuflatm›fld›r) buyuruldu. Fekat, son zemânlar›nda teblîg flekli de¤ifldi. Ve Allahü teâlâ [Tevbe sûresi 36.c› âyetinde meâlen],
(... Onlar ile toptan harb edin!..) ve [Bekara sûresi 191.ci âyetinde meâlen], (O kâfirleri nerede bulursan›z öldürünüz!)
buyurdu.
Mu’cize; Peygamberli¤ini bildiren bir Peygamberden, hiç
kimsenin i’tirâz edemedi¤i, âdet-i ilâhiyye d›fl›nda ve kudret-i ilâhiyye içinde meydâna gelen âdet d›fl› hâdiselerdir.
Evliyân›n kerâmetleri ve kâfirlerin istidrâclar›, mu’cize
ta’rifinin d›fl›ndad›r. Zîrâ; Evliyâ; Nübüvvet da’vâs›nda bulunmaz. Dalâlet ehlinden, her ne kadar nübüvvet da’vâs›nda bulunanlar düflünülebilse de, Allahü teâlân›n âdet-i ilâhiyyesi flöyledir ki, onlar hârikul’âde ifller yapmak istedikleri s›rada, bu fleyler onlardan meydâna gelmez. Gelse bile
bunlara karfl› ç›kan ve iddiâlar›n›n aksini söyliyen bulunur.
Bu da onlar›n da’vâlar›n›n asls›z oldu¤unu gösterir.
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Nebî ve Resûllerden ba’z›lar› dahâ üstündür. Allahü teâlâ
Kur’ân-› kerîmde [Bekara sûresi 253.cü âyet-i kerîmede meâlen], (Bu Peygamberlerin bir k›sm›n›, kendilerine verilen
özellikler ile di¤erlerinden üstün k›ld›k...) buyurmufldur. Sülemî, (Hakâik) kitâb›nda flöyle yazm›fld›r: Sehl “rahimehullah” buyurdu ki, Peygamberlerden ba’z›s›n›n ba’z›s›ndan üstün k›l›nmas›, ma’rifet ve tâ’at husûsundad›r. Cüneyd-i Ba¤dâdî “rahimehullah”, Temyîz ve s›rr› saklamak bak›m›ndand›r, buyurdu. Ba’z› âlimler; cömerdlik ve ahlâk bak›m›ndan,
ba’z›lar› ise hilm ve hilkatdendir, demifllerdir. Yine âlimlerden bir k›sm›, bu üstünlük, sözüne güvenirlik ve tevekkül bak›m›ndan demifllerdir. Bir k›sm› da nefsin hîlelerini ve fleytân›n vesveselerini bilmek bak›m›ndand›r, demifllerdir. Fekat,
Peygamberler hakk›nda bu bak›mdan fazîletlidir diye ta’yîn
etmek meflrû’ de¤ildir. [Emânet, s›dk, teblîg, adâlet, ismet,
fetânet, emnül-azl s›fatlar›n›n bütün Peygamberlerde bulundu¤una inanmak lâz›md›r.] Nitekim Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” flöyle buyurmufldur: (Peygamberler
aras›nda ay›r›m yapmay›n›z!). Ancak biz, Peygamberimizin
“sallallahü aleyhi ve sellem” dahâ fazîletli oldu¤unu biliriz.
Çünki Onun, di¤er Peygamberlerden fazîletli oldu¤u nâss
ile, ya’nî âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfler ile sâbitdir. Hadîs-i
flerîfde flöyle bildirilmifldir: (Ben, Âdem o¤ullar›n›n seyyidiyim, ö¤ünmüyorum!). (Ben önce ve sonra gelenlerin en kerîmiyim, ö¤ünmüyorum!) Hazret-i Muhammed “aleyhi minessalevâti efdalühâ ve minettehiyyâtü ekmelühâ” hâtemün
nebiyyîn [Son Peygamber olarak] ve Seyyidil mürselîn [Bütün resûllerin en üstünü olarak], âlemlere rahmet ve k›yâmet
gününün flefâ’atcisidir. Nitekim bu husûs âyet-i kerîme ile
sâbit olmufldur. Allahü teâlâ [Ahzâb sûresi 40.c› âyetinde
meâlen], (Muhammed, erkeklerinizden hiçbirinin babas› de¤ildir. Fekat o, Allah›n resûlü ve Peygamberlerin sonuncusudur.) ve [Enbiyâ sûresi 107.ci âyetinde meâlen] (Ey Resûlüm! Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik!) buyurmufldur. [(Mektûbât Tercemesi) kitâb›nda 44.cü mektûbu
okuyunuz!]
– 22 –

Muhammed aleyhisselâm bütün insanlara ve cinlere Peygamber olarak gönderilmifldir. Onun dîninin gönderilmesi
ile bütün dinler nesh olmufl, yürürlükden kald›r›lm›fld›r. Ona
Kur’ân-› kerîm gönderilince, di¤er semâvi kitâblar nesh edilmifl, hükmleri yürürlükden kald›r›lm›fld›r. [Bu kitâblar, dahâ
önce insanlar taraf›ndan tahrîf edilmifl, bozulmufl idi. Bugün
asl› üzere Tevrât ve ‹ncîl yokdur. Olsa bile, nesh edilmifl oldu¤undan makbûl de¤ildir.] Onun gönderilmesi ile Peygamberlik son buldu. Ondan sonra Peygamber gelmiyecekdir.
Onun dîne da’vetinden baflka, di¤er da’vetler merdûddur,
kabûl olunmaz. Zîrâ islâm dîni Onun gelmesi ile ve O hayâtda iken kemâle erdirilmifldir. Nitekim; [Mâide sûresi 3.cü
âyetinde meâlen], (Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim)
buyurulmas› bu husûsu bildirmekdedir.
(Güzel ahlâk› temâmlamak için gönderildim) buyurulan
hadîs-i flerîf de, bunu gösteren aç›k bir flâhiddir. O hâlde, kemâl üzerine fazla söylemek noksanl›kd›r. fiübhesiz ki, her
kim Ona tâbi’ olmakdan yüz çevirirse ve Onun dîninin
hükmlerini mutlaka kendine lâz›m bilmeyip, ehemmiyyet
vermez ise, fleytân›n dostu ve Rahmân›n düflmân› olur. Böyle kimse z›nd›klardan ve mülhidlerdendir. Allahü teâlâ onlar› zelîl eylesin! Böyle kimselerde hârikul’âde fleyler görülür
ise, bunlar kerâmet cinsinden de¤ildir. Öyle kimselerde zuhûra gelen bu hâllere mekr ve istidrâc denir. ‹yi bilmek îcâb
eder ki, Allahü teâlân›n, bir kulun bütün murâd›n› yerine getirmesi, her istedi¤ini vermesi, isterse bu verilen fleyler hârikul’âde olsun, o kulun Allahü teâlâ kat›nda makbûl bir kul
oldu¤unu göstermez. Bunlar, ba’z› kullar›na iyilik ve ihsând›r. Ba’z›lar›na da istidrâcd›r. Allahü teâlâ [A’râf sûresi
182.ci âyetinde meâlen], (... Onlar› derece derece afla¤› indiriyoruz. Onlar bilmiyorlar) buyurdu.
[(Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n 747.ci sahîfesinde buyuruluyor ki:
Seyyid Abdülhakîm bin Mustafâ “rahmetullahi aleyh”
bir mektûbunda buyuruyor ki:
Vâridât-i ilâhiyyenin hepsi, âdet-i ilâhiyye içinde hâs›l ol– 23 –

makdad›r. Ya’nî, Allahü teâlâ, herfleyi bir sebeb alt›nda yaratmakdad›r. Bu sebeblere, ifl yapabilecek te’sîr, kuvvet vermifldir. Bu kuvvetlere, tabî’at kuvvetleri, fizik, kimyâ ve biyoloji kanûnlar› diyoruz. Bir ifl yapmam›z, birfleyi elde etmemiz için, bu iflin sebeblerine yap›flmam›z lâz›md›r. Meselâ,
bu¤day hâs›l olmas› için, tarlay› sürmek, ekmek, ekini biçmek lâz›md›r. ‹nsanlar›n bütün hareketleri, iflleri, Allahü teâlân›n bu âdeti içinde meydâna gelmekdedir. Allahü teâlâ,
sevdi¤i insanlara, iyilik, ikrâm olmak için ve az›l› düflmanlar›n› aldatmak için, bunlara, (Hârik-ul’âde) olarak, ya’nî âdetini bozarak, sebebsiz fleyler yarat›yor. [Her insanda nefs vard›r. Nefs, Allah›n düflman›d›r. Hep kötülük yapmak ister. ‹slâmiyyete uymak istemez. ‹slâmiyyete uyanlar›n nefsleri temizlenir, düflmanl›klar› kalmaz. Açl›k çeken, s›k›nt›l› yafl›yan
kâfirlerin nefsleri ise za’îfler. Kötülük yapamaz. Bunun için,
Evliyâda ve papazlarda Hârikul’âde ifller hâs›l olur.]
1– Peygamberlerden “aleyhimüsselâm”, tam temiz olduklar› için âdet-i ilâhiyye d›fl›nda ve kudret-i ilâhiyye içinde
fleyler meydâna gelir. Buna (Mu’cize) denir. Peygamberlerin
“salevâtullahi teâlâ aleyhim ecma’în” mu’cize göstermesi lâz›md›r.
2– Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” ümmetlerinin Evliyâs›nda, nefslerinin kötülükleri kalmad›¤› için âdet d›fl› meydâna gelen fleylere, (Kerâmet) denir. ‹bni Âbidîn, Mürtedleri anlat›rken diyor ki, [(Mu’tezile) ve (Vehhâbî)ler, kerâmete inanmad›. ‹mâm-ül-haremeyn ve ‹mâm-› Ömer Nesefî ve
birçok âlimler “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, kerâmetin câiz oldu¤unu isbât etmifllerdir.] Evliyân›n kerâmet
göstermesi lâz›m de¤ildir. Bunlar, kerâmet göstermek istemez. Allahü teâlâdan utan›rlar.
3– Ümmet aras›nda, Velî olm›yanlardan meydâna gelen
âdet d›fl› fleylere, (Firâset) denir.
4– Fâs›klardan, günâh› çok olanlardan zuhûr ederse (‹stidrâc) denir ki, derece derece, k›ymetini indirmek demekdir.
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5– Kâfirlerden zuhûr edenlere ise (Sihr), ya’nî büyü denir.]
‹stidrâc›n ma’nâs›: Allahü teâlân›n bir kimseye, isteklerini dünyâda vermesidir ki, o kimsenin haddi aflmas›, inâd›, cehâleti ve fesâd› art›p, her zemân ve belki her ân dergâh-› izzetden [Allahü teâlâ kat›ndan] uzaklaflarak, rahmetden
mahrûm kalmas›na sebeb olmas›d›r.
‹stidrâc›n k›smlar›:
1– Mekr: Allahü teâlâ [A’râf sûresi 99.cu âyetinde meâlen], (... Hüsrâna u¤rayan kimselerden baflkas›, Allah›n
mühlet vermesinden emîn olamaz.) ve [Neml sûresi 50.ci
âyetinde meâlen] (Böyle bir hîle kurdular. Biz de onlar›n haberi olmadan, hîlelerinin cezâs›n› verdik!) buyurdu. Mekr,
bir kimseyi aldatmak, hîle yapmak demekdir.
2– Keyd: Allahü teâlâ [A’râf sûresi 183.cü âyetinde meâlen], (... ‹hsân görünüflünde, helâk ve perîflan ediflim pek çetindir!) buyurdu. Mekr ma’nâs›na yak›nd›r.
3– H›dâ’: Allahü teâlâ [Nisâ sûresi 142.ci âyetinde meâlen], (Münâf›klar zanlar›nca, Allaha hîle yaparlar. Allah da
hîlelerini bafllar›na geçirir.) ve [Bekara sûresi 9.cu âyetinde
meâlen], (Onlar (akllar›nca) Allah› ve mü’minleri aldat›rlar.
Hâlbuki onlar ancak kendilerini aldat›rlar. Ve bunun fark›nda de¤ildirler.) buyurdu. H›dâ’; bir kimseye tahmîn etmedi¤i tarafdan zarar vermekdir.
4– ‹mlâ: Allahü teâlâ [Âl-i ‹mrân sûresi 178.ci âyetinde
meâlen], (‹nkâr edenler, kendilerine ömr ve mühlet veriflimizi, sak›n kendileri için hayrl› sanmas›n. Biz onlar› sâdece günâhlar›n› artd›rs›nlar diye b›rak›yoruz) buyurdu. Bu âyet-i
kerîmede nümlî kelimesi, mühlet verdik demekdir.
5– ‹hlâk: Allahü teâlâ [En’âm sûresi 44.cü âyetinde meâlen], (... Nihâyet kendilerine verilen bu genifllik ve serbestlikle tam ferâhland›klar› s›rada onlar› ans›z›n yakalad›k) ve
[Kasâs sûresi 39 ve 40.c› âyetlerinde Fir’avn hakk›nda me– 25 –

âlen], (O Fir’avn ve askerleri yeryüzünde (M›srda) haklar›
olm›yarak büyüklük taslad›lar. Ve zan etdiler ki, bize döndürülmiyecekler. Biz de hem Fir’avn›, hem askerlerini yakalad›k da onlar› denize at›verdik..) buyurdu. ‹hlâk, çok kerre
ni’met olarak verilen birfleyi sonunda azâb olarak gönderip,
aldatmakd›r.
O hâlde bu âyet-i kerîmelerden anlafl›ld› ki, arzû edilen
fleylerin ele geçmesi, se’âdete kavuflmaya, olgunlu¤a ve hayra delâlet etmez.
Kerâmet ile istidrâc aras›ndaki fark flöyledir: Kerâmet sâhibi olan kimse, unsûru latîf ve cevheri flerîf olan kerâmet ile
meflgûl olmaz ve onunla ö¤ünmez. Bilâkis, kendisinden kerâmet zuhûr edince, kendisinden meydâna gelen bu hâlin istidrâc olabilece¤i endîflesi ile Allahü teâlâdan korkusu iyice
artar. Onun kahr›ndan sak›nmas› son derece fazlalafl›r. Yâhud da, bu amellerinin dünyâda cezâs› olabilir diye düflünür.
Fekat istidrâc sâhibi olan kimse, bu durum, güzel hâller ve
ameller ve bu amellerin netîceleridir diye zan eder. Bunlar
mekr, aldatma ve sapd›rma de¤ildir diyebilir. Kendinde bir
olgunluk ve üstünlük oldu¤u hayâli ile insanlara hakâret nazar› ile bakar. Kendini ikâb-› ilâhîden emîn bulur. Kötü akîbetden sak›nmaz. Bu sebebden kâmil ve derin âlimler buyurmufllard›r ki; Allahü teâlâdan uzaklaflanlar›n, ya’nî dalâlete düflenlerin ekserîsi, kerâmet gösterme makâm›nda düflmüfllerdir.
fiübhesiz ki, kerâmetlerin ve hârikul’âde hâllerin zuhûrundan ve çeflidli belâlardan sak›n›p, korkanlar, mâsivâya
nazâr etmiyenler mekre düflmezler ve Allahü teâlâdan uzaklaflmazlar. Onlar yakîn ehli ve âlemlerin Rabbinin makbûlüdürler. Sahîh nakllerde gelmifldir ki, Bel’am bin Bâura, Bersîsa ve bunlar gibi kimseler; zemânlar›nda çok ibâdet ve a¤›r
riyâzetler yapmalar› sebebi ile çeflidli hârikalar, keflf ve kerâmet sâhibi olmufllard›. Lâkin, bu hâllerin meydâna gelmesinden ma¤rûr oldular. Bu sebeb ile mekr-i ilâhîye düfldüler.
Nihâyet köpek ve domuz mertebesine düfldüler. [‹mâm-›
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Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî “rahmetullahi aleyh”,
(Mektûbât) kitâb›n›n 2.cild 92.ci mektûbunda; hârikalar› ve
kerâmetleri ve Velî olmak için bunlara ihtiyâc olmad›¤›n›,
kerâmet ve istidrâc sâhiblerinin nas›l ay›rd edilece¤ini bildirmekdedir. Bu mektûbun tercemesi (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›nda 749.cu sahîfede vard›r.]
Rivâyet olunur ki, Fir’avn bir zemân Nil nehrinin yan›na
gelmifldi. O yürüdükce Nil akar, durdukca da dururdu. fiübhesiz ki, bu gibi hâller kerâmet de¤ildir. Mekr-i ilâhîdir [aldatmad›r]. Sâhibinin perîflan olmas›na, Hakdan son derece
uzaklaflmas›na ve mahrûmiyyetine sebeb olur. [Bekara sûresi 26.c› âyet-i kerîmesinde meâlen], (... Bir ço¤unu flafl›rt›p,
sapd›r›r ve yine onun ile bir ço¤unu hidâyete erdirir...) buyuruldu.
Hazret-i Îsâ “salevâtullahi alâ nebiyyinâ ve aleyhim” âh›r
zemânda, k›yâmete yak›n, gökden inip, bizim Peygamberimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” dîni ile, ya’nî islâmiyyet ile amel edecekdir. Salîbi [haç›] k›r›p, içki ve domuza
harâmd›r, diyecekdir. Her ne kadar Peygamber efendimiz
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, âlem-i flehâdetde, bütün
Peygamberlerden sonra ise de, âlem-i ervâhda onlar›n evveli ve birincisidir. Nitekim, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” (Âdem aleyhisselâm su ile toprak aras›nda iken
ben Peygamber idim!) buyurmufldur. Arabî beyt tercemesi:
Her ne kadar sûretde isem de ibni Âdem,
Benim için onda babal›¤›m› gösteren bir ma’nâ vard›r.
Bu hadîs-i flerîfin ma’nâs› flöyledir: Allahü teâlâ zât›ndan
baflka bir fleyin bulunmad›¤› sonsuz öncelerde, önce kendi
zât-› mukaddesine, arada vâs›ta olmaks›z›n yapd›¤› ilk tecellîde, herfleyin asl› önce Allahü teâlân›n kendisinde idi. Bu
mertebede, mevcûdât›n hakîkatleri zât-› ilâhîden ayr› olmad›klar› gibi, birbirinden de farkl› de¤il idi. Bu mertebeye
te’ayyün-i evvel veyâ Hakîkat-i Muhammedî denir. Di¤er
mevcûdât›n hakîkatleri, o hakîkatin cüz’leri ve tafsilât›d›r.
Onlar›n sûreti ile vâki’ olan tecellîler, gayb âleminde, o hakî– 27 –

katin sûretindeki tecellîden yay›lm›fld›r. O hakîkatin varl›k
sûreti, önce rûhlar mertebesinde mücerret bir cevherdir ki,
fiâri’ [Resûlullah] “sallallahü aleyhi ve sellem” buna ba’zen
akl, ba’zen kalem, ba’zen rûh veyâ nûr buyurmufllard›r. Hadîs-i flerîflerde; (Allahü teâlâ önce akl› yaratd›.) (Allahü teâlâ önce kalemi yaratd›.) (Allahü teâlâ ilk önce benim rûhumu veyâ nûrumu yaratd›.) buyurulmufldur. Farkl› ifâdeler,
de¤iflik i’tibârat sebebi iledir. Zîrâ ilk cevher olma mertebesi birfleyden baflkas› için olamaz. Di¤er hakîkatlerin varl›k
sûreti o hakîkatin varl›k sûretinden dolay›d›r. Bu, mertebe
mertebe afla¤› inmifldir. Cismânî sûretde insan unsurundaki
ferdlerin ilki Âdem aleyhisselâmd›r. Onda nihâyet buldu.
Hakîkat-i insanî, önce mertebe-i kalem-i a’lâdaki akl-› evveldir. Müteayyin olur. ‹kinci olarak, levh-i mahfûz mertebesindeki nefs-i küllîdir, te’ayyün bulur. Üçüncü olarak, Arfl›
azîmdeki muhadded-i cihât-› mekân ve müstevây-› ism-i
rahmând›r. Dördüncü olarak, mertebe-i kürsiyyi kerîmdeki
müstevây-› ism-i rahîmdir. Beflinci olarak, yedinci gökdeki
felek-i zühal ve müstevây-› ism-i Rabd›r. Alt›nc› olarak, alt›nc› gökdeki felek-i müflterî ve mazhar-› ism-i alîmdir. Yedinci olarak, beflinci gökdeki, felek-i merîh ve sûret-i ism-i
kahhârd›r. Sekizinci olarak, dördüncü gökdeki, felek-i flems
ve âyine-i ism-i muhyîdir. Dokuzuncu olarak, üçüncü gökdeki felek-i zühre ve mir’ât-› ism-i musavverdir. Onuncu olarak, ikinci gökdeki, felek-i utârîd ve s›rr-› ism-i Bârîdir. Ondan sonra birinci gökdeki felek-i kamer ve masdâr-› ism-i
Hâl›kd›r. Ondan sonraki âlem-i anâs›rda ve mevâlid-i selâseden, baba sulbüne var›nca, gelip, ta’yîn ve temyîz gösterir.
Bu mertebelere mertebe-i istidâ’ derler. Yanî mertebe-i vedî’atd›r. Baba sulbünden ana rahmine düflüp, karar k›lar. Bu
mertebeye mertebe-i istikrâr denir. Allahü teâlâ [En’âm sûresi 98.ci âyetinde meâlen], (Sizi tek bir nefsden yaratan
Odur) buyurmufldur. O nefs küllî nefsdir. Onlar için ana rahminde istikrâr ve ata [baba] sulbünde ve sâir zikr olunan
mertebelerde istidâ’ vard›r.
Âdem ve di¤er Enbiyâ “aleyhimüsselâm” âlem-i flehâdet– 28 –

de [dünyâda] cism sûretinde ortaya ç›kmad›kça, Peygamberlik s›fat› ile s›fatlanmazlar. Fekat Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” böyle de¤ildir. Onun mubârek
rûhu yarat›l›nca, Peygamberlik ile müjdelendi. Nitekim;
(Âdem “aleyhisselâm” su ile toprak aras›nda iken ben Peygamber idim) hadîs-i flerîfi buna iflâretdir. Bütün Peygamberlerin dinlerinde icrâ olunan ahkâm, Muhammed aleyhisselâm›n dîninden al›nm›fld›r. Hakîkatde di¤er Nebîler ve
Resûller Onun dîninin ahkâm›n› teblîg için gönderilmifl
olan vekîlleridir. Nitekim, Emîr-il mü’minîn Alî “rad›yallahü anh” ve Mu’âz bin Cebel “rad›yallahü anh”, Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” vekîl olarak, ahkâm›
teblîg için [dîni anlatmak için] Yemen diyâr›na gitdiler. Hakîkatde bütün Peygamberlerin dinleri Onun dînidir ki, nâibleri [vekîlleri] vâs›tas› ile mahlûkâta ulaflm›fld›r. Muhammed aleyhisselâm›n mubârek vücûdunun yarat›lmas› ile bu
din zâhir oldu. Allahü teâlân›n hikmeti ile bütün dinler
nesh edilip, baflka bir din ile baflka hükmler teblîg edildi.
Zîrâ insanlar›n kâbiliyyetlerinin ve istidâtlar›n›n de¤iflik olmas›, dinlerin de de¤iflik olmas›n› îcâb etdirir. Nitekim, bir
tabîb-i hâz›k, bir hastada sar›l›k görse, ona göre ilâc verir.
Sonra bu hastada öksürük olsa, öksürük ilâc› verir. Velhâs›l hastal›¤a göre ilâc verir. Hastal›k de¤ifldikce ilâc da de¤iflir. Kalbleri hasta olan insanlara, Peygamberlerden müflfik
tabîb-i hâz›k olmaz. Allahü teâlâ onlar hakk›nda [Bekara
sûresi 10.cu âyetinde meâlen], (Onlar›n kalblerinde nifâk
ve hased hastal›¤› vard›r...) buyurdu. [Ahzâb sûresi 6.c› âyetinde meâlen], (Peygamberler mü’minlere (her husûsda)
nefslerinden evlâd›r...) buyurdu. Peygamber aleyhisselâm
hastal›klara göre ilâc, çâre bildirir. Buna uyarlar ise, s›hhat
ve se’âdete kavuflurlar.
(Fasl-ül hitâb) kitâb›nda flöyle buyurulmakdad›r: (Her
asrda gönderilen Peygambere, o asrdaki insanlar›n istidâtlar›n› içine alan bir istidât verilmifldir. Peygamberin bu istidâd›, o asr için ta’yîn edilen istidâda ve mizâca denkdir. Her
asrda gönderilen Peygamberler, gönderildikleri asrda yafl›– 29 –

yan insanlar›n kâbiliyyetlerine ve istidâtlar›na gönderilir. Bu
sebeble, her asrda gelen insanlar›n kâbiliyyetlerinin farkl› olmas›ndan dolay›, dinleri de farkl› oldu. Bu farkl›l›k, dinlerin
asl›n›n bir din olmas›na mâni’ de¤ildir. Nitekim, güneflin ›fl›¤›n›n farkl› yerlerde, farkl› fleklde görünmesi, bu ›fl›klar›n
hepsinin ayn› güneflin ›fl›¤› olmas›na mâni’ de¤ildir.)
Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Peygamberli¤i bildirilince, Onun istidâd› bütün Peygamberlerin
istidâtlar›ndan dahâ mükemmel ve dahâ mu’azzam ve bütün
âfetlerden sâlim oldu. fiübhesiz Onun ümmetinin istidâtlar›
da, di¤er ümmetlere nisbetle dahâ mükemmel oldu. Muhakkak ki, bütün Peygamberlerin dinleri, zuhûruna ve zemâna
göre s›rât-› müstekîm-i Muhammedîde ve dîn-i mard›yye-i
Mahmûde-i Ahmedîde münderic ve dâhil oldu, topland›. Allahü teâlâ [Âl-i ‹mrân sûresi 85.ci âyetinde meâlen], (Muhammed aleyhisselâm›n getirdi¤i islâm dîninden baflka din
istiyenlerin dinlerini, Allahü teâlâ sevmez ve kabûl etmez.
Dîn-i islâma arka çeviren, âh›retde ziyân edecek, Cehenneme girecekdir!) buyurdu. S›rât-› müstekîm olan tevhîd yolunda bütün Enbiyâ ve asfiyâ birleflmifllerdir. Allahü teâlâ
[Âl-i ‹mrân sûresi 64.cü âyetinde meâlen], ((Resûlüm), de
ki: Ey kitâb ehli (H›ristiyan ve yehûdîler)! Bizimle sizin aran›zda müsavî bir kelimeye gelin. Allahdan baflkas›na tapmayal›m, Ona hiç birfleyi ortak koflmayal›m...) buyurdu. Ya’nî,
ey ehl-i Tevrât ve ‹ncîl, geliniz bir kelime ile azm; kabûl ve
amel edelim. Bu husûs hakk›nda Tevrât, ‹ncîl ve Kur’ânda
ihtilâf yokdur. Muhkemât kabilinden olanlar nesh kabûl etmez. Aram›zdaki o kelime fludur: Allahdan baflkas›na tapmayal›m ve Ona flerîk tutmayal›m. Zîrâ tarîk-› tevhîdden
gayr›s›na tâbi’ olmak azg›nl›k ve dalâlete sebeb olur. Allahü
teâlâ [En’âm sûresi 153.cü âyetinde meâlen], (... Baflka yollara ve dinlere uyup gitmeyin ki, sizi Onun yolundan sapt›r›p
parçalamas›nlar...) buyurdu. Tevhîdin kemâli de flöyledir ki,
kul Allahü teâlân›n tasarrufu karfl›s›nda bütün arzû ve isteklerden uzak olmal›d›r. Nitekim Seyyidüttâife hazret-i Cüneyd “rahmetullahi teâlâ aleyh” flöyle buyurmufldur: “Tev– 30 –

hîd, kulun, Allahü teâlân›n huzûrunda, Onun takdîr ve tasarruflar›, kulun üzerinde cereyân edinceye kadar zikr etmifl
olmas›d›r. Nitekim, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” fenâ fillâh mertebesinde cümle Enbiyâdan dahâ
yüksek mertebede ve tevhîdde efdaldir. fiübhesiz ki, Allahü
teâlâ Ondan sâd›r olan fi’li Ona nisbet etmeyip, kendi zât-›
mukaddesine izâfet edip [Enfâl sûresi 17.ci âyetinde meâlen], (Ey Resûlüm, kâfirlere atd›¤›n› sen atmad›n, onlar›
Allahü teâlâ atd›) buyurdu. Bu cins ifl hazret-i Dâvüd aleyhisselâmdan sâd›r oldu¤u vakt, Allahü teâlâ [Bekara sûresi
251.ci âyetinde meâlen] (Dâvüd “aleyhisselâm” da düflmân
hükümdâr› Câlûtu öldürdü) buyurdu. Hazret-i Mûsâ aleyhisselâm, Tûr da¤›na tecellî k›ld›¤›n› görünce, bay›l›p, yere
düfldü. Allahü teâlâ [A’râf sûresi 143.cü âyetinde meâlen]
(Nihâyet Rabbi, o da¤a tecellî edince, onu yer ile bir etdi.
Mûsâ da bay›larak yere düfldü) buyurdu. Hazret-i Seyyidil
mürselin Muhammed aleyhisselâma bütün ni’metler ve
azâblar gösterildi, hâlinde bir zerre de¤ifliklik olmad›. Allahü teâlâ [Necm sûresi 17.ci âyetinde meâlen] (Gözü ne kayd›, ne de afld›) buyurdu. O hâlde, O Sultân-› Enbiyân›n “sallallahü aleyhi ve sellem” cümle Enbiyâya ba¤l› olmas›, bütün
dinler Onun dîninin tufeylisi olmas› tabi’îdir. Allahü teâlâ
hadîs-i kudsîde (Sen olmasayd›n mahlûkât› yaratmazd›m) ve
[Duhâ sûresi 5.ci âyetinde meâlen] (‹leride (k›yâmet günü),
Rabbin sana (flefâ’at makâm›n›) verecek de hoflnûd olacaks›n) buyurdu. Bu âyet-i kerîmenin tefsîrinde demifllerdir ki;
(Cümle mahlûkât benim r›zâm› isterler ve biz senin r›zân› isteriz. Havas her ne kadar havas ise de senin makâm›n yan›nda âmîlerdir. Hâsdan da hâs olan sensin yâ Muhammed. Hakîkat fludur ki, O hazretin mertebesinin kemâlini ve yüksekli¤ini hakk›yla kimse idrâk edemez.) Beyt:
Nebîyi nebî tan›yabilir,
Mustafây› da Alî tan›yabilir.
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[Çün aflk denizi dalgaland›,
ol dürr-i yetîm, zâhir oldu.
fiân›nda buyurdu, Hâl›k› pâk
(levlâke levlâk lemâ halaktül eflâk).
Mahmûdu Muhammedü mübeccel,
mahbûb-i Hudâ, nebiyyi mürsel.
Do¤dukda, o flemsin ziyâs›,
doldurdu bütün kâinat›.
Gördü Onu, basîr olanlar,
görmiyor, yaln›z, kör olanlar.
O gonca, Mekkede aç›ld›,
kokusu dünyâya saç›ld›.
Zerredir, O güneflden el’ân,
âlemdeki ilm ile irfân.
Bugün dolduran, rûy-› zemîni,
ilmler, O gülün bir filizi,
Ol güneflin olmasa berk›,
kim parlat›rd› flark-› garb›?
Olmasa, Endülüs okulu aç›k,
kim Avrupaya tutard› ›fl›k?
‹lm merkezi Semerkand, Ba¤dâd,
etdi, yer yüzün cehlden âzâd.
Böylece, kaplad› her yeri,
h›zla envâr-› Muhammedî.
‹nsâf et, ey inadc› insâf,
meydânda de¤il mi, ilm-i eslâf?
Kim eyledi Mustafâ gibi,
tevhîd-i Cenâb› ezelî?
Verdi mi, öyle dersi irfân,
Hitit ve Âsûr, Roma, Yunân?
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Ölçülse, Tevrât, Zebûr, ‹ncîl,
üstün elbet, Kitâb-› tenzîl.
Bir mu’cizedir, nûr-i Kur’ân,
de¤iflmez hiç, durdukca cihân.
K›yâmete dek, olur mer’i,
flübhe edene, (Fe’tû) emri.
Yehûd, mason, komünist flimdi,
Kur’âna, hep, hücûma geçdi.
Her asrda böyle çatd› a’dâ,
biri zafer bulmad› aslâ.
Çünki, onu Cenâb-› Bârî,
de¤iflikliklerden k›ld› ârî.
fier’ ile yayd›, o Nebî,
Yer yüzüne ilmi, edebi.
Kim giderse onun izinde,
iyilik bulur her iflinde.
Her kim ki, bu yola özenir,
güzel s›fatlarla bezenir.
Ümmîdir, e¤erçi, o Nebî,
ilm ile doldurdu heryeri.
Ümmî ki, sözlerinde parlar,
her mahlûka âid haklar.
Ümmî idi, hocas› yokdu,
fenne uygun âyet okudu.
Seçilmifl, sevgili iken o,
dâim be¤enirdi yoklu¤u.
Emrine geçmiflken memâlik,
üç gömle¤e de¤ildi mâlik.
Askeri olurken muzaffer,
açl›¤› sever idi ekser.
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Çok mal bulunmazd› evinde,
fevtinde, görüldü, z›rh› rehinde.
Vâr›n› fakîre verirdi,
yoksul olunca, sevinirdi.
Ekser zemân gördü¤ü fleyler,
yan›nda, dünyâ neye de¤er?
‹hsânlar›, herkese çokdu,
birfley yok demek, onda yokdu.
Ba’zan, o kadar çok verirdi,
düflmânlar› hep, e¤ilirdi.
fiefkati boldu, her leîme,
müflfik babayd›, her yetîme.
Her iflinde vard›, çok hikmet,
hiç etmedi kimseye minnet.
Hastay› ziyâret ederdi,
derdliyi flifâyâb ederdi.
Teheccüdü hiç b›rakmazd›,
Allah korkusundan yatmazd›.
Tutard› herkesi, Peygamber,
hep kendi nefsîle berâber.
‹ftihâr ederdi, kullukla,
huylu idi, ilâhi hulkla.
Bir mektebe oldu, müdâvim,
Allahd›, zât›na muallim.
Anlatmak için Rahman, an›,
Kur’ânda hofl etdi beyân›.
Haflra dek, fiâh-› enbiyâya,
olsun salevât, bî nihâye!
Olsun Âline, Eshâb›na,
salât, selâm› âcizâne!]
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Enbiyâ “aleyhimüsselâm” bütün insanlardan efdaldir.
Evliyâdan ve s›ddîklardan hiçbir kimse, ne kadar yüksek
olursa olsun, Enbiyâ derecesine eriflemez. Sultân-ül ârifîn
hazret-i Ebû Yezîd Bistâmî “kaddesallahü sirrehül’azîz” buyurmufldur ki: “S›ddîklar›n yükseldi¤i en son makâm, Enbiyân›n hâllerinin bafllad›¤› ilk makâmd›r.” ‹bni Attâr “rahimehullah” buyurmufldur ki: (Resûllerin en afla¤› derecesi
Nebîlerin en yüksek mertebesidir. Nebîlerin en afla¤› mertebesi, s›ddîklar›n en yüksek mertebesidir. S›ddîklar›n en afla¤› mertebesi, flehîdlerin en yüksek mertebesidir. fiehîdlerin
en afla¤› mertebesi, sâlihlerin en yüksek mertebesidir. Sâlihlerin en afla¤› mertebesi, mü’minlerin en yüksek mertebesidir.) Geçmifl evliyân›n ba’z›lar›ndan flöyle nakl edilmifldir:
Vilâyet nübüvvetden efdaldir. fiuna mebnîdir ki, Nebînin iki
yönü vard›r. Birisi vilâyet yönüdür ki, bât›n› nübüvvetdir.
Di¤eri, nübüvvet yönüdür ki, zâhiri vilâyetdir. Her Nebî vilâyet cihetiyle Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretlerinden ihsân
ve feyz al›p, nübüvveti cihetiyle mahlûkâta verir. fiübhesiz ki
o yönüyle onunla mu’âmele-i hak edib cem’iyyet huzûru hâs›l olur. fiu cihetden efdal ve flereflidir ki, onunla mahlûkâta
iltifât olunup, mihnet ve zahmet yükü çekilir. Gerçi Enbiyâya “aleyhimüsselâm” her çeflid belâ ve mihnet, safâ ve râhat
cem’iyyetin artmas›, kurbetin ziyâdeleflmesi içindir.
Fârisî beyt tercemesi:
Dost alt›n gibi, belâ da atefl gibidir,
Hâlis alt›n gönülde hofl bir atefl gibidir.
Vilâyet nübüvvetden efdaldir demeleri Nebînin vilâyet
yönü nübüvvet yönünden efdaldir demekdir. Yoksa Velînin
vilâyeti, tâbi’ oldu¤u Nebînin nübüvvetinden efdaldir demek
de¤ildir. Zîrâ Nebînin vilâyet ciheti evliyâullah›n vilâyet cihetinden ekmel ve etemm oldukdan sonra nübüvvet ciheti
fazlad›r. Âriflerin büyüklerinden ba’z›lar› flöyle buyurmufldur: Ehlullahdan birinin, (Vilâyet nübüvvetden dahâ yüksekdir), dedi¤ini iflitirsen veyâ ondan sana böyle bir söz nakl
edilirse, o bununla Nebînin vilâyetinin nübüvvetinden dahâ
yüksek oldu¤unu kast etmekdedir. Veyâ böyle bir zât, velî,
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nebî ve resûlden üstün derse, o bu sözüyle bir peygamberin
vilâyetinin nübüvvetinden üstün oldu¤unu kast etmekdedir.
E¤er bir kimse vilâyet ve nübüvvet cihetlerinin temâm›na
nübüvvet diye ad verse, o zemân nübüvvet vilâyetden efdâl
olur. Zîrâ bir bütün parçalar›ndan efdâldir. Hâce Muhammed bin Alî “kaddesellahü teâlâ sirruhümâ” buyurmufllard›r
ki: (Enbiyân›n nihâyeti evliyân›n bidâyetidir. Bu ilmde azîmete ve tarîkat›n parlakl›¤›na iflâretdir. Ya’nî Enbiyân›n flerî’atde nihâyeti evliyân›n tarîkat sülûkunda bidâyetidir. Zîrâ
Enbiyâ “aleyhimüsselâm›n” dinleri zemânlar›n›n sonunda
kemâle eriflir. Nitekim hazret-i Muhammed Mustafâya “sallallahü aleyhi ve sellem”, Allahü teâlâ [Mâide sûresi 3.cü
âyetinde meâlen], (Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim ve
sizin üzerinize ni’metlerimi temâmlad›m) buyurdu. O hâlde
velî kemâli flerî’atle sülûke bafllamay›nca velîlik vilâyetine
ad›m atamaz. Mekkede nâzil olan ahkâm ile amel edip, Medînede nâzil olan ile amel etmese aslâ vilâyet s›rr›na ermek
mümkin de¤ildir. Belki inkâr eylese, Allahü teâlâ korusun,
kâfir olur. Ma’lûm oldu ki velînin vilâyetinin bafllang›c› nebînin flerî’atinin nihâyetinde vâki’ olan hükmleri kabûl edip, ittibâ eylemekdir.) [Nübüvvetin kemâlât› yan›nda, vilâyetin
kemâlât› hiç gibidir. Vilâyet nübüvvetden efdaldir diyen tesavvuf erbâb›, henüz yolu temâmlamam›fl sekr hâlinde olanlard›r. Sekrden sahva gelince, Nübüvvet kemâlât›n›n, vilâyet
kemâlât›ndan üstün oldu¤unu, hattâ bir Peygamberin vilâyetinin, nübüvvetine ulaflam›yaca¤›n› anlarlar. Vilâyet kemâlât›, nübüvvet kemâlât› yan›nda denize nazaran bir damla su
gibidir. Nübüvvetin ve vilâyetin kemâlât›n› aç›klamakda,
‹mâm-› Rabbânînin “rad›yallahü anh” (Mektûbât)› kadar
k›ymetli bir kitâb dahâ yaz›lmam›fld›r.]
Do¤ru yola kavuflduran Allahü teâlâd›r. Ni’mel mevlâ ve
ni’meddelîl.
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Muhammed aleyhisselâm do¤madan önce meydâna gelen ve peygamberli¤ine müjde olan alâmetler:
Irbâz bin Sâriye “rad›yallahü teâlâ anh” flöyle rivâyet
etmifldir: Hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” buyurdu ki: Âdem aleyhisselâm›n cesedi toprak hâlinde ve henüz rûh verilmemifl hâlde iken, Allahü teâlâ kat›nda benim ad›m “Hâtemünnebiyyîn” diye yaz›lm›fld›. Size
hâlimin bafllang›c›ndan bahsedeyim diyerek buyurdular ki:
Hazret-i ‹brâhîm aleyhisselâm flöyle düâ etmifldir: [Bekara
sûresi 129.cu âyetinde meâlen] (Yâ Rabbî! Onlara senin
âyetlerini okuyacak bir resûl gönder.). Îsâ aleyhisselâm da
flöyle müjde vermifldir: [Saf sûresi 6.c› âyetinde meâlen] (Ey
‹srâîl o¤ullar›! Ben size Allah›n peygamberiyim. Tevrât›n
tasdîkcisi ve benden sonra gelecek bir peygamberin müjdecisi olarak geldim ki, o peygamberin ismi “Ahmed”dir...).
¥

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” yine flöyle buyurdu: Annem Âmine kendisinden bir nûrun do¤uya ve bat›ya
yay›ld›¤›n› görmüfldür. O nûrun ayd›nl›¤›nda fiâm›n köflkleri
ve serâylar› görünmüfldür.
¥ Tevrât›n ilk âyeti: “Allahü teâlâ önce mu’azzâm bir nesneyi yaratd›. Sonra gökleri, sonra da yeri yaratd›.” Bu âyetde geçen “Vehîm” kelimesi büyük flân sâhibi ma’nâs›nda
olup, Muhammed aleyhisselâm›n rûhu demekdir. Nitekim
hadîs-i flerîfde flöyle buyrulmufldur: (Allahü teâlân›n ilk yaratd›¤› fley benim rûhum veyâ nûrumdur). E¤er yehûdîler
derlerse ki bundan murâd neden Muhammedin “aleyhisselâm” rûhu olsun? Cevâb olarak deriz ki, size göre harflerle
hesâb mu’teberdir. Nitekim Tevrâtda bir âyetde geçen “Bezât” kelimesinin dörtyüzon demek oldu¤unu söylersiniz. Bununla Süleymân aleyhisselâm›n Beyt-i mukaddesi binâ etmesinden dörtyüzon sene sonra harâb olur diye söylemeniz
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gerçeklefldi. Bunun birçok baflka misâlleri de vard›r. Rivâyet
olunur ki, Muhammed aleyhisselâma yehûdî âlimlerinden
bir gurup geldiler ve yâ Muhammed! ‹flitdik ki, sana “Elif
lâm mîm” âyeti gelmifl. Bu senin ümmetinin yetmiflbir sene
hükm sürece¤ine iflâretdir dediler. Bunun üzerine Muhammed aleyhisselâm buyurdu ki: Bana sâdece “Elif lâm mîm”
gelmedi. “Hâ mîm ayn sîn kaf” ve “Kaf ha yâ ayn sâd” ve
“Elif lâm ra” ve “Elif lâm mîm sâd” âyet-i kerîmeleri de geldi. Yehûdî âlimleri bunlar› iflitince iflimiz çok zorlafld› yâ Muhammed “aleyhisselâm”, diyerek ayr›l›p gitdiler.
Tevrât›n ilk âyetinde geçen “El vehîm” kelimesini harf
hesâb›yla hesâb ederek doksaniki ç›kd›¤›n› gördük. Bu rakam “Muhammed” ismine uygundur.
Yine i’tirâz ederek (El vehîm) kelimesi Tevrât›n ilk âyetinde geçen mu’azzâm bir nesne kelimesinin mef’ulü de¤il
fâilidir. Ya’nî mu’azzâm nesne yaratand›r, yarat›lan de¤ildir
derlerse iki dürlü cevâb veririz. Birincisi, cümlede geçen
“gökleri yaratd›” ifâdesinin mu’azzâm nesneye atf edilmesi
yanl›fl olur. ‹kincisi, yaratma fi’linin fâili içinde gizlidir. Ya’nî
yaratan Allahü teâlâd›r. Nitekim, Tevrâtda bu ifâdenin birkaç sat›r alt›nda aç›kca, “Allahü teâlâ bir mu’azzâm nesneyi
gökleri ve yerleri yaratd›. Allah en iyi bilen ve en iyi hükm
sâhibidir” yaz›l›d›r.
¥ Muhammed aleyhisselâm›n peygamberli¤ine önceden
müjde olan haberlerden biri de flöyledir: Tevrât›n beflinci sifrinin ikinci cüz’ünde, yehûdî âlimlerinden yetmifl kiflinin
do¤rulu¤unda ittifak etdikleri bir âyetde, iki yönden Muhammed aleyhisselâm›n peygamberli¤ine delîl vard›r. Bu
âyetin ma’nâs› fludur: “Yâ Mûsâ! Muhakkak ki, Benî ‹srâîlin
kardefllerinin o¤ullar›ndan senin gibi bir peygamber gönderece¤im. Kelâm›m› onun diliyle bildiririm. O Peygamber
emrlerimi kavmine bildirir. Kabûl etmeyenlerden elbette intikâm al›r›m.” Bundaki delîllerden biri flöyledir: ‹srâîl
Ya’kûb aleyhisselâm›n ismidir. Benî ‹srâîl de onun kavminin
ismidir. Ya’kûb aleyhisselâm›n babas› ‹shak aleyhisselâmd›r.
‹shak aleyhisselâm›n kardefli ise ‹smâ’îl aleyhisselâmd›r. Be-
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nî ‹srâîlin kardefllerinin o¤ullar›, amcalar›n›n o¤ullar› demekdir. Mûsâ aleyhisselâmdan sonra ‹smâ’îl aleyhisselâm›n soyundan sâdece Muhammed aleyhisselâm peygamber olarak gelmifldir. ‹kinci yönden ise âyet-i kerîmede geçen “Senin gibi” ifâdesinden maksad, peygamberlik bak›m›ndand›r. Bütün vasflarda de¤ildir. Nitekim Tevrâtda bu
âyetden önce ve sonraki âyetleri bu ma’nây› kuvvetlendirerek, Benî ‹srâîlin kardefllerinin o¤ullar›ndan ya’nî ‹smâ’îl
aleyhisselâm neslinden gelen peygamberin ülül’azm, din
ve kitâb sâhibi oldu¤u bildirilmekdedir. Mûsâ aleyhisselâmdan sonra, bu vasfda sâdece Muhammed aleyhisselâm
gelmifldir. Bu peygamber yehûdî âlimlerinin zan etdi¤i gibi, Yûflâ bin Nûn olamaz. Çünki o, Benî ‹srâîldendir ve din
sâhibi de¤ildir. Yine Nasrânî patriklerinin zan etdikleri gibi Mûsâ aleyhisselâmdan sonra gelen din sâhibi peygamber Îsâ aleyhisselâm da de¤ildir. O da ‹srâîl o¤ullar›ndand›r ve din sâhibi de¤ildir. Nitekim ‹ncîlde Îsâ aleyhisselâm›n flöyle dedi¤i yaz›l›d›r. “Ben Mûsân›n “aleyhisselâm”
dînini de¤ifldirmek için gelmedim, temâmlamak için geldim.”
¥ Tevrâtda flöyle bildirilmifldir: Ya’kûb aleyhisselâm kavminin toplanmas›n› emr etdi ve onlara âhir zemânda gelecek bir Peygamberden flöyle haber verdi. “Hâkimin hükmü
ve râsimin resmi ancak bütün kabîlelerin ve cemâ’atlerin etrâf›nda toplanaca¤› kimsenin gelmesiyle yürürlükden kalkar.” Ya’kûb aleyhisselâm kavmine söyledi¤i hâkim sözüyle, din ve hükm sâhibi Mûsâ aleyhisselâm›, Râsim sözüyle
de Onun dînini temâmlayan Îsâ aleyhisselâm› kasdetmifldir.
Hazret-i Mûsâ ve hazret-i Îsâdan “aleyhimesselâm” sonra
etrâf›nda bütün insanlar›n topland›¤› din sâhibi peygamber
fleksiz flübhesiz bizim peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmd›r. O sâdece bir kavme de¤il, bütün insanlara gönderildi. Ondan baflka bütün insanlara gönderilen bir Peygamber yokdur.
¥ Tevrâtda hazret-i ‹brâhîme “aleyhisselâm” flöyle hitâb
olunmakdad›r: “Ben senin düân› ‹smâ’îl aleyhisselâm için
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kabûl etdim. ‹smâ’îli “aleyhisselâm” de Bemâdmâd ile bereketlendirdim.” Bemâdmâd kelimesindeki harfler hesâb edilince Muhammed kelimesindeki harfler gibi doksan iki ç›k›yor. O hâlde Tevrâtdaki bu âyetde “‹smâ’îli “aleyhisselâm”
Muhammed ile “aleyhisselâm” bereketlendirdim” demekdir. Allahü teâlâ Tevrâtda ‹smâ’îl aleyhisselâm›n bereketinden bahsetdi¤i her âyetde hep Bemâdmâd kelimesine uygun
getirmifldir. E¤er i’tirâz ederek, Bemâdmâd kelimesindeki
(bâ) harfi s›la içindir, ile ma’nâs›nad›r. Bâ harfi kelimenin
kendi harfi de¤ildir. Mâdmâd ile ‹smâ’îli bereketlendirdim
demekdir. Mâdmâd kelimesinin harf say›s› Muhammed kelimesine denk de¤ildir derlerse bunun cevâb› flöyledir: ‹brânî
dili kâidelerine göre ayn› iki harf bir kelimede gelirse ve biri zâid biri de kelimenin asl›ndan olursa telâffûz zor olaca¤›ndan zâid olan harf kald›r›l›r. Nitekim yehûdî âlimleri Tevrât›n tefsîrlerinde bunu beyân etmifllerdir. ‹flte bemâdmâd
kelimesinde de ile ma’nâs›na gelen (be) harfi kald›r›lm›fl, kelimenin asl›ndan olan (be) harfi kalm›fld›r.
¥ Tevrât›n son âyetinde: “Allahü teâlâ Sînâdan geldi. Sâiri flereflendirdi, Fârân da¤›ndan göründü.” buyrulmakdad›r.
Burada gelmek, flereflendirmek ve görünmek, Allahü teâlân›n zât›n›n de¤il, ism-i câmi’inin zuhûrundan bir zuhûrdur.
Sînâ kelimesi ile Mûsâ aleyhisselâm›n makâm› olan Tûr da¤› kasdedilmifldir. Sâir, fiâm da¤lar›nda bir yerin ad›d›r. O
makâmda Ya’kûb nebînin “aleyhisselâm” kardefli Veîs pâdiflâhl›k yapm›fld›. Nasarâ onun neslindendir. Fârândan murâd
Mekkede bir da¤d›r ki, Muhammed aleyhisselâm›n makâm›d›r. Oras› ‹smâ’îl aleyhisselâm›n da makâm› idi. Peygamber
efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, hazret-i ‹smâ’îlin
“aleyhisselâm” neslindendir.
¥ Haykuk nebî “aleyhisselâm” flöyle buyurmufldur: Tevrâtda flöyle yaz›l›d›r: “Allahü teâlâ Fârân da¤›ndan bir peygamber getirir. Gökler Ahmed tesbîhi ile dolar. Onun ümmeti karada oldu¤u gibi, denizde de ata biner. O yeni bir kitâb ile gelir. Beyt-i mukaddesin y›k›lmas›ndan sonra tan›n›r.”
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fiu’yâ nebî “aleyhisselâm” flöyle buyurmufldur: “Biri
merkeb üzerinde, biri de deve üzerinde iki kimse gördüm ki,
yeryüzünü ayd›nlat›yorlard›.” Merkeb üzerindeki Îsâ aleyhisselâmd›r. Deve üzerindeki Peygamber Efendimizdir “sallallahü aleyhi ve sellem”. Yine o flöyle buyurmufldur: “Ben
deve üzerine binen bir zât gördüm. Onun yüzü ay gibidir.”
Hazret-i Mûsâ Benî ‹srâîle vas›yyetinde, “Size, kardeflleriniz
o¤ullar›ndan bir peygamber gelecekdir. Onu tasdîk ediniz ve
sözlerini dinleyiniz” buyurdu.
¥

‹bni Abbâsdan “rad›yallahü anhümâ” flöyle rivâyet edilmifldir: “Peygamber efendimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” Tevrâtda, Ahmed, Dâhûk, Kattal, deveye binici ve
yün h›rka giyen, k›r›nt›larla iktifâ eden, k›l›c› yan›nda gibi ism
ve s›fatlar ile geçdi¤i haber verilmifldir. Dâhûk kelimesinin
ma’nâs›; güler yüzlü, herfleye üzülmeyen demekdir. Ba’zen
mubârek az› diflleri görününceye kadar gülerdi. (Ben latîfe
ederim, amma, do¤rudan gayri söylemem!) buyurmufldur.
Yalan söylemeden flaka yapard›. Bir gün bir ihtiyâr kad›na,
ihtiyâr kad›nlar Cennete giremez, buyurdu. O ihtiyâr kad›n
a¤lad›. Bunun üzerine ihtiyâr kad›nlar gençleflirler, sonra
Cennete girerler buyurdu. Bu ma’nâya iflâretdir ki, Allahü teâlâ [Âl-i ‹mrân sûresi 159.cu âyetinde meâlen], (Sen Allahdan gelen bir merhamet sâyesindedir ki, onlara (Eshâb›na)
yumuflak davrand›n. E¤er sert, kat› yürekli olsayd›n, muhakkak onlar etrâf›ndan da¤›l›p gitmifllerdi...) buyurdu. Kattâl
kelimesinin ma’nâs›, Allahü teâlân›n düflmânlar›yla harb etme¤e son derece harîs demekdir. K›l›c› yan›nda demek, k›l›c›n› kullanmakda behâd›r ve fleca’ât sâhibidir ve tek bafl›na
gazâ eyler demekdir. Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü anh
ve kerremallahü vecheh” flöyle buyurmufldur: “Biz savafl›n en
fliddetli anlar›nda Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” s›¤›n›rd›k. Hepimizden önce düflmâna O yaklafl›rd›.”
¥ Zebûrda, Dâvüd aleyhisselâm›n flöyle düâ etdi¤i bildirilmifldir: “Yâ Rabbî! Fetret, câhiliyyet devrinden sonra sünneti ikâme edecek din sâhibi bir Peygamber gönder.” Dâvüd
aleyhisselâmdan ve Tevrâtda bildirilen dînin yok olmas›n-
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dan sonra, bizim peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmdan baflka peygamber gelmemifldir. Îsâ aleyhisselâm, Tevrât›n hükmüne muvâf›k ve Mûsâ aleyhisselâm›n dînini tekmîl
için gönderilmifldir.
¥ ‹mâm-› Abdürrahmân Cevzî “rahmetullahi aleyh” (Kitâb-ül-vefâ fî-fadâilil-Mustafâ) kitâb›nda flöyle yazm›fld›r.
Ebû Nu’aym “rahmetullahi aleyh” Sa’d bin Abdürrahmân
Mugâfirînin flöyle rivâyet etdi¤ini naklen bildirmifldir: Bir
gün Ka’bül-Ahbâr “rad›yallahü anh” bir yehûdî âliminin a¤lad›¤›n› gördü. Niçin a¤l›yorsun diye sordu. Ba’z› fleyleri hât›rlad›m, o sebeble a¤l›yorum, dedi. Bunun üzerine Ka’b
“rad›yallahü anh” istersen seni a¤latan fleyleri sana söyleyeyim, beni tasdîk edeceksin, dedi. Yehûdî âlimi söyle deyince, flöyle dedi: Mûsâ aleyhisselâm Tevrâtdan okuyarak: Yâ
Rabbî! Ben bir ümmet gördüm ki, onlar ümmetlerin hayrl›s›d›r. Îmân etmeleri için insanlara emr-i ma’rûf ve nehy-i
münker yaparlar. ‹lk ve son kitâba inan›rlar. Dalâlet ehline
karfl› cihâd ederler. Bir gözü kör olan Deccâl ile savafl›rlar.
Bunlar› bana ümmet eyle dedi. Allahü teâlâ; yâ Mûsâ! Onlar Ahmedin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ümmetidir,
buyurdu. Bunlar› dinleyen yehûdî âlimi do¤ru söyledin yâ
Ka’b diyerek, onu tasdîk etdi. Ka’b “rad›yallahü anh” sözlerine devâm ederek flöyle dedi: Mûsâ aleyhisselâm Tevrâtdan okuyarak: Yâ Rabbî! Bir ümmet buldum ki, onlar çok
hamd ederler ve hükm edicidirler. Bir ifl yapmak isteyince
inflâallah derler. Onlar› bana ümmet eyle, dedi. Allahü teâlâ, yâ Mûsâ! Onlar Ahmedin “aleyhisselâm” ümmetidir,
buyurdu. Yehûdî âlimi, do¤ru söyledin yâ Ka’b, dedi. Yine
Ka’b “rad›yallahü anh” flöyle devâm etdi: Mûsâ aleyhisselâm Tevrâta bak›p, yâ Rabbî, ben bir ümmet görüyorum ki,
onlar yükse¤e ç›ksa tekbîr getirirler, alçak yere inseler
hamd ederler. Onlar için yeryüzünün topra¤› temiz k›l›nd›.
O toprakla necâsetden ve hadesden, cünüblükden, su ile temizlendikleri gibi temizlenirler. Yeryüzü onlar›n mescidleridir. Ya’nî nerede dilerlerse orada ibâdet ederler. Onlar› bana ümmet eyle, dedi. Allahü teâlâ, yâ Mûsâ! Onlar Ahme-
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din “aleyhisselâm” ümmetidir, buyurdu. Yehûdî âlimi, do¤ru söylüyorsun ey Ka’b, dedi. Yine flöyle anlatd›: Mûsâ aleyhisselâm Tevrâtda okuyup, yâ Rabbî, bir ümmet gördüm ki,
onlar merhamet edilmifl ve za’îf kimselerdir. Kitâbullaha vârisdirler ve seçilmifldirler. Allahü teâlâ [Fât›r sûresi 32.ci
âyetinde meâlen] (... Onlardan da kimi nefslerine zulm edicidir, kimi kötülük ve iyili¤e müsâvî gidendir, kimi de Allah›n izniyle hayrlarda ileri geçendir. ‹flte bu (Kur’âna vâris
olmak), büyük ihsând›r) buyurdu. Onlardan merhamet edilmemifl kimse görmedim. Onlar› bana ümmet eyle, dedi. Allahü teâlâ, Onlar Ahmedin “aleyhisselâm” ümmetidir, buyurdu. Yehûdî, Ka’ba “rad›yallahü anh” do¤ru söyledin, dedi. Yine flöyle anlatd›: Mûsâ aleyhisselâm, Tevrâtda görerek, yâ Rabbî, ben bir ümmet buldum ki, onlar›n mushaflar› kalblerindedir. Nemâz k›larken melekler gibi saf tutarlar.
Mescidlerinde bal ar›s› gibi sesleri iflitilir. Onlardan pek az›
Cehenneme gider. Onlar› bana ümmet eyle deyince, Allahü
teâlâ, yâ Mûsâ “aleyhisselâm”, onlar Ahmedin “aleyhisselâm” ümmetidir, buyurdu. Yehûdî âlimi, do¤ru söyledin yâ
Ka’b dedi. Mûsâ aleyhisselâm, Muhammed aleyhisselâm›n
ümmetine verilen hayrlar› ve üstünlükleri görünce, Onun
ümmetinden olmak istedi. Allahü teâlâ Mûsâ aleyhisselâma
flu üç âyeti bildirerek onu tesellî eyledi: Birincisi [A’râf sûresi 144.cü âyetinde meâlen] (Yâ Mûsâ, ben (seni) peygamber göndermekle ve (seninle vâs›tas›z) kelâm etmekle, seni
asr›n›n insanlar› üzerine seçdim. fiimdi flu sana verdi¤im emr
ve yasaklar› al da flükr edenlerden ol.), ikincisi [A’râf sûresi
145.ci âyetinde meâlen] (Biz Mûsâ için Tevrât›n levhalar›nda herfleyden yazd›k: Nasîhatlara ve din hükmlerinin aç›klanmas›na âid her fleyi...), üçüncüsü [A’râf sûresi 159.ci âyetinde meâlen] (Mûsân›n kavminden insanlar› do¤ru yola götürür ve hak ile adâlet yapar bir topluluk vard›.) buyuruldu.
Bu anlat›lan fleyler, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” taraf›ndan da bildirildi¤i, hadîs-i flerîf kitâblar›nda
vard›r. Tafsilât› o kitâblardad›r.
¥

Yine Abdürrahmân Cevzî “rahmetullahi aleyh” ‹bni
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Ömerin “rad›yallahü anhümâ” flöyle rivâyet etdi¤ini bildirmifldir. Ka’b “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Bir kimse
bana rü’yâs›nda insanlar›n mahfler günü hesâb için topland›¤›n› gördüm dedi ve flöyle anlatd›: Peygamberler “aleyhimüsselâm” da’vet edildi. Herbiri ümmetiyle geldi. Herbirinin iki nûru vard›. Kendilerine tâbi’ olanlar›n ise birer nûru
vard› ve o nûr ile yürüyorlard›. Sonra Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” da’vet olundu. Onun bafl›nda ve sakal›nda olan k›llar say›s›nca nûrlar› vard›. Ona tâbi’ olanlar›n
ise ikifler nûru vard›. O iki nûrla kofluyorlard›. Ka’b “rad›yallahü anh” dedi ki: Ben o kiflinin anlatd›klar›n›n rü’yâ olmad›¤›n› zan etdim ve bunlar› sana kim anlatd› dedim. Bunlar›
rü’yâmda gördüm deyince, rü’yânda m› gördün dedim, evet,
dedi. Bunun üzerine Ka’b “rad›yallahü anh”, dedi ki: Nefsim
kudretinde olan Allah hakk› için bunlar do¤rudur. Bu Muhammed aleyhisselâm›n ümmetinin ve enbiyân›n ümmetinin
s›fatlar›d›r. Ben bunlar› Tevrâtdan devâml› okuyup dururum.
¥ Yine Abdürrahmân Cevzî nakl etmifldir: Nemle “rad›yallahü anh” babas› Ebû Nemleden flöyle rivâyet etmifldir:
Benî Kurayzâ yehûdîleri Muhammed aleyhisselâm gelmeden önce, Onun vasflar›n› kitâblar›ndan ders olarak okuturlard›. Çocuklar›na Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” s›fatlar›n›, ismlerini ve Medîneye hicret edece¤ini
devâml› anlatarak ö¤retirlerdi. Muhammed aleyhisselâma
peygamberli¤i bildirilince ve Medîneye hicret edince hasedlerinden inkâr etdiler.

Abdürrahmân Cevzî flöyle yazm›fld›r: Ebû Sa’îd-i Hudrî “rad›yallahü anh” babas›n›n, Ebû Mâlik bin Sinân›n flöyle
dedi¤ini rivâyet etmifldir. Bir gün aram›zdaki harbden dolay›, sulh için, Benî Abdüleflhel kabîlesine gitdim. Yehûdî Yûfla’ flöyle diyordu: Ahmed ismindeki Peygamberin Haremden (Mekkeden) zuhûr etme zemân› yaklafld›. Halîfe bin
Sa’lebe el-Eflhelî onunla alay ederek, o Peygamberin s›fat›
nedir diye sordu. O da flöyle dedi: Ne k›sa, ne de uzun boy¥
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ludur. ‹ki gözünde k›rm›z›l›k vard›r. Yün h›rka giyer, merkebe biner. Bu belde (Medîne flehri) hicret yeri olacakd›r.
Ebû Mâlik bu sözlere hayret edip, bunlar› kavminden
Ebû Hudriye anlatd›. Kendilerinden bir kimse bu sözleri iflitince, bunlar› sâdece yehûdî Yûfla’ söylemiyor ki, Medînenin
bütün yehûdîleri ayn› fleyleri söylüyorlar, dedi. Ebû Mâlik
sözlerine devâmla flöyle anlatm›fld›r: Benî Kurayzâ kabîlesine mensûb yehûdîlerin yan›na gitdim. Onlar da Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” zuhûr edece¤i husûsunu aralar›nda konufluyorlar idi. Zübeyr bin Bâtâ flöyle diyordu: Yine
k›z›l bir y›ld›z do¤du. Bu ancak bir peygamberin gelece¤ine
iflâret olarak do¤ar. Peygamberlerden Ahmed ad›ndaki peygamberden baflka gelmeyen kalmam›fld›r. Bu belde (Medîne) Onun hicret edece¤i yerdir. Ebû Sa’îd flöyle demifldir:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Medîneye hicret
edince, babam bu haberleri Resûlullaha “aleyhisselâm” anlatd›. Bunlar› dinleyince, buyurdu ki: “E¤er Zübeyr, iki arkadafl› ve reîsleri müslimân olsalard›, bütün yehûdîler müslimân olurlard›.”
¥ Abdürrahmân

Cevzî flöyle yazm›fld›r: ‹bni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah›n “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” gönderilmesinden önce yehûdîler,
Evs ve Hazrec kabîlelerine karfl› yard›m beklerlerdi. O peygamberin gelme zemân› çok yak›nd›r. Bizim intikâm›m›z›
sizden alacakd›r, derlerdi. Allahü teâlâ Muhammed aleyhisselâma peygamberli¤ini bildirince, yehûdîler kabûl etmediler ve sözlerini inkâr etdiler. Bunun üzerine Mu’âz bin Cebel
ve Beflîr bin Berâr “rad›yallahü anhümâ”, onlara; ey yehûdîler! Allahdan korkun, müslimân olun. Siz, bize Hazret-i Muhammedin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” gelmesiyle
yard›ma kavuflaca¤›n›z› söylerdiniz. O zemân biz müflrik
idik. O Peygamber yak›nda gelecek diyerek vasflar›n› say›yordunuz dediler. Yehûdîlerden Selâm bin Meflkek flöyle cevâb verdi: Bizim size vasf etdi¤imiz Peygamber o de¤ildir.
Bildi¤imiz alâmetler onda yokdur. Bütün bildikleri alâmetleri gördükleri hâlde inkâr etdiler. Bunun üzerine Allahü te– 45 –

âlâ onlar hakk›nda [Bekara sûresi 89. cu âyetinde meâlen],
(Vaktâ ki, onlara Allahü teâlâ taraf›ndan Tevrâtlar›n›, tevhîd, nübüvvet ve haflrde tasdîk edici Kur’ân-› kerîm geldi,
kabûl etmediler ve inanmad›lar. Bununla berâber dahâ önce, Arab müflriklerine karfl› yehûdîler müflkîl durumda kald›klar› zemân: Tevrâtda aç›klanan âh›r zemân peygamberi
gelib bu müflrikler üzerine bize yard›m edeydi, diye düâ
ederlerdi. ‹flte o Tevrâtda vasf›n› iflitdikleri Peygamber gelince; bu ‹srâîl o¤ullar›ndan de¤il, ‹smâ’îl evlâd›ndand›r, diye inkâr etdiler. Art›k Allah›n la’neti o kâfirler üzerinedir)
buyurmufldur.
¥ Abdürrahmân Cevzî yine flöyle yazm›fld›r: Katâde “rad›yallahü anh” flöyle demifldir: Yehûdîler, Hazret-i Muhammed “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ile müflrik arablara
karfl› yard›m beklerlerdi ve flöyle düâ ederlerdi: Yâ Rabbî!
Tevrâtda gelece¤ini ve vasflar›n› okudu¤umuz ümmî peygamberi gönder. Arab müflriklerini cezâland›rs›n ve öldürsün. Muhammed aleyhisselâm zuhûr edince, Onun yehûdîlerden olmad›¤›n› görerek hased etdiler ve kabûl etmeyip,
kâfir oldular.
¥ ‹ncîlde Îsâ aleyhisselâm›n flöyle buyurdu¤u yaz›l›d›r:
Ben, benim ve sizin Rabbiniz taraf›na gidiciyim. Gâr Klita
ad›nda bir Peygamber gelecek ve size herfleyi bildirecekdir.
Ben onun hak Peygamber oldu¤unu tasdîk etdi¤im gibi, o da
benim hak Peygamber oldu¤umu tasdîk edecekdir. Gâr Klita [Paraklit] ismiyle, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm› kasd etmifldir. Bu ism Ahmed isminin ma’nâs›na yak›n
bir ismdir. Hazret-i Îsân›n havârîlerinden Yuhannâ, flöyle
demifldir: Îsâ aleyhisselâm bana kendinden sonra gelecek
peygamber Muhammed-ül Arabîyi müjdeledi. Ben de bu
müjdeyi havârîlere iletdim, hepsi îmân etdiler.

Abdüllah bin Amr ibni Âs “rad›yallahü anhümâ” buyurdu ki: Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
geçmifl kitâblarda vasf› flöyle yaz›lm›fld›r: Tevekkül sâhibi,
çirkinlik ve kabal›kdan uzak, sokaklarda ba¤›r›p ça¤›rma¥
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yan, kötülü¤e kötülükle karfl›l›k vermeyen, afv eden, bozuk
âdetleri düzelten, Allahü teâlâdan baflka ilâh olmad›¤›n› tasdîk edendir.
¥ Atâ

bin Yesâr, Abdüllah bin Amr ibni Âsdan, Peygamber Efendimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Tevrâtda
nas›l vasf edildi¤ini sorunca, Kurân-› kerîmde bildirildi¤i gibi vasf edilmifldir, buyurdu. Allahü teâlâ [Ahzâb sûresi 45.ci
âyetinde meâlen], (... Seni flâhid, müjdeleyici ve uyar›c› gönderdik.) buyurdu.
¥ Cübeyr bin Mutsim “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r. Peygamber Efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” Peygamberli¤ini insanlara bildirince, Kureyfl kabîlesi Ona çok
eziyyet etme¤e bafllad›. Resûlullah› “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” k›sa zemânda öldüreceklerini zan etdim. Hemen
Mekkeden ayr›l›p, fiâm taraf›na gitdim. Bir kiliseye vard›m.
Oran›n râhibi etrâf›ndaki adamlar›na beni misâfir etmelerini söyledi. Üç gün sonra büyüklerine benim gitmedi¤imi haber verdiler. Bunun üzerine râhib beni yan›na ça¤›rd› ve sen
harem ehlindenmisin, ya’nî Mekkelimisin diye sordu. Evet
oral›y›m dedim. Sen orada Peygamberli¤ini bildiren zât› tan›yormusun, dedi. Evet diye cevâb verince, elimden tutup,
beni bir odaya götürdü. O kilisenin d›vârlar›nda pekçok insan resmi vard›. Bunlar›n içinde o peygamberin resmi var m›
diye sordu. Bakd›m ve yok dedim. Beni dahâ büyük bir odaya götürdü. Orada dahâ çok resm vard›. Bana bu resmlere
bak, Onun resmini bu resmler aras›nda görürsün dedi. Bakd›m, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” resmi
ve yan›nda da Hazret-i Ebû Bekrin resmi vard›. Fekat içimden hangisi oldu¤unu göstermeyeyim, bakal›m râhib ne diyecek diye düflünerek, elimle göstermedim. Bunun üzerine
râhib kendisi eliyle iflâret ederek, bu resm midir dedi. Ben de
evet, Allah hakk› için flehâdet ederim ki, Odur dedim. Râhib
ben de flehâdet ederim ki bu sizin Peygamberinizdir, dedi.
Sonra yan›ndaki hazret-i Ebû Bekrin resmini de göstererek,
bu da Onun halîfesi olacakd›r, dedi. Ben dünyâda asl›na bu
kadar benzeyen resm görmemifldim. Râhib bana, sen Onu
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öldüreceklerinden korkuyorsun, dedi. Ben zan ediyorum ki,
Onu flimdiye kadar öldürmüfllerdir, dedim. Râhib dedi ki:
Vallahi Onu kimse öldüremez. Fekat O kendisini öldürmek
isteyenleri öldürür. Allahü teâlâ Onu düflmânlar› üzerine
muhakkak gâlib getirecekdir.
¥ Hiflâm bin Âs “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Emîr-ül mü’minîn Ebû Bekr “rad›yallahü anh” halîfeli¤i s›ras›nda beni bir arkadafl ile rûm imperatörü Herakle gönderdi ve onu islâma da’vet etmemizi söyledi. Heraklin vâlîlerinden Cebeli Gassanînin bulundu¤u Gavtaya vard›k. Vâlî ile görüflmek istedik. Bir kimse göndererek bu iste¤imizi
bildirdik. Vâlî de bize bir kimse göndererek söyleyeceklerini sana söylesinler demifl. Biz söyleyeceklerimizi vâlînin
kendisine söyleyece¤iz dedik. Bunun üzerine bizi vâlînin yan›na götürdüler. Vâlî niçin geldiniz, söyleyecekleriniz nedir,
diye sordu. Hiflâm bin Âs “rad›yallahü anh” aralar›nda geçen konuflmay› flöyle nakl etmifldir: Sizi islâmiyyete da’vet
etmek için geldik, dedim. Vâlî siyâh elbiseler giymifldi. Niçin
siyâh elbiseler giydin diye sordum. Müslimânlar› fiâmdan ç›kar›ncaya kadar siyâh elbiseler giyece¤im, dedi. Bize Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” haber verdi ki, sizin flu ânda oturdu¤unuz topraklar›n›z› da biz alaca¤›z dedim. Vâlî; Siz gündüz oruc tutup, gece yemek yiyen kavm
de¤ilsiniz ki, buralar› alabilesiniz, dedi ve bize orucdan sordu. Biz de gündüz oruc tutup gece yemek yidi¤imizi söyleyerek, nas›l oruc tutdu¤umuzu anlatd›k. Bunlar› dinleyince
vâlînin yüzü simsiyâh oldu. Sonra bizim yan›m›za bir kimse
katarak Herakle gönderdi. Heraklin bulundu¤u flehre yaklafl›nca, yan›m›zdaki adam, siz bindi¤iniz bu develerle flehre
giremezsiniz. Sizi baflka bineklere bindirelim, dedi. Biz kendi develerimizden baflka bine¤e binmeyiz, dedik. Durumu
Herakle bildirdikden sonra, biz develerimizin üzerinde ve
k›l›çlar›m›z› kuflanm›fl olarak flehre girdik. Herakl›n serây›n›n önüne vard›k. Herakl, serây›n›n penceresinden bize bak›yordu. Yüklerimizi indirdik. “Lâ ilâhe illallahü vallahü
ekber” dedik. Herakl›n bakmakda oldu¤u pencerede otur-
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du¤u yer hurma dal› gibi salland›. Bize bir adam› ile, sak›n
dinlerini bize hemen aç›klamas›nlar diye haber gönderdi.
Sonra bizi serâya ald›. ‹çeri girince Herakl taht›na oturdu.
K›rm›z› elbiseler giymifldi. Bütün eflyâlar› da k›rm›z› idi.
Rûm patrikleri de orada toplanm›fld›. Melikin yan›na yaklafld›k. Bize, birbirinize verdi¤iniz gibi, bize neden selâm
vermediniz, dedi. Biz de, birbirimize verdi¤imiz selâm› size
vermeyiz ve sizin birbirinize verdi¤iniz selâm› da biz söylemeyiz, dedik. Sizin birbirinize verdi¤iniz selâm nedir? diye
sorunca, “Esselâmü aleyküm”dür dedik. Büyüklerinize nas›l selâm verirsiniz, dedi. Yine ayn› sözle dedik. Sonra sizin
aran›zda en büyük sözünüz nedir, dedi. “Lâ ilâhe illallah
vallahü ekber”dir, dedik. Bu s›rada içinde bulundu¤umuz
oda yine salland›. Melik bafl›n› kald›r›p tavana bakd›¤›nda
bafl› da sallan›yordu. Sonra bize dönüp, siz bu sözü büyüklerinizin yan›nda söyleyince bulundu¤unuz yerde böyle sallanma olur mu? dedi. Hay›r sallanmaz. Biz böyle sallanmay› sâdece burada gördük diye cevâb verdik. Melik, isterdim
ki bu sözü söyledi¤iniz her yerde böyle sallanma olsayd›, dedi. Niçin dedik. Çünki, o zemân bu sallanma peygamberlik
alâmetlerinden olmazd›. Bir göz boyamac›l›k ve sihr olurdu,
dedi.
Sonra bize arzû etdi¤i birçok sorular sordu, cevâb›n› verdik. Abdestimizden, nemâz›m›zdan sordu, biz de cevâb verdik. Sonra bize iyi bir yer hâz›rlatd›. Orada üç gün misâfir
kald›k. Bir akflam bizi yan›na ça¤›rd›. Önceki sordu¤u sorular› tekrâr sordu. Biz de cevâblar›n› verdik. Sonra iflâret etdi, bir sand›k getirdiler. Sand›¤›n dört köflesi alt›nla süslenmifl ve eskimifl birçok bölümleri vard›. Her bölümün kapa¤›
ve üzerinde kilidi vard›. Bir bölümü aç›p içinden siyâh renkli bir ipek parças› ç›kard›. Bu ipe¤in üzerinde bir insan resmi yap›lm›fld›. K›rm›z› benizli, büyük gözlü, güler yüzlü,
uzun boylu ve siyâh elbiseli idi. Fekat sakal› yokdu. Böyle
bir kimseyi hiç görmemifldik. Bunu tan›r m›s›n›z, kimdir, dedi. Biz hây›r bilmiyoruz dedik. Melik, bu Âdemin “aleyhisselâm” resmidir, dedi. Sonra sand›kdan baflka bir bölmeyi
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açd›. Bir parça siyâh ipek dahâ ç›kard›. Üzerinde bir insan
resmi vard›. Beyâz benizli, k›v›rc›k saçl›, k›rm›z› gözlü, bafl›
büyük ve sakal› güzel idi. Bunu tan›r m›s›n›z, dedi. Tan›may›z dedik. Bu Nûh aleyhisselâmd›r, dedi. Sonra sand›kdan
bir bölme dahâ aç›p bir parça siyâh ipek ç›kard›. Onun üzerinde de bir insan resmi vard›. Çok beyâz, aç›k al›nl›, güzel
gözlü, beyâz yüzlü, ak sakall› ve sanki canl› gibi tebessüm
eder bir hâldeydi. Bunu tan›d›n›z m›, dedi. Hây›r dedik. Bu
‹brâhîm aleyhisselâmd›r, dedi. Sonra bir resm dahâ ç›kard›.
Ak benizli idi. Herakl bize bunu tan›d›n›z m›, dedi. O Peygamber Efendimiz idi “sallallahü aleyhi ve sellem”. Hemen
tan›d›k ve evet vallahi bu bizim Peygamberimizdir, dedik ve
ister istemez a¤lafld›k. Melik aya¤a kalkd› ve sonra oturdu
ve Allah hakk› için bu sizin Peygamberinizdir, dedi. Biz de
evet bu bizim Peygamberimizin sûretidir, sanki onu canl› gibi görüyoruz, dedik. Sonra Melik bize dikkatlice bakd› ve
bu resm bu sand›¤›n son bölümündedir. Fekat ne yapaca¤›n›z› görmek için bunu size acele ederek önce gösterdim, dedi. Sonra sand›¤›n di¤er bölmelerini birer birer açd›. Her birinde bir Peygamber sûreti vard›. Son olarak bir yi¤it resmi
ç›kard›. Siyâh sakall›, nûr yüzlü, güzel gözlüydü. Bunu tan›d›n›z m›, dedi. Hây›r bilmiyoruz, dedik. Bu Îsâ bin Meryemdir “aleyhisselâm”, dedi.
Herakle, bunlar› nereden buldunuz. Bunlar peygamberlerin hilyelerine uygundur. Zîrâ Peygamber Efendimizin sûreti hilye-i se’âdetine uygundur, dedik. Dedi ki, Âdem aleyhisselâm, neslinden ne kadar peygamber gelecekse sûretlerini görmeyi Allahü teâlâdan diledi. Allahü teâlâ onlar›n sûretlerini gönderdi. Âdem aleyhisselâm›n hazînesinde idi.
Zülkarneyn o resmleri garb taraf›nda bir yerde buldu ve
Danyâl aleyhisselâma verdi. Danyâl aleyhisselâm o resmleri ipek parçalar› üzerine geçirdi. Bunlar aynen Danyâl nebînin tasvîr etdi¤i resmlerdir. Herakl bunlar› anlatd›kdan sonra; Mülkümü terkedip sizin yan›n›zda ölünceye kadar hizmetcilerinizden olmay› çok isterdim, dedi. Sonra bize güzel
hediyyeler vererek gönderdi. Emîr-ül mü’minîn Ebû Bekrin
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“rad›yallahü anh” huzûruna var›nca olanlar› aynen anlatd›k. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü anh” a¤lad› ve e¤er Allahü teâlâ ona iyilik ve hayr verse idi, dedi¤ini elbette yapard›, dedi. Sonra buyurdu ki: Nasârân›n ve yehûdîlerin Tevrât
ve ‹ncîlde, Resûlullah›n s›fatlar›n› okuduklar›n› Resûlullah
“aleyhisselâm” bildirdi. Bu husûsda Allahü teâlâ [A’râf sûresi 157.ci âyetinde meâlen] (Yanlar›ndaki Tevrât ve ‹ncîlde yaz›l› bulduklar› o ümmî peygambere uyanlara o peygamber iyili¤i emr eder, onlar› kötülükden sak›nd›r›r...) buyurdu.
‹skenderiyyede bir tafl bulundu. Üzerinde flöyle yaz›yordu: Ben fieddâd bin Âd›m. Denize bir hazîne b›rakd›m.
Bunu ancak ümmet-i Muhammed “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” ç›kar›r.
¥

fieyh Muhyiddîn-i Arabî “kuddise sirruh” (Fütûhât-›
Mekkiyye) adl› kitâb›n›n sonunda flöyle nakl etmifldir: Ebûl
Abbâs Ca’fer bin Muhammed Huldî flöyle anlatm›fld›r. Hazret-i Cüneyd “kuddise sirruh” ile Hicâza gidiyorduk. Tûr-i
Sînâ da¤›na var›nca, hazret-i Cüneyd da¤a ç›kd›. Biz de
onunla birlikde ç›kd›k. Mûsâ aleyhisselâm›n durdu¤u makâmda durdu. Üzerimizi o makâm›n heybeti kaplad›. Yan›m›zda bir kimse dahâ vard›. Hazret-i Cüneyd ona bir fli’r oku
dedi, o da flu fli’re bafllad›:
¥

Aflk kemâle erdikden sonra,
Gözleri kamafld›ran bir flimflek çakd›.
fii’ri sonuna kadar okuyup bitirdi. Bunun üzerine hazreti Cüneyd tevâcüde (Simâ’ya) bafllad›. Biz de bafllad›k. Yerdemiyiz, gökde miyiz, kendimizden geçdik. Bulundu¤umuz
yerin yak›n›nda bir kilise vard›. Kilisedeki râhib bize; Ey
ümmet-i Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! Bana cevâb veriniz, diye ba¤›rd›. Biz öyle bir tatl› hâlde idik ki, hiç
birimiz ona iltifât etmedik. Râhib tekrâr seslenip, temiz dîniniz için cevâb veriniz, dedi. Yine hiç cevâb veren olmad›.
Üçüncü def’a seslenip, Ma’bûdunuz hakk› için cevâb veriniz, dedi. Simâ’ hâlinde oldu¤umuz için kimse cevâb verme– 51 –

di. Simâ’› bitirince, Cüneyd-i Ba¤dâdî hazretleri Tûr da¤›ndan afla¤› inmek istedi. Kilisedeki râhibin bana cevâb veriniz
diye yemîn verdi¤ini söyledik. Öyleyse onunla konuflal›m.
Belki Allahü teâlâ hidâyet verir de müslimân olur, dedi. Râhibi ça¤›rd›k. Yan›m›za gelip, selâm verdi. Sonra bize içinizden hanginiz üstâdd›r, dedi. Hazret-i Cüneyd, bunlar›n hepsi üstâdd›r, dedi. Râhib, muhakkak ki içinizden biriniz en
büyü¤ünüzdür, dedi. Biz Cüneyd hazretlerini göstererek,
büyü¤ümüz bu zâtd›r, dedik. Râhib, Cüneyd hazretlerine,
bu yapd›¤›n›z ifl (simâ’) dîninizde umûmî midir, husûsî midir,
dedi. Hazret-i Cüneyd husûsîdir cevâb›n› verdi. Ne niyyetle
simâ’ yapars›n›z? diye sorunca da, ümmîd ve ferâhl›k için yapar›z, dedi. Râhib, ne niyyetle sayha (coflup, ba¤›rma) yapars›n›z, dedi. Cüneyd hazretleri, Rabbimize kullu¤umuzun
kabûlü için, dedi. Sonra da, nitekim Allahü teâlâ rûhlara
“Ben sizin Rabbiniz de¤ilmiyim” buyurdu¤unda rûhlar,
“Evet Rabbimizsin” demifllerdi, dedi. Râhib o ses nedir deyince, ebedî nidâd›r dedi. Râhib ne niyyetle oturursunuz diye sorunca, Allahü teâlâdan havf (korkmak) niyyetiyle otururuz, dedi. Râhib do¤ru söylüyorsun deyip, kelime-i flehâdeti söyledi ve müslimân oldu. Cüneyd hazretleri râhibe, bizim do¤ru söyledi¤imizi nereden bildin, dedi. Râhib dedi ki:
Ben Mesîh bin Meryeme inen ‹ncîlde flöyle okudum: Muhammedin “aleyhisselâm” ümmetinin havâss›n›n [seçilmifllerinin] elbiseleri h›rka, yemekleri ekmek parçalar› ve meskenleri bir odad›r. Onlar Allahü teâlâya âfl›kd›rlar ve ancak
Onunla ferâhl›k ve râhatl›k bulurlar. Devâml› Onu isterler.
O râhib müslimân oldukdan üç gün sonra vefât etdi “rahmetullahi aleyh”.
¥ Âmir o¤ullar›ndan Evs bin Hârise ölmek üzere idi. Akrabâlar› yan›nda topland›lar. Gençli¤inde evlenmedin. Mâlikden baflka o¤lun yokdur. Hâlbuki kardeflinin befl o¤lu vard›r, dediler. Evs flöyle dedi. Allahü teâlâ atefli tafldan ç›karma¤a kâdirdir. Benim neslimi de Mâlikden ço¤alt›r. Sonra
yüzünü o¤lu Mâlike döndü. Vasiyyetini yapd› ve sonunda bir
kaç beyt okudu. Son iki beyti flöyledir:
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Âl-i gâlib neslinden bir Peygamber ç›kacak,
Zemzem ile Hacerin aras›nda duracak.
Bütün flehr halk›yla Ona yard›m ediniz,
Ey Âmiro¤lullar›, se’âdet Ona yard›mda olacak.
¥ Ka’b-ül Ahbâr “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Babam bana Tevrât›n bir sifri (cüz’ü) hâriç her taraf›n›
okutmufldu. Okutmad›¤› sifri sand›¤a koyup kilitlemifldi.
Babam vefât edince sand›¤› aç›p, o sifri sand›kdan ç›kard›m.
Onda flöyle yaz›l› idi. Âhir zemânda bir Peygamber gelecekdir. Saçlar›n› b›rak›r, elini aya¤›n› y›kar. Beline izâr ba¤lar. Do¤aca¤› yer Mekkedir. Hicret edece¤i yer Medîne-i
Tayyîbedir. Ümmeti dâimâ Allahü teâlâya hamd edicidir.
Yüksek yerlerde tekbîr getirirler. Abdest almalar› sebebiyle k›yâmet gününde elleri, ayaklar› ve al›nlar› parlak ve nûrlu olacak.
¥ Vehb bin Münebbih flöyle nakl etmifldir. Allahü teâlâ,
Benî ‹srâîl nebîlerinden fiu’yâ aleyhisselâma flöyle vahy etdi. “Kavmin için hofl hatîb ol ki, senin dilinle vahyimi bildireyim”. fiu’yâ aleyhisselâm Allahü teâlâya hamd etdi. Tesbîh ve takdîs ve tehlîl söyleyip, “Ey gökler, sâkin olun! Ey
yer, sessiz ol! Ey da¤lar, benimle birlikde söyleyin ki, Allahü teâlâ Benî ‹srâîli cihânda en üstün kavm yapmak ister.
Onlara husûsî kerâmetler (ikrâmlar) vermifldir” dedi. Bunun üzerine Allahü teâlâ, fiu’yâ aleyhisselâm›n lisân› ile sitemli hitâblarda bulundu. O bu azarlay›c› hitâb›n sonunda
flöyle buyurdu: (Gökleri ve yeri yaratd›¤›m zemân, Peygamberli¤i, mülkü ve pâdiflâhl›¤› Benî ‹srâîlden baflkas›na
takdîr etdim. Mülkü koyun güden bir taîfeye verdim. ‹zzeti, mutevâz›’ bir kavme verdim. Kuvveti za’îf bir cemâ’ate
ihsân etdim. Hurmete lây›k olma¤›, efendili¤i fakîr bir kavme verdim. Bunlar›n aras›ndan öyle birini Peygamber seçdim ki, sa¤›rlar› iflitir hâle getirir. A’mâlar›n gözlerini açar,
kararm›fl gönülleri ayd›nlat›r. Onun do¤aca¤› yer Mekke,
hicret edece¤i yer Medîne, mülkü fiâm ve da’veti umûmîdir. Tevekkül sâhibidir. Kötülük yapanlar› afv eder. Yükü
a¤›r olan hayvanlara, yetîmleri olan dul kad›nlara ac›r. Ya-
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nan bir mumun yan›ndan geçse, ete¤inin rüzgâr› mumu
söndürmez. Kuru kam›fllar üzerinde yürüse, aya¤›n›n sesi
duyulmaz. Kendisinden sonra ümmeti, emr-i ma’rûf ve
nehy-i münker yaparak do¤ru yolu gösterirler. Ümmeti nemâz k›lar, zekât verir, sözlerinde dururlar. Bu benim ihsân›md›r, diledi¤ime veririm. Ben çok büyük ihsân sâhibiyim)
buyurdu.
¥ Mu’âviye “rad›yallahü anh” Abdüllah ibni Abbâsdan
“rad›yallahü anhümâ” Kureyfl isminin nereden geldi¤ini sordu. fiöyle cevâb verdi: Kureyfl; denizlerde yaflayan büyük bir
canavard›r. Her nereye u¤rasa za’îf ve semîz hayvanlar› yir.
Kendisi yinmez. Bütün hayvanlara gâlibdir. Mu’âviye “rad›yallahü anh”, arab flâirlerinden bundan bahs eden biri var m›
diye sordu. Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü anh” evet var
dedi ve Cemhînin bir fli’rini okudu. fii’r Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bahs ederek bitiyordu. fii’r
flöyledir:

Kureyfl, denizlerde yaflayan çok büyük bir hayvând›r,
Bunun için Kureyfl kabîlesine Kureyfl ad› verilir.
Sald›r›r her bal›¤a za’îf semîz demez yir,
Kureyfl, bu bal›k gibi hattâ dahâ güçlüdür.
Sür’atle sald›r›nca yener her kabîleyi,
Onlardan bir Nebî, âh›r zemânda öldürür çok düflmân›.
¥ Mutrâf bin Mâlik flöyle anlatm›fld›r: Emîr-ül mü’minîn
Ömerin “rad›yallahü anh” halîfeli¤i s›ras›nda Tüster feth edildi. Al›nan ganîmet mallar› aras›nda bir sand›k bulduk.
‹çinden bir kitâb ç›kd›. Bizimle birlikde bulunan Na’îm ad›nda bir nasrânî bu kitâb› bana sat›n dedi. Bu kitâb›n ilâhî kitâblardan olabilece¤ini düflünerek sand›¤› sat›p, kitâb› hediyye etdik. Mu’âviye “rad›yallahü anh” zemân›nda Beyt-i
Mukaddesde idim. Bir atl› gördüm ve Na’îme benzetdim.
Sen Na’îm misin? diye sordum. Evet dedi. Hâlâ h›ristiyanm›s›n dedim. Hây›r müslimân oldum, dedi. Berâber fiâma gitdik. Orada Ka’bül Ahbârla karfl›lafld›k. Sonra onu da alarak
yine Beyt-i Mukaddese geldik. Yehûdî âlimleri Ka’b ve
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Na’îmin haberini al›p yan›m›za geldiler. Ka’b “rad›yallahü
anh” o kitâb› onlardan birine verip, oku dedi. Yehûdî okudu. Kitâb›n sonuna do¤ru gelince k›z›p kitâb› yere atd›.
Na’îm k›zarak kitâb› yerden ald›. Bu kitâb çok eskidir. Sonuna kadar okumazsan›z sizi b›rakmam, dedi. Birisine okutdu.
Kitâb›n sonunda, “Bir kimse islâm dîninden baflka bir din seçerse kabûl edilmez ve âh›retde hüsrâna düflenlerden olur.”
cümlesi yaz›l› idi. O gün yehûdî âlimlerinden k›rkiki kifli
müslimân oldu. Mu’âviye “rad›yallahü anh” onlara hediyyeler verdi.
¥ Abdüllah bin Ömer “rad›yallahü anhümâ” flöyle rivâyet etmifldir: Emîr-ül mü’minîn Ömer “rad›yallahü anh”
Kadsiyede bulunan Sa’d bin Ebî Vakkâsa “rad›yallahü anh”
bir mektûb yazarak, Mu’âviye-i Ensârînin o¤lu Nadlay› “rad›yallahü anhüm” Irakda Halvana göndermesini istedi. Bunun üzerine Sa’d bin Ebî Vakkâs, Nadlay› Irakda Halvana
gönderdi. Nadla Halvan› al›p, çok esîr ve ganîmet elde etdi.
‹kindi vakti bir da¤›n ete¤ine indi. Ezân okumaya bafllad›.
“Allahü Ekber” deyince da¤dan, “Tekbîrin büyük olsun yâ
Nadla!” diye bir ses geldi. “Eflhedü en lâ ilâhe illallah” deyince, “‹hlâs› söyledin yâ Nadla!” diye bir ses geldi. “Eflhedü
enne Muhammeden Resûlullah” deyince; “O dîni ve O peygamberi bana Îsâ aleyhisselâm müjdeledi. O din, O peygamberin ümmetinde k›yâmete kadar bâkî kal›r,” diyen bir ses
iflitdi. “Hayye ales salâh” deyince, “Devâml› nemâza giden
ve devâml› nemâz k›lan kimselere müjdeler olsun” diye bir
ses geldi. “Hayye alel felâh” deyince, “Bu da’vete icâbet
eden felâh bulur” diye bir ses geldi. “Allahü ekber” deyince,
“‹hlâs›n hepsini temâmlad›n yâ Nadla!” diye bir ses geldi.
Ezân bitince; Allah sana rahmet etsin! Sesini duyuyoruz,
kendini de göster. Zîrâ biz Allahü teâlân›n kullar› ve Resûlünün ümmetiyiz ve Ömer bin Hattâb›n cemâ’atiyiz, dedik.
Bunun üzerine âniden da¤ yar›ld› ve içinden büyük bir insan
bafl› göründü. Saçl›, ak sakall›, yünden iki eski h›rka giymifl
birisiydi. Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü,
dedi. Biz de ve aleykesselâm ve berekâtühü diye cevâb ve-
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rip, sen kimsin dedik. Ben Zerîb bin Yuflelîyim. Îsâ bin Meryemin vasîsiyim ve Allahü teâlân›n sâlih bir kuluyum. Îsâ bin
Meryem “salevâtullahi ve selâmühü aleyh” beni bu da¤da
gizledi. Îsâ aleyhisselâm gökden inip domuzlar› öldürünceye
ve haçlar› k›r›ncaya kadar ve Nasârân›n iftirâs›ndan kurtulmas›na kadar benim uzun ömrlü olmam için düâ etdi, dedi.
Sonra sözlerine flöyle devâm etdi: Ben Muhammed aleyhisselâm ile görüflemedim. Hazret-i Ömere selâm›m› iletiniz ve
Ona, “Yâ Ömer! Do¤rulukdan ayr›lma ve güler yüzlü ol. K›yâmet yaklaflmakdad›r,” dedi¤imi söyleyiniz, dedi. Sonra
gözden kayboldu. Nadla bu hâdiseyi yaz›p, Sa’d bin Ebî
Vakkâsa “rad›yallahü anh” gönderdi. O da Emîr-ül mü’minîn Ömere “rad›yallahü anh” gönderdi. Hazret-i Ömer, Sa’d
bin Ebî Vakkâsa flöyle yazd›: “Yan›nda bulunan ensâr ve
muhâcirîn ile o da¤a git. Benden o kimseye selâm söyle! Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bana Îsâ aleyhisselâm›n vasîlerinden ba’z›lar›n›n o da¤da yaflad›¤›n› söylemifldi.
Sa’d bin Ebî Vakkâs, ensâr ve muhâcirînden dört bin kiflilik
bir cemâ’atle o da¤a gitdi. K›rk gün orada kal›p, ezân okudular. Da¤dan hiçbir ses iflitilmedi.
¥ Ka’bûl Ahbâr ”rad›yallahü anh” flöyle rivâyet etmifldir:
Buhtunnasâr Benî ‹srâîli katl ve esîr etdikden sonra, korkulu bir rü’yâ gördü ve gördü¤ü rü’yây› unutdu. Kâhinlerini ve
sihrbazlar›n› toplay›p, rü’yâs›n›n ta’bîrini sordu. Onlar da
rü’yân› söyle ki ta’bîrini yapal›m, dediler. Buhtunnasâr onlara k›z›p, ben sizi böyle günler için tutar›m. Size üç gün
müddet veriyorum. E¤er rü’yâm› bilip ta’bîr edemezseniz,
hepinizi öldürürüm, dedi. Bu haber halk aras›nda yay›ld›. O
s›rada Peygamberlerden Danyâl aleyhisselâm Buhtunnasâr›n hapsinde idi. Zindanc›ya dedi ki: “Buhtunnasâra söyle,
ben hem rü’yâs›n› hem de ta’bîrini biliyorum.” Zindanc› haber verdi. Bunun üzerine zindandan ç›kar›l›p, Buhtunnasâr›n yan›na götürüldü. ‹çeri girince secde yapmad›, Buhtunnasâr›n huzûruna girince, secde yapmak o kavmin âdetlerinden idi. Buhtunnasâr, içerde bulunanlar d›flar› ç›ks›n, dedi.
Sonra Danyâl aleyhisselâma, niçin secde etmedin diye sor-
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du. O da flöyle cevâb verdi: Rabbim bana, baflkas›na secde
etmemem flart›yla rü’yâ ta’bîri ilmini ö¤retdi. E¤er sana secde edersem o ilmi benden al›r. Senin rü’yân› ta’bîr edemem
ve beni öldürürsün. Sana secde etmemekden dolay› gelecek
s›k›nt›, secde etmekden dolay› gelecek s›k›nt›dan dahâ kolayd›r, hafîfdir. Sana secde etmemem hem benim için, hem
de senin için iyi olaca¤› için secde etmedim, dedi. Bunun
üzerine Buhtunnasâr, Sen Rabbinin ahdine vefâ etdi¤in için
sana i’timâd edilir. Rabbinin ahdine vefâ eden kimse iyi
kimsedir. Benim rü’yâm›n ta’bîrini biliyormusun dedi. Bunun üzerine Danyâl aleyhisselâm ona flöyle dedi: Sen
rü’yânda bir put gördün. Üst taraf› alt›ndan, ortas› gümüflden, uçlar› bak›rdan, topuklar› demirden, ayaklar› saks›dan
idi. Sen bu puta hayretle bak›p, seyrederken, âniden gökden
bir tafl düfldü. O putun bafl›na isâbet edip, onu toz hâline getirdi. O alt›n, gümüfl ve saks› birbirine öyle kar›fld› ki, insanlar ve cinler bir araya gelseler, onlar› birbirinden ay›ramazlard›. Bir rüzgâr esse darmada¤›n olacak hâldeydi. Sonra
gördün ki, o tafl büyüdü, büyüdü ve bütün yer ve gökyüzünü kaplad›. O tafldan baflka birfley görmedin. Buhtunnasâr
bunlar› dinleyince do¤ru söyledin. Gördü¤üm rü’yâ budur.
fiimdi bu rü’yây› ta’bîr eyle dedi. O da flöyle ta’bîr etdi: O
gördü¤ün put çeflidli ümmetlerdir. Alt›n k›sm› senin içinde
bulundu¤un ümmet, gümüfl k›sm› senden sonra o¤lunun hâkim olaca¤› ümmetdir. Bak›r rûmlar ve demir Fâris ehlidir.
Saks› k›sm› ise, rûmlara ve acemlere pâdiflâh olacak iki kad›nd›r. Gökden inen ve o putu toz hâline getiren tafl ise âh›r
zemânda gelecek olan bir dindir. Allahü teâlâ arablar aras›ndan bir Peygamber gönderecekdir. Onun dîni bütün dinleri yürürlükden kald›racak ve bütün yeryüzüne yay›lacakd›r.
¥ Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” flöyle rivâyet etmifldir:
‹srâîl o¤ullar›, memleketleri Buhtunnasâr taraf›ndan istilâ
edilip ve zulme u¤rad›klar› için, memleketlerini terk etdiler.
Bunlar aras›nda Hazret-i Hârûnun “aleyhisselâm” evlâdlar›ndan bir gurub, Tevrâtda Muhammed aleyhisselâm›n
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medh edildi¤ini ve Onun Arabistanda hurma a¤açlar›n›n
çok oldu¤u bir yerde bulunaca¤›n› okudular. Bu sebeble
fiâmdan ç›k›p, Yemene kadar bütün beldeleri dolafld›lar.
Tevrâtda okuduklar›na uygun yer olarak Medîneyi buldular
ve orada yerlefldiler. Muhammed aleyhisselâm›n zuhûr etmesini ve Onu görmekle flereflenmeyi ümmîdle beklediler.
Fekat ömrleri yetmedi. Evlâdlar›na Ona “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” kavuflur ve görürseniz îmân ediniz diye vas›yyet etdiler.
¥ Ka’b bin Lüey bin Gâlib, Resûlullahdan “sallallahü
aleyhi ve sellem” beflyüz altm›fl sene önce yaflam›fld›r. Tevrât
ve ‹ncîl ehlinden Peygamber efendimizin medhini ve vasflar›n› iflitmifldi. Hutbelerinde dâimâ iflitdi¤i bu vasflar› ve
medhleri söylerdi. fiu beyt onun fli’rlerindendir:

Arabî beyt tercemesi:
‹nsanlar gafletde iken gelir yüce Peygamber,
Muhammeddir, do¤rudur, ondad›r do¤ru haber “aleyhisselâm”!
¥ ‹bni Adî bin Rebî’an›n ad› Muhammed idi. Baban, câhiliyye devrinde senin ad›n› neden Muhammed koymufl diye sordular. Dedi ki: Ben de ayn› fleklde babama sordum.
fiöyle cevâb verdi: Bir gün dört arkadafl fiâma giderken bir
kilisenin yan›nda konaklad›k. Aram›zda konufluyorduk. Kilisenin râhibi bafl›n› d›flar› uzat›p, sizin diliniz bu flehr halk›n›n diline benzemiyor, dedi. Biz de evet, biz arab diyâr›ndan›z, dedik. Bunun üzerine dedi ki: Size müjdeler olsun. Hak
Sübhânehü ve teâlâ sizin aran›zdan bir Peygamber gönderecekdir. Ona îmân etmekle ve hizmetle flereflenesiniz. O Hâtemünnebiyyîndir. Biz Onun ismi nedir, dedik. Onun ismi
Muhammeddir, dedi. fiâmdan dönünce Allahü teâlâ dördümüze de birer erkek evlâd verdi. ‹smlerini Muhammed koyduk.
¥ Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” flöyle nakl
etmifldir: Satîh Gassânî ad›nda bir kâhin vard›. ‹nsanlardan
onun gibisi görülmemifldi. fiöyle ki, bedeninde kemik ve si-
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nir yokdu. Sâdece bafl›nda ve elinin içinde kemik vard›. Dilinden baflka hiçbir yeri hareket etmezdi. Hurma a¤ac›ndan
ve yapra¤›ndan ona bir taht yapm›fllard›. Vücûdunu ayaklar›ndan bo¤az›na kadar sarm›fllard›. Kaftan sarar gibi sar›p,
yapd›klar› taht›n üzerine koymufllard›. Bir yere götürmek istedikleri zemân o tahtla tafl›rlard›. Onu bir gün Mekkeye götürdüler. Kureyfl kabîlesinin ileri gelenlerinden dört kifli onu
görmek için yan›na geldiler. Yanlar›na hediyye ald›lar ve hediyyelerini ve neseblerini gizlediler. Kendilerini baflka bir
kabîleden tan›td›lar. Kâhin onlara dedi ki: Siz bahs etdi¤iniz
kabîleden de¤il, Kureyfl kabîlesindensiniz. Bunun üzerine
gizledikleri hediyyeleri de ç›kar›p, kâhinin önüne koydular.
Sonra kâhine gelecek hâllerden sordular. Kâhin Satîh pekçok fleyler anlatd›. Sonunda (Mekkede Abd-i Menâf o¤ullar›ndan bir yi¤it gelecek. ‹nsanlar› do¤ru yola da’vet edecek,
putlar› k›racak. Allahü teâlân›n bir oldu¤unu ve yaln›z Ona
tap›laca¤›n› bildirecek. O Peygamberin halîfeleri olacak) dedi ve her birinin vasflar›n› da ayr› ayr› söyledi. Dahâ sonra
gelecek olan meliklerden haber verdi. Bunlar›n tafsilât›, kitâblarda yaz›lm›fld›r.
¥ Yemen meliklerinden biri korkulu bir rü’yâ görmüfldü.
Kâhinleri ve müneccimleri toplay›p, rü’yâs›n› ta’bîr etmelerini istedi. Onlar da rü’yân› anlat, ta’bîr edelim dediler. Melik rü’yâm› da siz söyleyin ve ta’bîr edin ki, o zemân ta’bîrinize tam inan›r›m, dedi. Biz bunu yapamay›z. Bunu ancak
kâhin Satîh ve kâhin fi›k yapabilir, diyerek o zemânda kâhinler aras›nda meflhûr olan bu iki kâhinin yapabileceklerini
söylediler. Melik o kâhinlere adam gönderip ça¤›rtd›. Önce
kâhin Satîh geldi. Melike sen rü’yânda kül veyâ kömür gördün ve insanlar ondan yiyordu, diyerek rü’yâs›n› söyledi.
Sonra ta’bîri flöyledir diyerek flunlar› anlatd›: Habeflliler sana gâlib gelecekler. Melik; bu ne zemân olur deyince, altm›fl
veyâ yetmifl sene sonra olur, dedi. Melik; bu memleket, Habefllilerin elinde devâml› kal›r m› deyince, hây›r, Zilyezen k›l›çlar› onlar› oradan sürer diye cevâb verdi. Melik bu mülk
Zilyezen o¤ullar›na kal›r m› diye sorunca da, hây›r, bir Pey-
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gamber gönderilecek, o mülkü alacakd›r, dedi. O peygamber
hangi kavmdendir, dedi. Gâlib bin Lüveyy o¤ullar›ndand›r.
Din, o peygamberle son bulur. Mülk Onun kavmine kal›r,
dedi. Melik, dünyân›n sonu gelir mi diye sorunca, evet bir
gün insanlar bir yerde, ya’nî mahflerde toplan›r ve ifllerine
göre karfl›l›k verilir, dedi. Kâhin Satîh sözlerini bitirdikden
sonra kâhin fi›k geldi. O da kâhin Satîhin söylediklerini aynen söyledi. Bunun üzerine Melik âilesini ve yak›nlar›n› Iraka gönderdi. Acem meliklerine bir mektûb yazarak onlara
sâhib ç›kmalar›n› istedi. Acem melikleri onlar› Hîre denilen
yere yerlefldirdiler. Nu’mân bin Münzîr o Melikin evlâd›ndand›r.
Abdülmuttalib flöyle anlatm›fld›r: Evimde uyurken, bir
rü’yâ gördüm ve çok korkdum. Ta’bîri için Kureyflin kâhinine gitdim. Bana bak›p; efendimize acabâ ne oldu da yüzünün
rengi de¤ifldi, bafl›na bir ifl mi geldi, dedi. Rü’yâmda flöyle
gördüm diyerek rü’yâm› anlatmaya bafllad›m: Yerden göklere yükselen bir a¤aç gördüm. Dallar› do¤u ve bat›ya ulafl›yordu. O a¤açdan dahâ parlak bir nûr görmedim. Güneflden
yetmifl def’a parlak idi. Arablar ve acemler ona do¤ru secde
ediyordu. A¤ac›n büyüklü¤ü, nûru ve yüksekli¤i gitdikce art›yordu. Ba’zan gözden kayboluyor, ba’zan aç›¤a ç›k›yordu.
Kureyfl kabîlesinden bir k›sm› bu a¤ac›n dallar›na sar›l›yordu. Bir k›sm› ise o a¤ac› kesmeye çal›fl›yordu. Onun gibisini
hiç görmedi¤im güzel yüzlü bir genç, gelip a¤ac› kesmek isteyenlere engel oluyordu. Bir k›sm›n›n arkas›ndan tutup çekiyor, bir k›sm›n›n da gözüne ›fl›k sal›yordu. Ben o a¤acdan
nasîbimi almak için elimi uzatd›m ve oradaki gence, bu nûr
kimlere nasîb olur, dedim. Senden önce bu a¤ac›n dallar›na
yap›flanlar nasîblenirler, dedi. Sonra korku ile uyand›m. Ben
bunlar› kâhine anlat›nca, kâhinin rengi de¤ifldi ve e¤er sen
bu rü’yây› gerçekden görmüflsen, senin neslinden bir o¤ul
gelecek, do¤udan bat›ya kadar heryere hâkim olacak, bütün
insanlar ona ita’ât edecekdir, dedi. Sonra Abdülmuttalibin
yan›nda bulunan o¤lu Ebû Tâlibe bak›p, o sen olmayas›n,
dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” zuhûr edince,
¥
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Ebû Tâlib bu hâdiseyi devâml› anlat›rd› ve o a¤aç Ebûl Kâs›m Muhammed-ül-Emîndir, derdi. Ebû Tâlibe, öyleyse neden îmân etmiyorsun, dediklerinde, ayblanmakdan korkuyorum diye cevâb verirdi.
¥ Abdülmuttalib Yemene gitmifldi. Yehûdî âlimlerinden
biri onu görüp, hangi kabîledensin diye sordu. Kureyfl kabîlesindenim deyince, hangi kolundans›n, dedi. Hâflimo¤ullar›
kolundan›m, dedi. Bunun üzerine iki a’zâna bakmama müsâade edermisin dedi. Abdülmuttalib edeb yerleri hâriç müsâade etdi. Yehûdî âlimi, burnuna ve ellerine bakay›m, dedi.
Bakd› ve senin bir elinde pâdiflâhl›k ve meliklik alâmeti ve
burnunda da peygamberlik alâmeti görünüyor, dedi. Sonra
evlimisin diye sordu. Hây›r, dedi. Öyleyse Benî Zühre kabîlesinden bir k›zla evlen, dedi. Abdülmuttalib, Yemenden dönünce Benî Zühre kabîlesinden Vehebin k›z› Hâle ile evlendi.
¥ Hâricetebnî Abdüllah bin Ka’b bin Mâlik babas›n›n
flöyle anlatd›¤›n› nakl etmifldir: Kavmimizin yafll›lar›ndan bir
gurubla umre yapmak için Mekkeye gidiyorduk. Yolda bir
yehûdî tüccâr› da bize kat›ld›. Mekkeye vard›k. Abdülmuttalibi gören yehûdî dedi ki: Biz de¤iflikli¤e u¤ramam›fl kitâblar›m›zda okuduk. Bu kiflinin neslinden bir peygamber gelecekdir. O ve Onun kavmi bizi, Âd kavmini öldürdükleri gibi
öldüreceklerdir.
¥ Âdem aleyhisselâm insanlar›n ilkidir. Di¤er insanlar
onun evlâd›d›rlar. Onun sulbünde zerreler olarak toplu hâlde bulunuyorlard›. Muhammed aleyhisselâm›n cismânî bedeninin maddesi olan zerre de onun sulbünde idi. Bu sebeble Âdem aleyhisselâm›n mubârek yüzünde devâml› bir nûr
parlard›. Bu nûr hazret-i Havvâya, Ondan da hazret-i fiît
[fiis] aleyhisselâma geçdi. Böylece temiz babalardan temiz
analara geçerek, Abdüllah bin Abdülmuttalib bin Hâflime
kadar ulafld›. Bu zerre ona ulafl›nca da aln›nda bir nûr parlad›. Onda öyle bir güzellik hâs›l oldu ki, bütün Kureyfl k›zlar›
onunla evlenmek istedi. Fekat o devlet ve se’âdet Vehebin

– 61 –

k›z› hazret-i Âmineye nasîb oldu. ‹nflâallah bu husûs anlat›lacakd›r.
¥ fiâmda yehûdî âlimlerinden birinin yan›nda beyâz yünden bir cübbe vard›. Bu cübbeye Yahyâ bin Zekeriyyâ aleyhimesselâm›n kan› bulaflm›fld›. Önceki mukaddes kitâblarda,
bu h›rkadaki kuruyan kan›n damla hâlinde ak›p, cübbe bembeyâz olunca, Muhammed aleyhisselâm›n babas› Abdüllah
dünyâya gelecekdir diye okumufllard›. Bir gün h›rkadaki kan
lekelerinin damla hâlinde akd›¤›n› ve cübbenin bembeyâz
hâle geldi¤ini gördüler. Anlad›lar ki, hazret-i Abdüllah dünyâya geldi. Aradan epeyce zemân geçdikden sonra, Kureyfl
kabîlesinden bir gurub kimse, ticâret için fiâma gitdiler. Yehûdî âlimleri bunlardan Abdüllah bin Abdülmuttalibin hâlini sordu. Onlar da, Onun güzelli¤inden, üstün ahlâk›ndan ve
aln›nda parl›yan nûrdan bahsetdiler. Yehûdî âlimleri: O nûr
Abdüllah›n nûru de¤il, bilâkis Muhammedin nûrudur. Onun
sebebiyle Abdüllah›n aln›nda parl›yor. Muhammed aleyhisselâm bütün putlar› k›racakd›r, dediler. Kureyflliler bu sözleri iflitince ve önceden bu alâmetleri gördükleri için, Kâ’benin
Rabbi hakk› için yehûdî âlimleri do¤ru söylüyor diyerek, onlar›n anlatd›klar›n› tasdîk etdiler.
¥ Yehûdîler, hazret-i Abdüllah›n do¤du¤unu kesin ö¤rendiler. Sonra sihrbâzlar›ndan ve ileri gelenlerinden yetmifl kiflilik bir kâfile ile Mekkeye gidip, hazret-i Abdüllah›
öldürmek için karar verdiler. Gece yürüyüp, gündüz saklanarak Mekke civâr›na ulafld›lar. Gizlenip f›rsat beklediler.
Hazret-i Abdüllah Mekke d›fl›na avlanmaya ç›k›nca, onu öldüreceklerdi. Bir gün, hazret-i Abdüllah›, Mekke vâdîlerinden birinde gördüler. Öldürmek için harekete geçdiler.
Mekke halk›ndan Veheb bin Abdi Menâf bu durumdan haberdâr oldu ve gayretine dokundu. Kureyflin eflrâf›ndan birini yehûdî tâifesinin öldürmesi revâm›d›r diyerek, adamlar›n› toplay›p, Abdüllah› kurtarmaya gitdi. Oraya var›nca,
gökden insanlara benzemeyen bir tâife indi¤ini ve yehûdîleri darmada¤›n etdiklerini ve bu husûsda çok gayret gösterdiklerini gördüler. Veheb bin Abdi Menâf bunlar› görünce
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hemen evine döndü. Han›m› Berreyi Abdülmuttalibin evine gönderip, k›z› Âmineyi Abdüllaha vermek istedi¤ini bildirdi. Abdülmuttalib flöyle dedi: Öyle bir k›z› teklîf etdiniz
ki, ondan baflkas› Abdüllaha münâsib ve lây›k de¤ildir.
Memnûniyyetle kabûl etdi. Zîrâ hazret-i Âmîne Kureyflin
en güzel ve en nâmûslu k›z› idi. Ona Kureyflin seyyîdesi derlerdi. Böylece Abdüllah ile Âminenin nikâhlar› yap›l›p evlendiler.
¥ Hazret-i Abdüllah, hazret-i Âmine ile evlendikden sonra, bir müddet dahâ aln›ndaki nûr parlad›. Aln›ndaki nûrdan
dolay› Abdüllah›n güzelli¤i her tarafda duyulmufldu. fiâm
pâdiflâh›n›n Fât›ma ad›nda çok güzel ve meflhûr bir k›z› vard›. Abdüllah›n nûruna sâhib olmak için hizmetcileri ile birlikde Mekkeye gitdi. Kâ’benin çevresinde birkaç gün bekledikden sonra, hazret-i Abdüllah› gördü. Aln›ndaki nûr parl›yordu. Dayanamay›p evlenmeyi teklîf etdi. Abdüllah, babam Abdülmuttalibe soray›m, izn verirse evleniriz, dedi. O
gece, Abdüllah›n aln›ndaki nûr hazret-i Âmineye geçdi. Sabâhleyin babas› Abdülmuttalibe fiâm pâdiflâh›n›n k›z› Fât›man›n kendisiyle evlenmek istedi¤ini söyledi. Babas› da izn
verdi. Hazret-i Abdüllah o k›z›n yan›na gidip, babas›n›n nikâhlanmalar›na izn verdi¤ini söyledi. Fât›ma Abdüllah›n aln›ndaki nûru göremeyince, bir âh çekdi ve aln›ndaki nûru
baflkalar› alm›fl. Art›k aram›zda bir evlenme arzûsu kalmad›
dedi ve çok üzüntülü bir hâlde fiâma döndü.
¥ Abdüllah

ibni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” flöyle rivâyet etmifldir: Abdülmuttalib, o¤lu Abdüllah› evlendirmek istedi¤i s›ralarda, Fât›ma Hasâmiyye ad›nda kâhine bir kad›na
rastlad›lar. Kad›n Abdüllah›n aln›ndaki nûru görünce, benimle hemen evlenirsen, sana yüz deve veririm, dedi. Abdüllah nikâhs›z istiyorsan olmaz. Nikâhl› istiyorsan bekle düflüneyim, sonra gelirim dedi. Oradan ayr›ld›lar. Hazret-i Abdüllah, hazret-i Âmine ile evlendikden bir müddet sonra, o
kâhine kad›nla karfl›lafld›. Aln›ndaki nûrun kayboldu¤unu
gördü ve hazret-i Âmine ile evlendi¤ini ö¤rendi. Bunun üzerine flöyle dedi: Ben fâhifle bir kad›n de¤ilim. Aln›ndaki nû– 63 –

run bana geçmesini istemifldim. Fekat Allahü teâlâ baflkas›na nasîb etmifl, dedi.
¥ Muhammed aleyhisselâm›n nûru, Âmine vâlidemize intikâl etdi¤i ânda, bütün putlar yüzüstü devrildi. Bütün fleytânlar âciz kal›p, ifllerini yapamaz oldular. Melekler ‹blîsin
taht›n› parçalay›p, denize atd›lar ve ‹blîse k›rkgün cezâ verip, eziyyet etdiler. Sonra kaç›p, Ebû Kubeys da¤›n›n üzerine ç›kd› ve fliddetli bir feryâd etdi. ‹blîsin bu feryâd›n› duyan
bütün ordular› etrâf›nda topland›. Onlara; Vay sizin hâlinize.
Muhammedin “aleyhisselâm” do¤mas› yaklafld›. Bundan
sonra Lat ve Uzzaya tap›lmaz. Tevhîd nûru bütün âleme yay›l›r, dedi. Muhammed aleyhisselâm›n nûrunun, Âmine vâlidemize intikâl etdi¤i gece bütün sihrbâzlar ve kâhinler ifllerinde âciz kald›lar. Kehânet sona erdi. Sihrler te’sîrsiz kald›.
O gece yeryüzündekiler, gökden “Âh›r zemân peygamberinin binlerce iyilik ve ihsânlarla gelme zemân› yaklafld›” diye
bir ses iflitdiler. Hazret-i Âmine Ona hâmile oldu¤u dokuz ay
müddetle hiçbir elem ve s›k›nt› çekmedi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” dünyâya gelifli, Rebî’ül-evvel ay›n›n
onikisinde pazartesi gecesi idi. Ebrehenin Kâ’beyi y›kmak
için geldi¤i ve Fil vak’as› denilen günden ellibefl gün sonra
idi. Nûflirvân-› âdilin zemân› idi. Nûflirvân Onun do¤umundan sonra yirmi iki sene dahâ yaflad›.
¥ Muhammed aleyhisselâm do¤madan önce meydâna gelen ve Onun Peygamberli¤ine müjde ve alâmet olan hâdiselerden biri de Fil Vak’as›d›r. Bu hâdise flöyle vuku’ bulmufldur. Habeflifltan kral› Necâflinin Yemende Ebrehe ad›nda bir
vâlîsi vard›. [Habefl pâdiflâhlar›n›n hepsine (Necâfli) denir.]
San’ada Kuleys ad›n› verdi¤i bir kilise yapd›rd›. Sonra Necâfliye bir mektûb yaz›p flöyle dedi: Senin için bir kilise yapd›rd›m ki, benzeri görülmemifldir ve senden önceki krallara
böylesi nasîb olmam›fld›r. Buray› arablar için hac yeri yapaca¤›m ve art›k Kâ’beye kimseyi göndermeyece¤im. Ebrehenin bu sözü arablar aras›nda duyulup yay›ld›. Buna k›zan
arablardan biri, kilisenin içine girip, def-i hâcetini yaparak
kirletdi. Baflka bir rivâyete göre ise, arablardan bir cemâ’at
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kilisenin yak›n›nda atefl yakm›fllard›. Rüzgârla atefl k›v›lc›m›
s›çray›p a¤açdan yap›lm›fl ve alt›n yald›zla süslenen kilise, temâmen yand›. Yemen vâlîsi Ebrehe bundan dolay› çok k›z›p,
Kâ’beyi y›kaca¤›m diye yemîn etdi. Habefl askerlerini toplay›p, gidip Kâ’beyi y›kmak için yola ç›kd›. Ebrehenin bir fili
vard›. On veyâ bin fili oldu¤una dâir rivâyetler de vard›r.
Mekkeye yaklafld›klar› s›rada, Abdülmuttalib, Mekke mallar›n›n üçte birini vereyim, geri dönün dedi. Kabûl etmediler.
Fili önlerine al›p Mekkeye do¤ru yürüdüler. Fili Kâ’beye
do¤ru sürdüler. Fil aslâ o tarafa yürümedi. Yönünü baflka tarafa çevirdiklerinde, o tarafa koflarak gidiyordu. Sonunda bir
yerde durmak mecbûriyyetinde kald›lar. Mekke çevresine
adamlar gönderdiler. Bunlar Abdülmuttalibin ikiyüz devesini yakalay›p getirdiler. Abdülmuttalib develerini istemek
için Ebrehenin yan›na geldi. Ebrehe onu uzakdan görünce,
heybetinden ürperdi. Bu gelen kimdir diye sordu. O Mekkenin büyü¤ü, reîsidir, dediler. Ebrehe onu karfl›lay›p, kendi
minderi üzerine oturtdu ve ne istiyorsun, dedi. Abdülmuttalib, senin süvârilerin benim develerimi tutup getirmifller. Onlara söyle de, develerimi geri versinler, dedi. Ebrehe ona, ey
Kureyflin efendisi! Ben size izzet ve fleref kazand›ran flu
Kâ’beyi y›kmak için geldim. Sen ise ondan bahsetmiyorsun
da, develerini istiyorsun, dedi. Abdülmuttalib flöyle cevâb
verdi: Ben develerin sâhibiyim, kendi mal›m› istiyorum.
Kâ’benin sâhibi vard›r. O herkese karfl› gâlib gelir ve Kâ’beyi korur. Sonra Abdülmuttalibe develerini verdiler, geri
döndü. Kâ’beye gidip kap›s›n›n halkas›na yap›flarak, Allahü
teâlâya münâcâta, düâya bafllad›. O s›rada gökyüzünde ans›z›n sürü hâlinde kufllar gördü. O zemâna kadar öyle kufllar
hiç görmemifldi. Kufllardan herbirinin gagas›nda ve iki aya¤›nda mercimekden büyük, nohuddan küçük tafllar vard›.
Her tafl›n üzerinde bir kâfirin ismi yaz›l› idi. Kufllar›n b›rakd›¤› tafl, bafl›na isâbet eden askerin alt›ndan ç›k›yor ve o asker hemen ölüyordu. Atl› ise, at› da ölüyordu. Ebrehenin ordusu kaçmaya bafllad›. Kufllar ta’kip edip, tafl b›rakarak hepsini öldürdüler. Ebrehe de çok perîflân bir hâlde öldü. Ebrehenin vezîri kaç›p kral Necâflînin yan›na gitdi. Hâdiseyi an– 65 –
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latd›. Necâflî, bunlar nas›l kufllarm›fl ki, bunca seçme ve savaflç› askeri öldürdüler, dedi. Bu s›rada vezîr yukar› bak›p, o
kufllardan birinin bafl›n›n üzerinde dönüp durdu¤unu gördü.
Vezîr Necâflîye o kuflu göstererek, iflte o kufllardan biri dedi.
O s›rada kufl vezîrin bafl›na bir tafl b›rakd›. Vezîr, Necâflînin
gözü önünde öldü.
Bu hâdise Muhammed aleyhisselâm›n do¤mas›n›n yaklafld›¤›na ve Onun peygamberli¤ine bir iflâret idi. ‹bni Abbâs; Ümmi Hânînin evinde fil vak’as›nda kufllar›n atd›¤› tafllardan çok vard›. Çocuklu¤umuzda o tafllarla oynard›k, diye
anlatm›fld›r.
Fil vak’as›ndan ellibefl gün sonra, Muhammed aleyhisselâm do¤du. Onun do¤du¤u zemândan Îsâ aleyhisselâm zemân› aras› alt›yüzyirmi senedir. [‹bni Asâkirin, fia’bîden
“rahmetullahi teâlâ aleyhimâ” haber verdi¤ine göre, Îsâ
aleyhisselâm ile Muhammed aleyhisselâm aras›nda [963] sene fark vard›r. (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n 761.ci sahîfesine bak›n›z! (Herkese Lâz›m Olan Îmân) 15.ci sahîfesinde, vilâdet-i nebeviyyenin, mîlâd›n 571.ci senesinde oldu¤u bildirilmifldir, yaz›l›d›r. Sa¤lam rivâyet de budur.] Hazret-i Îsâ ile
hazret-i Dâvüd aleyhimesselâm aras› bin ikiyüz senedir.
Hazret-i Dâvüd ile hazret-i Mûsâ aleyhimesselâm aras›ndaki zemân beflyüz senedir. Hazret-i Mûsâdan hazret-i ‹brâhîm
Halîl aleyhimesselâm zemân›na kadar yediyüzyetmifl sene
geçmifldir. Hazret-i ‹brâhîmden hazret-i Nûh aleyhimesselâm zemân›na kadar bindörtyüzyirmi sene idi. Tûfandan
Âdem aleyhisselâma kadar ikibinikiyüzk›rk sene idi. Bunlar›n toplam› alt›binyediyüzelli olur.
[Dünyân›n ömrü ve insano¤lunun dünyâ üzerine gelifli kesin olarak bilinememekdedir. Dünyân›n ömrünü, ya’nî yarat›ld›¤› günden k›yâmete kadar olan zemân›, eski müneccimler, ya’nî astronomlar, seyyâre y›ld›zlar›n adedince, bin sene,
ya’nî yedibin sene demifllerdir. ‹drîs aleyhisselâm buyurmufl
ki, (Bizler, Peygamber oldu¤umuz hâlde, dünyân›n ömrünü
bilemedik). Dahâ genifl ma’lûmât için, (Se’âdet-i Ebediyye)
kitâb›n›n yetmifldokuzuncu sahîfesine bak›n›z!]
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‹K‹NC‹ BÖLÜM
Muhammed aleyhisselâm›n do¤umundan peygamberli¤i
bildirilinceye kadar görülen peygamberlik müjdeleri ve alâmetleri:
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” annesi Âmine hâtun flöyle anlatm›fld›r: O hazretin [ya’nî Muhammed
aleyhisselâm›n] do¤aca¤› s›rada evde yaln›z idim. Abdülmuttalib Beytüllah› tavâf etmeye gitmifldi. Abdüllah dört ay önce Medînede vefât etmifldi ve orada defn edilmifldi. Evin tavan› taraf›ndan büyük bir fley indi¤ini hissetdim ve beni korku kaplad›. Bir ak kuflun kanad›yla beni s›vazlad›¤›n› hissetdim ve korkum da¤›ld›. Sonra bana süt gibi beyâz bir flerbet
verdiler. Çok susam›fld›m. Ald›m, bu flerbeti içdim. Uzun
boylu küçük yüzlü hâtunlar gördüm. Abd-i Menâf›n k›zlar›na benziyorlard›. Etrâf›mda duruyorlard›. Gökden yere kadar uzanm›fl beyâz ipekden bir örtü gördüm. Birisinin, Onu
insanlar›n gözünden gizliyoruz dedi¤ini iflitdim. Bir bölük
kufllar gördüm ki gagalar› zümrütden, kanatlar› yâkutdan
idi. O s›rada gözümden perde kald›r›ld›. Do¤udan bat›ya kadar yeryüzünü gördüm. Biri do¤uda, biri bat›da, biri de
Kâ’benin dam› üzerinde üç alem [sancak] gördüm. Sonra
çok hâtunlar gelip çevremde oturdular. Muhammed aleyhisselâm do¤ar do¤maz bafl›n› secdeye koydu. Parma¤›n› semâya kald›rd›. Sonra bir bulut indi ve onu kald›r›p götürdü.
Bakd›m yerde göremedim. Gözden kaybolmufldu. Sonra
“Muhammedi bütün âlemde dolafld›r›n›z. Bütün mahlûkât
Onu ismiyle, sûretiyle ve s›fat›yla tan›s›n, bilsin” diye bir ses
iflitdim. O bulut bir anda Onu geri getirdi. Onu beyâz bir yün
içine sarm›fllard›. Sard›klar› kundak sütden ak, ipekden yumuflak idi.

Yine bir bulut geldi, öncekinden büyük idi. Bulutun aras›nda at kiflnemeleri iflitiyordum. fiöyle bir ses duyuyordum:
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Muhammedi “sallallahü aleyhi ve sellem” bütün insanlara,
cinnîlere ve hayvânlara gösterdiler. Ona Âdemin saffetini,
Nûhun rikkatini, ‹brâhîmin hulletini, ‹smâ’îlin lisân›n›, Yûsüfün cemâlini, Ya’kûbun besâretini, Eyyûbün sabr›n›, Yahyân›n zühdünü ve Îsân›n keremini “aleyhimüssalâtü vesselâm” verdik. Sonra bulut bir ânda aç›ld›.
¥ Osmân bin Ebîl Âs “rad›yallahü anh”, annesinin flöyle
anlatd›¤›n› rivâyet etmifldir: Muhammed aleyhisselâm›n do¤du¤u s›rada hazret-i Âminenin yan›nda idim. O gece ne tarafa baksam gündüz gibi ayd›nl›k idi. Y›ld›zlara bakd›kca bana yaklafld›klar›n› gördüm. Neredeyse üzerime düflecekler
san›rd›m.
¥ Abdülmuttalibin k›z› Safiyye hâtun flöyle anlatm›fld›r:
Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” do¤du¤u s›rada
Âminenin ebesi idim. Muhammedin “sallallahü aleyhi ve
sellem” nûru, lamban›n ›fl›¤›n› basd›r›yordu. O gece alt› alâmet gördüm. Birincisi, do¤ar do¤maz secde etdi. ‹kincisi,
bafl›n› kald›r›p, fasîh bir lisânla “Lâ ilâhe illallah innî Resûlullah” dedi. Üçüncüsü, Onun nûruyla ev çok ayd›nland›.
Dördüncüsü, do¤dukdan sonra y›kamak istedi¤imde, zahmet etme, biz Onu y›kad›k diye bir ses iflitdim. Beflincisi, o¤lan m›d›r, k›z m›d›r diye merâk etdim. Göbe¤i kesilmifl ve
sünnet edilmifl gördüm. Alt›nc›s›, istedim ki Onu kunda¤a
saray›m. S›rt›nda mühr-i nübüvveti gördüm. ‹ki küre¤i ortas›nda “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” yaz›l›
idi.
¥ Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalib flöyle
anlatm›fld›r: Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” do¤du¤u gece Kâ’beyi tavâf ediyordum. Gece yar›s› geçince,
Kâ’benin, makâm-› ‹brâhîm taraf›na secde etdi¤ini gördüm.
Allahü Ekber, Allahü Ekber diye tekbîr sesleri ile, beni
müflriklerin pisliklerinden ve câhiliyye zemân›n›n kötülüklerinden temizlediler diye sesler geliyordu. Sonra bütün putlar
yüz üstü yere düfldü. En iri put olan hubele bakd›m, baflafla¤› bir tafl›n üzerine düflmüfldü. Birisinin Âmine Muhammedi
“sallallahü aleyhi ve sellem” do¤urdu diye nidâ etdi¤ini iflit-
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dim. Bu sözü iflitince Safâ tepesi taraf›na ç›kd›m. Bir gürültü
vard›. Sanki bütün kufllar ve hayvanlar Mekkede bir yere
toplanm›fllard›. Sonra Âminenin evine gitdim. Kap› kilitli
idi, aç›n diye ba¤›rd›m. ‹çerden Âmine, ey baba! Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” do¤du, dedi. Getir göreyim, dedim. Müsâade yok, birisi geldi ve ey Âmine, sak›n bu
çocu¤u üçgün kimseye gösterme, dedi diye cevâb verdi. K›l›c›m› çekip içeri girmek istedim. Karfl›ma eli k›l›çl› ve yüzü
örtülü birisi ç›kd›. Ey Abdülmuttalib, geri dön melâike-i mukarrebîn ve sükkân-› ›ll›yyîn torununu ziyâret edinceye kadar girme, dedi. Vücûduma bir titreme geldi ve elimden k›l›ç düfldü. D›flar› ç›kd›m. Bu hâdiseyi Kureyfl halk›na anlatmak istedim. Fekat üç gün dilim tutuldu. Kimseye birfley
söyleyemedim.
¥ Mücâhid “rad›yallahü teâlâ anh” demifldir ki: ‹bni Abbâsdan “rad›yallahü anhümâ” Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” emzirilmesi husûsunda, kufllar›n ve di¤er canl›lar›n münâkafla edip-etmediklerini sordum. ‹nsanlardan baflka bütün canl›lar, Onu emzirmek için nizâ’, münâkafla etdiler, dedi. Çünki, O do¤unca; Ey canl›lar! Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” do¤du. Onu emzirene ne mutlu diye
bir nidâ geldi. Bunun üzerine bu husûsda bütün canl›lar münâkaflaya tutufldu. Sonra; Onu insanlardan birinin emzirmesi takdîr olunmufldur diye bir nidâ geldi. Üç gün sonra Ebû
Lehebin câriyesi Süveybe hâtun, Halîme hâtun gelinceye kadar dört ay emzirdi.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin
do¤du¤u gece, Îrân kral› (Kisrân›n) serây› salland› ve ondört
burcu y›k›ld›. Fârisin (mecûsîlerin) bin seneden beri hiç sönmeden yanan atefli söndü. Sâve gölünün suyu yere çekilip
kurudu. Mecûsîlerin meflhûr âlimi Mü’bedân rü’yâs›nda,
serkefl develerin önlerine katd›¤› atlar› öldürüp, Dicle nehrini geçdiklerini ve memleketlerine da¤›ld›klar›n› gördü. Kisrâ, serây›n›n sallanmas›ndan ve burçlar›n›n y›k›lmas›ndan
çok korkdu. Kimseye bildirmek istemedi. Fekat sabâhleyin
taht›na oturunca sabr edemeyip bu hâdiseyi vezîrlerine ve
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ileri gelen adamlar›na anlatd›. O bunlar› anlat›rken mecûsîlerin ateflinin söndü¤ünü bildiren bir mektûb geldi. Kisrâ
dahâ çok endiflelendi. Sonra Mü’bedân gördü¤ü rü’yây› anlatd›. Kisrâ, Mü’bedâna bu hâdiseler için ne denebilir? diye
sordu. O da bunlar arablar aras›nda meydâna gelen bir hâdiseye iflâretdir, dedi. Sonra Kisrâ, Nu’mân bin Münzîre mektûb yaz›p, bu hâdisenin îzâh›n› sorabilece¤i bir âlim göndermesini istedi. O da Abdülmesîh Gassânîyi gönderdi. Kisrâ
bu hâdiseleri ona sordu. Abdülmesîh Gassânî dedi ki: Bu ilmi day›m Satîh kâhin bilir. O fiâmdad›r, dedi. Kisrâ, git ondan bu hâdiseleri sor dedi. fiâma gidip Satîh kâhini buldu. O
ânda ölmek üzere idi. Selâm verdi, cevâb alamad›. Bir fli’r
okumaya bafllad›. Satîh kâhin fli’ri iflitince gözlerini açd› ve
ey Abdülmesîh! Kisrâ, serây›n›n sallanmas›, burçlar›n›n y›k›lmas›, Mü’bedân›n rü’yâs›, Sâve gölünün kurumas› sebebiyle, bunlar› sordurmak için seni bana gönderdi, dedi. Bunlar›n hepsi âh›r zemân Peygamberinin do¤du¤una iflâretdir.
O bu beldeleri alacakd›r. Kisrâlardan, y›k›lan burçlar say›s›
kadar kimse Îrâna pâdiflâhl›k yapacaklar. Sonra devletleri
y›k›lacakd›r. Abdülmesîh bu haberi Kisrâya götürdü. Kisrâ
ondört kifli pâdiflâhl›k yapd›kdan sonra bu devlet y›k›lacak.
Bu bir hayli ifl ve uzun zemân al›r, dedi. Fekat bu kisrâlardan
on kiflinin pâdiflâhl›¤› dört senede bitdi. Di¤er dördü Emîr-ül
mü’minîn Osmân “rad›yallahü anh” zemân›na kadar saltanat sürdüler.
Ba’z› rivâyetlerde flöyle bildirilmifldir: Kisrâ Dicle nehri
kenâr›nda büyük bir serây yapd›rm›fld›. Bu serây için hesâb
edilemeyecek kadar çok para harcam›fld›. Bir sabâh kalk›p
bu serây›n ikiye bölündü¤ünü, sular alt›nda kald›¤›n› gördü.
Yan›nda kâhinlerden, müneccimlerden ve sihrbâzlardan üçyüz altm›fl kimse bulunduruyordu. Bunlar aras›nda arablardan Sa’îb ad›nda biri vard› ki, kâhinlikde mahâretli ve meflhûr idi. Verdi¤i hükm ve haberlerde az hatâ ederdi. Kisrâ
bunlar› toplay›p, köflkünün ikiye yar›l›p, harâb olmas›n›n sebebini arafld›r›p, bulmalar›n› emr etdi. Herbiri bir tarafa gidip arafld›rmaya bafllad›lar. Sihrbâzlar›n, kâhinlerin ve mü– 70 –

neccimlerin haber alma yollar› kapand›.
Sa’îb ad›ndaki kâhin karanl›k bir gecede yüksek bir tepeye ç›kd›. Gökyüzüne ve yeryüzüne bak›n›rken, Hicâz taraf›ndan bir flimflek çakd›¤›n› ve bat›ya kadar ulafld›¤›n› gördü. Sabâhleyin, aya¤›n› basd›¤› yer yeflermifldi. Kendi kendine, e¤er gördü¤üm do¤ru ise, Hicâzdan bir pâdiflâh ç›kacak, her tarafa hâkim olacak. Âlemde refâh ve ucuzluk olacak kanâatine vard›. Bütün sihrbâzlar, kâhinler ve müneccimler bir yere toplan›p, birbirlerine hâllerini anlatd›lar.
Sonra bir Peygamber gönderilmifl veyâ gönderilecekdir, diye ittifâk etdiler. Kisrân›n mülkünü alacakd›r. Ammâ bunu
Kisrâya söyleyemeyiz. Çünki hepimizi öldürür, dediler.
Sonra Kisrân›n yan›na gitdiler. Serây›n y›k›lmas›n›n sebebi,
yap›lma zemân›n›n yanl›fl seçildi¤indendir. Bir zemân belirtelim. O zemânda yap›ls›n dediler. Bir zemân ta’yîn etdiler
ve köflk o zemânda yap›ld›. Kisrâ bütün devlet adamlar›yla
birlikde o köflkde bir meclis kurdu. Bu s›rada Dicle nehrinin suyu yükseldi. Köflkü su bas›p y›kd›. Kisrây› bo¤ulmak
üzere iken sudan ç›kard›lar. Kisrâ, kâhin ve müneccimlere
k›z›p ço¤unu öldürtdü. Di¤erleri biz hatâ etmifliz. Köflkün
yap›lmas› için tekrâr bir zemân seçelim dediler. Belirtdikleri zemân içinde köflk yeniden yap›ld›. Kisrâ korka korka gelip köflke ç›kd›. O ç›kar-ç›kmaz köflk aya¤›n›n alt›ndan kay›p y›k›ld›. Kisrâ nehre düfldü. Kisrây› yar› ölü vaziyyetde
nehrden ç›kard›lar.
Kisrâ o kâhinleri toplay›p sizi öldürürüm diye tehdîd etdi.
Bunun üzerine kâhinler do¤rusunu söyleyerek, bu alâmetler
bir Peygamber geldi¤ini veyâ yak›nda gelece¤ini, senin saltanat›na son verece¤ini, mülkünü alaca¤›n› göstermekdedir,
dediler. Kisrâ bu sözleri iflitince, Dicle kenâr›na binâ yapmakdan vazgeçdi. Oradaki y›k›lan binâ da temâmen harâb
oldu.
¥ Mekkede oturan bir yehûdî vard›. Muhammed Mustafâ “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin do¤du¤u gece
Kureyflden bir toplulu¤un yan›na gelip; dün gece sizden bir
o¤lan dünyâya geldi mi diye sordu. Bilmiyoruz dediler. E¤er
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sizde de¤ilse korku yokdur. ‹yi biliyorum ki, dün gece bu
ümmetin Peygamberi do¤du. E¤er sizde de¤ilse Filistinde olsa gerekdir. Onun iki küre¤i aras›nda ince k›llar (nübüvvet
mührü) vard›r. Cinnîlerden bir ifrit parma¤›n› onun a¤z›na
koydu¤u için, iki gün süt emmeyecekdir. Kureyflliler oradan
ayr›l›nca, flafld›klar› bu sözleri büyüklerine söylediler. Bir de
iflitdiler ki, Abdüllah bin Abdülmuttalibe Allahü teâlâ bir
o¤ul vermifl. Ad›n› Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”
koymufllar. Bunu o yehûdîye haber verdiler. Hazret-i Âminenin evine geldi. O alâmeti çocu¤un s›rt›nda görünce, bay›l›p düfldü. Akl› bafl›na gelince: Vallahi peygamberlik art›k
Benî ‹srâîlden gitdi, dedi. Sonra Kureyfllilere dönüp, siz bu
hâdiseye sevinirsiniz, ama bu çocuk sizin üzerinize gâlib gelecekdir. Onun flân› do¤udan bat›ya heryerde duyulacakd›r,
dedi.
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” süt annesi
hazret-i Halîme hâtun flöyle anlatm›fld›r. Kabîlemden bir gurub kad›nla süt anneli¤i yapmak için Mekkeye gitdik. Kocam da yan›mda idi. Bir za’îf difli merkebimiz ve süt vermekden kesilmifl bir devemiz vard›. Benim de sütüm azd›. O¤lum
Damra doymad›¤›ndan, geceleri a¤lar, beni uyutmazd›.
Mekkeye var›nca bana Muhammedi “sallallahü aleyhi ve
sellem” vermek istediler. Bilmedi¤imden dedim ki, süt emziren süt anneye ücret vermek için cömert bir baba olmas› lâz›md›r. Bu çocu¤un babas› yok diyerek almak istemedim.
Benimle gelen bütün kad›nlar birer çocuk buldular. Art›k
çocuk kalmad›. Kabîleme çocuk almadan dönmekden utand›m. Muhammedi “sallallahü aleyhi ve sellem” kabûl etdim.
Âmine hâtun bana dedi ki: Üç gece önce bana bir kimse gelip, bu o¤lunun süt annesini Benî Sa’d kabîlesinden ve Züveyb o¤ullar›ndan tut dedi. Ben de, Benî Sa’d kabîlesinden
oldu¤umu ve babam›n da Züveyb o¤ullar›ndan oldu¤unu
söyledim. Âmine hâtun elimden tutup, beni evine götürdü.
Muhammedi “sallallahü aleyhi ve sellem” gördüm. Yünden
beyâz bir kundak içine sar›lm›fl, ondan etrâfa misk kokusu
yay›l›yordu. Yüzünün güzelli¤inden etrâfa se’âdet nûrlar›

– 72 –

yay›l›yordu. Yeflil bir ipek üzerinde uyuyordu. Mememi sînesi üzerine koyunca gözlerini açd›. Bakd›m ki gözlerinden
ç›kan bir nûr semâya yükseliyordu. Hemen yüzünü örterek
bunu Âmine hâtundan saklad›m. Sonra Onu kald›r›p, sa¤
mememi a¤z›na verdim. Emmeye bafllad›. Sonra sol mememi verdim, onu emmedi. ‹bni Abbâs “rad›yallahü anhümâ”
demifldir ki, o zemân da Allahü teâlâ Ona adâlet ilhâm etdi
ki, o sütü ya’nî sol memeyi orta¤›na b›rakd›. Halîme hâtun
flöyle demifldir. Dâimâ sa¤ tarafdan Muhammed aleyhisselâm emerdi. Sol tarafdan da o¤lum Damra emerdi. Aslâ kendi çocu¤um, Muhammedden “sallallahü aleyhi ve sellem”
önce süt emmezdi.
¥ Yine

Halîme hâtun flöyle anlatm›fld›r: Hazret-i Muhammedi “sallallahü aleyhi ve sellem” emzirmeye bafllay›nca, sütüm öyle ço¤ald› ki, hazret-i Muhammede “aleyhisselâm” ve
o¤lum Damraya süt verdi¤im hâlde sütüm hiç azalmad›, dolup tafld›. Süt vermeyen devemiz süt vermeye bafllad›. Evimizde süt bollafld›. Bütün kaplar›m›z sütle doldu. Kocam bana: Ey Halîme! Evimiz bereketlendi. Allahü teâlâ bize ihsânda bulundu. Bütün bunlar, yan›m›zda bulundurmakla flereflendi¤imiz bu se’âdetli yavrunun bereketi ile olmakdad›r
derdi ve çok sevinip mutlu olurdu.
¥ Halîme hâtun flöyle anlatm›fld›r: Muhammedi “aleyhisselâm” evime götürmek için al›nca, üç gün Mekkede kald›k.
Üçüncü gece, yeflil elbiseler giymifl nûr yüzlü bir kimse Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” yasd›¤›na oturmufl,
yüzünden öpüyordu. Kocama da gösterdim. Kocam bunu sak›n anlatma. Bilmifl ol ki, bizden dahâ mutlu olarak evine
dönen yokdur, dedi.
¥ Yine Halîme hâtun anlatm›fld›r: Mekkeden evimize dönece¤imiz zemân merkebime bindim. Muhammedi “sallallahü aleyhi ve sellem” önüme ald›m. Merkeb Kâ’beye do¤ru
üç def’a secde etdi. Sonra yola ç›kd›k. Merkebimiz bütün
merkebleri geçdi. Yol arkadafllar›m›n hepsi geride kald›. Bana, ey Halîme, merkebin yular›n› biraz çek. Bu merkeb ge-
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lirken zorla yürüyen merkeb de¤il midir dediler. Ben de kuca¤›mdaki Muhammedi “sallallahü aleyhi ve sellem” göstererek, öyle zan ediyorum ki, bu ifl flu o¤ulcu¤umun bereketiyledir, dedim.
¥ Halîme Hâtun anlatm›fld›r: Benî Sa’d menzillerinden
konaklad›¤›m her yer yeflerir, oran›n güzelli¤i ve tâzeli¤i artard›. Allahü teâlâ hayvanlar›m›za öyle bir bereket verdi ki,
koyunlar›m›z›n memeleri sütle doldu. Benî Sa’dl›lar çobanlar›n› azarlay›p derlerdi ki, niçin Ebû Züveybin koyunlar› semîz ve sütlüdür de, bizim koyunlar›m›z za’îf ve sütsüzdür. Siz
de koyunlar›n›z› onlar›n koyunlar›n›n otlad›¤› yerde otlat›n›z, derlerdi.

Halîme hâtun flöyle anlatm›fld›r: Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” konuflma zemân› yaklafl›nca, herkesin
hayretleri aras›nda, Allahü Ekber, Allahü Ekber, Elhamdülillahi Rabbil âlemîn dedi. Rivâyet edilmifldir ki, iki ayl›k
olunca oturur ve emeklerdi. Üç ayl›k iken ayakda dururdu.
Dört ayl›k iken d›vârdan tutunarak yürürdü. Befl ayl›k iken
bir yere tutunmadan yürürdü. Alt› ayl›k olunca çabuk çabuk
yürümeye bafllad›. Yedi ayl›k iken her tarafa koflard›. Sekiz
ayl›k iken anlafl›lacak fleklde konuflmaya bafllad›. Dokuz ayl›k iken çok aç›k bir fleklde konuflmaya bafllad›. On ayl›k
iken çocuklarla ok atmaya bafllad›.
¥

¥ Yine Halîme hâtun flöyle anlatm›fld›r: Muhammedi
“sallallahü aleyhi ve sellem” emzirdi¤im müddetce, Ondan
son derece memnûndum. Aslâ hiçbir fleyi kirletmezdi. Gündüz ve gece bir def’a tebevvül eder, bir dahâ o vakte kadar
hiç tebevvül etmezdi.
¥ Halîme hâtun flöyle anlatm›fld›r: Muhammedi “sallallahü aleyhi ve sellem” emzirmek için al›p, Mekkeden yola ç›km›fld›k. Yolda bir su kenâr›nda konaklam›fld›k. Orada Huzeyl kabîlesinden bir ihtiyâr vard›. Yol arkadafllar›m bana;
Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” annesi Âmine
hâtunun, Onun hakk›nda anlatd›¤› hârikul’âde hâdiseleri bu
ihtiyârdan sor dediler. Ben de ihtiyâra; bu çocu¤un annesi
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do¤um ân›nda kendisinden bir nûr yükseldi¤ini, o nûrun ayd›nl›¤›nda her taraf› gördü¤ünü ve do¤unca yerden bir avuç
toprak al›p, sonra bafl›n› yukar› kald›rd›¤›n› söyledi dedim. O
yafll› kimse bu sözleri duyunca; Ey Huzeyl kabîlesi! Bu çocu¤u öldürün! Çünki bütün dünyâya hâkim olacakd›r. Gökden
inecek haberi bekliyor, diye ba¤›rd›.
¥ Halîme hâtun flöyle anlatm›fld›r: Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” iki yafl›na girmifldi ve sütden kesme zemân› gelmifldi. Onu annesine teslîm etmek için Mekkeye götürdüm. Onun sebebiyle kavufldu¤umuz bereketin gitmesini
hiç istemiyordum. Annesi Âmine hâtuna biz bu çocukdan
bereketli çocuk görmedik. Mekkenin havas› çok s›cak, vebâ
da olabilir. Biraz dahâ yan›m›zda kalmas›na müsâade eder
misiniz dedim. Müsâade etdi ve bir sene dahâ bizimle berâber kald›. Bir gün Habefl nasrânîlerinden bir cemâ’atin bulundu¤u bir yere yolum düfldü. Muhammedi “sallallahü aleyhi ve sellem” gördüler. Dikkatli dikkatli Ona bakd›lar. ‹fllerini b›rak›p, Onun hâllerini sormaya bafllad›lar. S›rt›nda iki
küre¤i aras›ndaki nübüvvet mührüne bak›p düflündüler. Mubârek gözlerinin k›rm›z›l›¤›n› gördüler. Bana senin bu o¤lun
hiç göz a¤r›s›ndan flikâyet eder mi diye sordular. Hây›r deyince, gözlerindeki bu k›rm›z›l›k hiç kaybolur mu dediler.
Hây›r kaybolmaz, dedim. Bunun üzerine bana dediler ki: Ne
kadar mal istersen sana verelim ve yüz minnetle cân›m›z› fedâ edelim, bu çocu¤u bize ver de Habefl diyâr›na götürelim.
Kitâblar›m›zdan okudu¤umuza göre bunun flân› yüce olacakd›r. Bir son Peygamber gelecekdir ve Onun do¤aca¤› yer
Harem (Mekke)dir. Zan ediyoruz ki, O Peygamber do¤mufldur veyâ do¤mas› yaklaflm›fld›r, dediler. Onlardan çok korkdum ve O gece gözüme uyku girmedi.
¥ Yine Halîme hâtun flöyle anlatm›fld›r: Muhammed aleyhisselâm üç yafl›na girince, süt kardeflleriyle koyun otlatmaya giderdi. Eline bir sopa al›r, zevk ve nefl’e ile giderdi. Akflam da flen ve sevinçli dönerdi. Bir gün hava çok s›cak oldu.
Kendi kendime üzülüp bu gün hava çok harâretli. Muhammede “sallallahü aleyhi ve sellem” bir s›k›nt› gelmesin de-
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dim. Süt kardefli fieymâ, ey anne, üzülme, bugün Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” kuzular›n aras›na oturmufldu. Üzerinde bir bulut onu gölgeliyordu. O nereye gitse, o
bulut da Onunla birlikde hareket ediyor. O güneflden aslâ
râhats›z olm›yor, dedi.
¥ Halîme hâtun flöyle anlatm›fld›r: Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” bir gün yine süt kardeflleriyle koyun otlatmaya gitmifldi. Süt kardefli Damra ö¤le vaktinde âniden
a¤layarak eve ç›ka geldi. Anneci¤im, Kureyflli kardeflime
birfley oldu, dedi. Ne oldu anlat dedim. Bizimle oynarken birisi gelip Onu aram›zdan ald› ve bir da¤›n tepesine ç›kard›.
B›çakla karn›n› yard›, dedi. Kocam Ebû Züveyb ile birlikde
koflarak o da¤a ç›kd›k. Bir de bakd›k ki, Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek yüzü k›zarm›fld› ve gök
yüzüne do¤ru bak›yordu. Hemen yan›na oturup aln›ndan
öpdüm ve ey cân›m yavrum sana ne oldu. Sana bunu yapan
kimdir, dedim. fiöyle anlatd›: Kardefllerimle oynuyordum.
Üç kifli geldi. Birinin elinde gümüflden bir ibrik, birinin elinde içi karla dolu zümrüd bir le¤en vard›. Beni kardefllerimin
aras›ndan al›p da¤›n üzerine ç›kard›lar. Onlardan biri beni
tam bir lutf ile okflad› ve gö¤sümü göbe¤ime kadar yard›.
Ben bak›yordum ve hiç ac› duymuyordum. Elini gö¤süme
sokup, yüre¤imi ç›kard› ve yard›. ‹çinden bir parça uyuflmufl
siyâh kan ç›kar›p atd›. Sonra dedi ki, bu senin vücûdunda
fleytân›n te’sîr edece¤i bir parça idi. Allahü teâlân›n emriyle
ç›kar›p, fleytân›n flerrinden ve mekrinden emîn olas›n diye
seni ondan temizledik, dediler. Sonra yüre¤imi yerine koydu. Ben seyrediyordum. Üçüncü kifli geldi. Onlara siz çekilin, iflinizi temâmlad›n›z, dedi. O kimse yan›ma yaklafl›p elini gö¤sümün üzerine koydu. O ânda gö¤sümdeki yara kapan›p iyilefldi. Yan›ndakilerden birine bunu, ümmetinden on
kifli ile tart›n›z dedi. Tartd›lar, ben a¤›r geldim. Yüz kifliyle
tart›n›z dedi. Tartd›lar. Ben a¤›r geldim. Bin kifliyle tart›n dedi. Tartd›lar. Yine ben a¤›r geldim. Bunun üzerine, Onu b›rak›n›z. Bütün ümmetiyle tartsan›z a¤›r gelir, dedi. Sonra
elimden tutarak beni oturtdu. Üçü de bafl›mdan ve aln›mdan
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öpdüler ve ey Allahü teâlân›n Habîbi, korkma. Bir bilsen sana ne se’âdetler ve ihsânlar verilmifldir, dediler ve havâda
uçup gökün ortas›ndan içeri girdiler. ‹sterseniz size içeri girdikleri yeri göstereyim, dedi.
¥ Yine Halîme hâtun anlatm›fld›r: Muhammedden “sallallahü aleyhi ve sellem” gördü¤üm hâlleri halka anlat›yordum. Bana bu çocu¤u bir kâhine götür, belki cinnîlerin te’sîrinde kalm›fld›r, dediler. Bunun üzerine Onu bir kâhine götürdüm. Onda gördü¤üm hâlleri temâmen anlatd›m. Kâhin
bunlar› dinleyince, hemen yerinden kalk›p: Ey arablar! Geliniz, bafl›n›za bir belâ gelmek üzeredir. Ona flimdiden engel
olunuz! Bu çocu¤u öldürünüz. E¤er öldürmezseniz, büyüyünce dîninizi b›rak›n deyip, sizi hiç iflitmedi¤iniz ve tasavvur
etmedi¤iniz bir dîne da’vet edecek diye ba¤›rmaya bafllad›.
Bu sözleri duyunca, Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” elinden tutup çekdim. Kâhine as›l seni bir kâhine götürmek lâz›m. Sen delirmiflsin. E¤er böyle saçma sapan konuflaca¤›n› bilseydim, sana aslâ gelmezdim. Ben o¤lumu öldürtmem, ama seni öldürmek gerekir, dedim. Sonra Muhammedi “sallallahü aleyhi ve sellem” al›p evime döndüm.
¥ Halîme hâtun flöyle demifldir: Bu hâdiselerden sonra
çok korkmaya bafllad›m. Muhammedi “sallallahü aleyhi ve
sellem” Mekkeye götürüp, emâneti teslîm etmek istedim.
Mekkeye do¤ru yola ç›kmak üzere iken bir nidâ iflitdim,
flöyle diyordu: Ey Mekke vâdisi, sana âfiyet olsun. Bundan
sonra, yakîn nûru ve dînin cemâli, kemâli ikbâl ve Allahü
teâlân›n sevgilisi sana dönecekdir. Sonra merkebe binip
Muhammedi “sallallahü aleyhi ve sellem” Mekkeye ulafld›rd›m. Bir topluluk gördüm. Muhammedi “sallallahü aleyhi ve sellem” onlar›n yan›na b›rakd›m. Ba’z› mühim ifllerimi yapmaya gitdim. Âniden kula¤›ma korkulu bir ses geldi.
Acele geri döndüm. Muhammedi “sallallahü aleyhi ve sellem” b›rakd›¤›m yerde bulamad›m. Yan›na b›rakd›¤›m
kimselere sordum. Nereye gitdi¤ini söylemediler. A¤lay›p
feryâd ederek, âh Muhammed! Vah Muhammed diyordum. Âniden karfl›ma za’îf, ince uzun boylu bir ihtiyâr ç›k-
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d›. Sana Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” nerede
oldu¤unu bilen bir kimseyi söyleyeyim, dedi. Kimdir deyince, flu hubel putudur dedi. Bunun üzerine o kimseye k›zarak, sen Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” do¤du¤u gece hubel putunun ve di¤er putlar›n yere y›k›ld›¤›n› bilmiyormusun, dedim. O kimse bana sen delirmiflsin. Ben hubele var›p yalvaray›m da, senin o¤lunu geri versin, dedi.
Sonra hubelin etrâf›nda dönüp bafl›n› öpdü ve putu medh ederek, bu kad›n›n o¤lu Muhammed “sallallahü aleyhi ve
sellem” kaybolmufl dedi. Yafll› kimse hubel putunun yan›nda Muhammed ismini söyler söylemez, hubel ve di¤er putlar yüzüstü yere y›k›ld›lar. Ey ihtiyâr, biz Muhammedin
elinde k›r›laca¤›z diye bir ses geldi. O ihtiyâr titreyerek ve
a¤layarak putlar›n yan›ndan ayr›ld›. Bana, ey Benî Sa’dl›
kad›n, senin o¤lunun sâhibi vard›r. Onu kaybolmakdan korur, hiç üzülme, dedi.
Halîme hâtun sözlerine devâm ederek flöyle anlatm›fld›r:
Bu haberin Abdülmuttalibe ulaflmas›ndan korkdum. Hemen
gidip kendim durumu bildirdim. Bu ifl Kureyfllilerin bir hîlesidir diyerek k›l›c›n› çekdi ve ey Kureyfl kabîlesi diye ba¤›rarak onlar› yan›na ça¤›rd›. Yan›na topland›lar. Onlara durumu anlatd›. Her birisi bir tarafa gidip, Muhammedi “sallallahü aleyhi ve sellem” aramaya bafllad›. Hiçbiri bulamad›. Abdülmuttalib ise Kâ’beye gidip, yedi kerre tavâf etdikden sonra: Yâ Rabbî! Muhammedi “sallallahü aleyhi ve sellem” bize geri ver diye münâcâtda bulunarak, flu ma’nâda bir fli’r
okudu:
Yâ Rabbî! Kavufldur beni Muhammedime,
Döndür Onu bana, o sa¤ kolum yerinde.
Muhammedim kayboldu bilinmiyor hiç yeri,
Zarar gelirse Ona helâk et kavmimi.
Bunlar› söyledikden sonra, Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” Tihâme vâdîsinde falan a¤ac›n alt›ndad›r diye
bir ses iflitdi. Derhâl o vâdîye do¤ru yola ç›kd›. Yolda Varaka bin Nevfel ile karfl›lafld›. Birlikde Tihâme vâdîsine gitdi– 78 –

ler. Vâdîye vard›klar›nda, Muhammedi “sallallahü aleyhi ve
sellem” bir a¤ac›n alt›nda a¤ac›n dallar›yla ve yapraklar›yla
oynar hâlde buldular. Abdülmuttalib yan›na yaklafl›p: Ey evlâd›m sen kimsin? dedi. Muhammed bin Abdüllah bin Abdülmuttalibim diye cevâb verdi. Bunun üzerine Abdülmuttalib, ben senin deden olurum, dedi. Sonra Onu Mekkeye
getirdiler. Süt annesi Halîme hâtuna çok ikrâmda bulunup,
k›ymetli hediyyeler vererek, kabîlesine gönderdiler. Abbâs
“rad›yallahü anh”, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem”
medh etmek için yazd›¤› ba’z› fli’rlerinde bu hâdiseden flöyle
bahsetmifldir:
Yapraklar alt›nda korundu¤un gibi sen,
Bundan önce de gölgeliklerde hofl idin sen.
¥ Abbâs “rad›yallahü anh” Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” demifldir ki; sen beni beflikde iken islâma ça¤›rsayd›n kabûl ederdim. Sen beflikde yatarken ay ile konuflurdun. Parma¤›nla her ne tarafa iflâret etsen, ay o tarafa
meyl ederdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” flöyle
buyurdu: “Ben ay ile, o da benimle konuflurduk. Beni a¤lamakdan men’ ederdi. Ay›n arfl alt›nda secde ediflinin sesini
iflitirdim.”
¥ Muhammed Mustafây› “aleyhisselâm” annesi Âmine
hâtun, Medînede bulunan day›lar› Neccâro¤ullar›n›n yan›na
götürdü. Ümmi Eymen de onlarla birlikde idi. Bir ay orada
kald›lar. Nitekim Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
Medîneye hicret edince, dahâ önce orada bir ay kald›¤›nda
geçen hâdiseleri hât›rlad›lar ve buyurdular ki: Bir yehûdî bana dâimâ bakard›. Bir gün beni yaln›z bulup ad›n nedir, dedi. Ahmeddir, dedim. S›rt›ma bakd› ve kendi kendine flöyle
dedi: Bu ümmetin Peygamberidir. Sonra day›lar›m›n yan›na
geldi ve onlara da böyle söyledi. Annem bu sözleri iflitince
korkdu ve Medîneden ayr›ld›k. Ümmi Eymen de flöyle anlatm›fld›r: Medînede bulundu¤umuz s›rada, bir gün ö¤le vaktinde iki yehûdî bulundu¤umuz yere gelip; Ahmedi d›flar› ç›kar›n›z dediler. Ç›kard›k. Ona bakd›lar ve bilhâssa s›rt›na
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çok bak›p düflündüler. Sonra birbirlerine, bu ümmetin Peygamberidir. Bu Medîne flehri bunun hicret edece¤i yerdir.
Bu flehrde savafllar›n olmas›na az kald›, dediler.
¥ Medîneden Mekkeye dönerlerken Ebvâ denilen yerde,
hazret-i Âmine hastaland›. Hazret-i Muhammed “sallallahü
aleyhi ve sellem” annesinin bafl› ucunda oturmufldu. Bir ara
hazret-i Âmine kendinden geçdi. Bir müddet sonra kendine
geldi. O¤lu Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek yüzüne bakd› ve birkaç beyt okudu. fiu beytler onlardand›r:

Yüce Allah bereketler versin sana,
E¤er do¤ru ç›karsa gördü¤üm rü’yâ.
Sen peygamber olacaks›n insanlara,
Celîl ve kerîm olan Allah kat›nda.
Hazret-i Âmine bu fli’ri okudukdan sonra flöyle dedi: Yaflayan herkes ölecekdir. Yeni olan herfley eskiyecekdir. E¤er
ben ölürsem gam yimem. Ad›m âlemde dâimâ an›l›r. Çünki,
böyle pâk ve mubârek bir evlâd yâdigâr b›rakd›m. Hazret-i
Âmine vefât edince, cinnîlerin a¤lama sesleri iflitildi ve ta’ziye için flu beytleri okuyorlard›:
A¤las›n iffetli genç k›zlar Âmineye,
Anne olmakla flereflendi, Peygambere.
Abdüllah›n zevcesi, yak›n›d›r hem de,
Vakârl› hem sâhib-i minber Medînede.
¥ Hazret-i Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” do¤dukdan sonra, Seyf ibni Zilyezen, Habeflistan› ald›. Abdülmuttalib, Veheb bin Abdi Menâf ve Kureyfl kabîlesinin di¤er
ileri gelenleri Zilyezeni tebrîk için Yemene gitdiler. Müsâade al›p içeri girdiklerinde, Abdülmuttalib pâdiflâh›n yak›n›na oturdu. Konuflmak için izn istedi ve gâyet fâsih bir ifâde
ile pâdiflâh› tebrîk etdi. Düâlar yapd› ve medhiyede bulundu.
Bu durum pâdiflâh›n çok hofluna gitdi ve sen kimsin diye sordu. Abdülmuttalib de ben Hâflimo¤ullar›ndan›m dedi. fiâh
dahâ çok ikrâm edip, onu yan›na oturtdu ve Kureyfl kabîle-
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sinin di¤er ileri gelenlerine de çok ikrâm ve iltifâtda bulundu. Sonra onlar› misâfirhâneye yerlefldirip, son derece ikrâm
ve iyilikde bulundu. Bir ay misâfir kald›lar. Ne yanlar›na u¤rad›lar, ne gitmeleri için izn verdiler. Bir aydan sonra pâdiflâh bir kimse gönderip, Abdülmuttalibi odas›na ça¤›rtd›.
Ona flöyle dedi: Ey Abdülmuttalib! Sana bir s›rr›m› söyleyece¤im. Senden baflkas›na bu s›rr›m› söylemem. Çünki sen,
bir cevherin kayna¤›s›n. Seni bundan haberdâr edeyim. Bu
s›rr› vakti gelinceye kadar sakl› tut. Allahü teâlâ bu s›rr› vakti gelince bütün âleme aç›kca gösterir. Haberin olsun ki, hazînemde kendim için husûsî olarak saklad›¤›m bir kitâbda,
bir hayrl› haber ve mu’teber bir fley okudum. Bu ifl sana ve
bütün mahlûkâta fâideli, umûmî ve tam bir ni’met olacakd›r.
Bu müjde flöyledir: Mekkede bir erkek çocuk do¤mufldur veyâ do¤mas› yaklaflm›fld›r. Onun ad› Muhammeddir “sallallahü aleyhi ve sellem”. Babas› ve annesi vefât etmifllerdir. Onu
dedesi ve amcas› himâye edeceklerdir. Allahü teâlâ Ona
peygamberlik verecek ve halk› Hakka da’vet edecekdir. Ona
dost olanlar azîz ve mansûr olurlar. Düflmânl›k edenler zelîl
ve hakîr olurlar. Allahü teâlâ bizi Ona tâbi’ ve yard›mc› eylesin. Allahü teâlâ O Peygamber vâs›tas›yla küfr ve dalâlet
ateflini söndürecek ve tevhîd dînini ortaya ç›karacakd›r. Kehânet sona erecek, fleytânlar tafllanacak ve kovulacakd›r.
Putlar yüzüstü düflecek. O Peygamberin sözü hak ile bât›l›
birbirinden ay›r›c›d›r. Hükmü adâletlidir. Allahü teâlân›n râz› oldu¤u fleyleri yapar ve yap›lmas›n› emr eder. Râz› olmad›¤› fleylerden sak›n›r ve sak›nd›r›r.
Abdülmuttalib, pâdiflâhdan bu sözleri dinleyince, ona
düâ ve medhiyede bulundu ve ey melik! Bu s›rr› biraz dahâ
aç dedi. Bunun üzerine yemîn ederek: Ey Abdülmuttalib, O
gelecek Peygamberin dedesi sensin. Bunda aslâ yalan yokdur, dedi. Abdülmuttalib bu sözleri iflitince flükr secdesine
kapand›. Pâdiflâh, bafl›n› kald›r ey Abdülmuttalib! Asl›n gibi
neslin de yüce âleme yol göstericidir. ‹flin temâm ve maksad›n hâs›l oldu. Sonra söyledi¤imin kim oldu¤unu anlad›n m›
dedi. Abdülmuttalib flöyle dedi: Evet anlad›m. O¤lum Ab– 81 –
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düllah› Vehebin k›z› Âmine ile evlendirmifldim. Bir o¤lu
dünyâya geldi. ‹smini Muhammed koydular. Babas› ve annesi vefât etdi. Onu ben ve amcas› himâye ediyoruz. Seyf ibni Zilyezen Abdülmuttalibe dedi ki: Sana söylediklerim do¤rudur. Gönlünü hofl tut. Onun hâlini gizle. Onu yehûdîlerden koru. Onun düflmân›d›rlar. Hak Sübhânehü ve teâlâ
Onu, onlara karfl› muzaffer k›lacakd›r. Onlar Ona zarar veremeyeceklerdir. Bu sözleri seninle buraya gelen yol arkadafllar›na söyleme. Onlar›n hîlesinden emîn de¤ilim. Allahü
teâlâ korusun, Onu öldürmek kasd›yla bir tuzak kurarlar.
Elbette bunlar veyâ bunlar›n o¤ullar› Ona düflmânl›k edecekler, belki savaflacaklard›r. Fekat Hak Sübhânehü ve teâlâ
senin torununu onlar›n hepsine karfl› gâlib edecekdir. E¤er
ömrümün yetece¤ini bilseydim, bütün ordular›m› Medîneye
toplard›m. Oray› kendime flehr seçerdim. Ona yard›m etmekle flereflenirdim. Çünki, kitâblar›m›zda Onun Medîneye
yerleflece¤i, ya’nî yerinin Medîne oldu¤u bildirilmifldir. ‹flleri orada yapacak, yard›mc›lar› oradan olacak. Defn edilece¤i yer oras› olacakd›r. fiimdi Ona bir zarar gelmesinden
korkmasayd›m, bütün Arabistan halk›n› Ona tâbi’ olmaya
ve îmân etmeye ça¤›r›rd›m. Bu emâneti sana b›rak›yorum.
Bu husûsda bir kusûr etmeyesin.
Sonra pâdiflâh misâfirlerinin herbirine onar köle ve onar
câriye, k›rk parça kumafl, yüz deve, befl r›tl alt›n, on r›tl gümüfl ve bir ipek kab içi dolusu anber hediyye etdi. Abdülmuttalibe dahâ çok verdi. Gelecek sene tekrâr geliniz dedi.
Fekat pâdiflâh Seyf ibni Zilyezen o sene vefât etdi. Abdülmuttalib Kureyfllilere flöyle dedi: Bana çok verdi diye hased
etmeyiniz. Zîrâ pâdiflâh›n verdiklerinin temâm› bana ve benim o¤ullar›mdan olacak flerefe nisbetle çok azd›r. Abdülmuttalibe o fleref nedir diye sordular. Fekat o bunu gizli tutdu.
¥ Hazret-i Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem”
peygamberli¤ini müjdeleyen hâdiselerden biri de flöyledir:
Bir gün çocuklarla oynarken, Müdlec o¤ullar›ndan bir gurub
Onu gördü. Yanlar›na ça¤›rd›lar ve aya¤›na bak›p hayli ze-
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mân durdular. Sonra Abdülmuttalibin yan›na u¤rad›lar. Muhammed aleyhisselâm› onun yan›nda gördüler. Bu çocuk
kimdir, diye sordular. Abdülmuttalib o¤lumdur, dedi. Bunun üzerine biz bunun aya¤› kadar makâm-› ‹brâhîmde olanlar›n aya¤›na benzer ayak görmedik. Aman bu çocu¤u iyi
muhâfaza et, dediler.
¥ Bir gün Abdülmuttalib Hicrde, Kâ’benin yan›nda oturuyordu. Yan›nda yak›n dostu Buhayra üsküfü de vard›. Üsküf Abdülmuttalibe dedi ki: Biz kitâblar›m›zda okuduk ki,
‹smâ’îl aleyhisselâm neslinden henüz teflrîf etmiyen bir Peygamber kalm›fld›r ki, o da yak›nda gelecekdir. Zan ediyorum ki do¤mufldur. Onun s›fatlar› flöyle flöyledir diye sayarken, hazret-i Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” ç›kageldi. Üsküf Ona dikkatle bakd›. Gözünü ve s›rt›n› dikkatle
inceledi. Sonra, benim gelece¤ini söyledi¤im Peygamber budur. Bu kimin o¤ludur, diye sordu. Abdülmuttalib, benim
o¤lumdur, dedi. Bunun üzerine üsküf bunun babas›n›n hayâtda olmamas› lâz›m, dedi. Abdülmuttalib bu benim o¤lumun o¤ludur. Annesi buna hâmile iken babas› vefât etdi,
dedi. Sonra Abdülmuttalib, o¤ullar›na dönerek, kardeflinizin o¤luna dikkat ediniz, iflitiyor musunuz. Onun için ne diyorlar, dedi.
¥ Hazret-i Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” yedi
yafl›nda iken fliddetli bir göz a¤r›s›na tutuldu. Ne kadar ilâc
yapd›larsa da fâide vermedi. Sonunda Abdülmuttalibe, Ukkaz panay›r›nda bir râhib var, göz için ilâc yap›yor dediler.
Abdülmuttalib, hazret-i Habîb-i Ekremi “sallallahü aleyhi
ve sellem” o râhibe götürdü. Râhibin bulundu¤u kilisenin
kap›s›n› kapal› buldular. Açd›rmak için ba¤›rd›lar. Cevâb
gelmedi. Bunun üzerine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile afla¤› indiler. O ânda kilise sallanmaya bafllad›. Abdülmuttalib kilise üstümüze y›k›lacak diye korkdu. Râhib
içerden koflarak geldi ve ey Abdülmuttalib, flu bir gerçekdir
ki, bu çocuk bu ümmetin Nebîsidir. E¤er d›flar› ç›kmasayd›m
bu kilise üzerime y›k›l›rd›. Bunu götür ve dikkatle koru.
Çünki ba’z› ehl-i kitâbdan buna zarar eriflebilir, dedi. Sonra
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göz a¤r›s› için yapd›¤› ilâclardan verdi.
¥ ‹bni Abbâs “rad›yallahü anh” flöyle rivâyet etmifldir:
Kâ’benin yan›na Abdülmuttalib için bir minder koyarlar idi.
Abdülmuttalibe hürmeti ve sayg›s›ndan dolay› kimse o minderin üzerine oturmazd›. O¤ullar› etrâf›nda otururlard›. Abdülmuttalib de o minderin üzerine otururdu. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” çocuklu¤unda bir gün o minderin üzerine oturmak istedi. Amcalar› mâni’ oldular. Abdülmuttalib onlara (o yavrucu¤uma dokunmay›n. ‹stedi¤i yere
otursun. Vallahi Onun flân› çok yüce olacakd›r. Görüyorum
ki, bir gün gelecek, o sizin seyyidiniz, efendiniz olacak. Onun
aln›nda bir nûr görüyorum ki o nûr serverlik, ya’nî peygamberlik nûrudur) dedi. Sonra o¤ullar›ndan Abdüllah ile ayn›
anneden olan Ebû Tâlibe döndü ve bu o¤lumun önünde büyük ifller vard›r, Onu gözetiniz dedi. Dedesi Abdülmuttalib
Onu boynunda tafl›r ve Kâ’beyi tavâf ederdi. Putlar› sevmedi¤ini bildi¤i için, tavâf ederken onlara yaklafld›rmazd›. Abdülmuttalib seksen iki yafl›nda ve bir rivâyete göre de yüzon
yafl›nda vefât etdi. Ebû Tâlib, babas›n›n vas›yyeti üzerine
hazret-i Muhammedi “sallallahü aleyhi ve sellem” himâyesine al›p, yan›nda bar›nd›rd›. Onunla çok iyi ilgilenmesi meflhûrdur.
¥ Hazret-i Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” dedesi Abdülmuttalibin yan›nda kal›yor idi. O vefât edince amcas› Ebû Tâlibin yan›nda kald›. Bu s›rada sekiz yafl›nda idi.
Ebû Tâlib Onu çok severdi. Ebû Tâlibin âilesi, birlikde veyâ
ayr› ayr› yemek yidiklerinde doymazlard›. Hazret-i Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” ile birlikde yidikleri zemân
doyarlard›. Ebû Tâlib, âile fertlerine yemek verdi¤i zemân,
onlara sabr edin, bekleyin, Muhammed “sallallahü aleyhi ve
sellem” sofraya otursun, derdi. Çünki, O onlarla birlikde yime¤e bafllay›nca, hepsi az bir yemekle doyarlard› ve Onun
bereketiyle yemek artard›. Meselâ bir içimlik süt olsayd›, önce Muhammed aleyhisselâm içerdi. Sonra onlara verirdi.
Hepsi süde kanard›. Ebû Tâlib Ona, ey o¤ul! Sen çok mubâreksin, derdi.
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Hazret-i Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” her
sabâh uykudan uyan›nca, yüzünden nûr yay›l›rd›. Ebû Tâlibin o¤ullar› Onun yüzünün nûru ile flereflenirlerdi. Hepsinin
saçlar› kar›fl›k, kirpikleri yap›flm›fl vaziyyetde olurdu. Muhammedin “aleyhisselâm” uyan›nca, misk kokulu saçlar› taranm›fl ve cihân› gören gözleri sürmelenmifl hâlde görürlerdi.
¥

¥ ‹mâm-› Abdürrahmân Cevzî hazretleri (Kitâbü’l-vefâ fî
fadâil-il Mustafâ) adl› kitâb›nda flöyle bildirmifldir: Hazret-i
Habîb-i Ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” on yafl›nda iken
amcas› Zübeyr ile bir sefere ç›kd›. Bir dereye vard›klar›nda,
orada erkek bir deve gördüler. Kimseyi dereden geçirmiyordu. Kervândakiler dönmek istediler. Hazret-i Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” ben bu husûsda iflinizi hâllederim, buyurdu. Sonra ileriye do¤ru yürüdü. Deve, Habîb-i Ekrem hazretlerini görünce yere yatd›. Hazret-i Resûlullah
kendi devesinden inip, onun üzerine bindi. Onu sürüp oradan uzaklafld›rd›. Kervândakiler dereyi geçdikden sonra,
üzerinden inip sal›verdi ve kendi devesine bindi. Seferden
dönüfllerinde yine bir dereye rastlad›lar. Bu derenin suyundan geçemediler. Kervândakiler durdular. Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hepiniz beni ta’kîb ediniz, buyurdu. Sonra kendisi önden yürüdü. O s›rada Allahü
teâlâ azze ve celle o derenin suyunu kurutdu. Hepsi râhatca
geçdiler. Mekkeye vard›klar›nda Kureyfl aras›nda bu hâdiseleri anlatd›lar. Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” flân› çok yüce olacakd›r, dediler.
¥ Hazret-i Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” on iki
yafl›nda idi. Bir gün amcas› Ebû Tâlib fiâma sefere ç›kacakd›. Hazret-i Resûlullaha amcas›n›n ayr›l›¤› a¤›r geldi. Ey amca, beni burada kime b›rak›p gideceksin. Annem yok, babam yok, dedi. Ebû Tâlib bu sözlerden çok duyguland› ve
Onu da yan›nda fiâm seferine götürmeye karar verdi. Kardeflleri bu henüz çocukdur, sefere tâkat getiremez, dediler.
Bunun üzerine Ebû Tâlib endîfleye düfldü. Bir gün hazret-i
Resûlü “sallallahü aleyhi ve sellem” a¤larken gördü. Niçin
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a¤l›yorsun diye sordu. Cevâb vermedi. Benden ayr› kalaca¤›n için mi a¤l›yorsun deyince, evet diye cevâb verdi. Bunun
üzerine Ebû Tâlib yemîn edip bundan sonra senden hiç ayr›lmayaca¤›m dedi. Onu da yan›na al›p, fiâm seferine ç›kd›.
Onu kendi cân›ndan dahâ çok gözetip, dâimâ dikkatle himâye etdi. fiâm topraklar›nda Busrâ denilen bir yere ulafld›lar. Orada Bahîra ad›nda bir râhib vard›. O zemân nasârân›n [h›ristiyânlar›n] en âlimiydi. Dahâ önce o kâfile nice
kerreler yan›na u¤ram›fld›. Fekat hiç iltifât etmemifldi. O sene Ebû Tâlibin kâfilesi yaklafl›nca, o kâfileden bir flahs› beyâz bir bulutun gölgeledi¤ini ve O nereye gitse, bulutun
Onu ta’kîb etdi¤ini gördü. Kervân bir a¤ac›n alt›na konaklay›nca, bulut da a¤ac›n üzerinde durdu. A¤ac›n dallar› gölgelemek için bafl› üzerine meyl ediyordu. Bahîra bu alâmetleri görünce, hemen bir sofra hâz›rlatd›. Kâfileyi yeme¤e
da’vet etdi. Kâfiledekiler gelince, Bahîra aralar›nda görmek
istedi¤i kimseyi bulamay›nca, büyük olsun küçük olsun, sizden gelmeyen, geride kalan kimse var m› diye sordu. Herkes geldi. Sâdece küçük bir çocu¤u eflyâlar›m›z›n yan›nda
b›rakd›k dediler. Bahîra onu da buraya getirin, dedi. Hâris
bin Abdülmuttalib bu sözü iflitince, yemîn ederek, Muhammed bin Abdüllah› konaklad›¤›m›z yerde b›rak›p, bizim burada yemek yimemiz kerem ve mürüvvete s›¤maz, dedi. Bahîra, Muhammed ismini duyunca, Onun getirilmesinde dahâ çok acele etdi. Hâris Onu getirmeye gitdi. Bahîra bir de
bakd› ki o a¤ac›n alt›ndan ayr›l›nca, üzerinde Onu gölgeleyen beyâz bulut da Onunla birlikde hareket etdi. Yanlar›na
yaklafl›nca, Bahîra kalk›p tam bir hurmet ve sayg› ile Onu
karfl›lad› ve dikkatli dikkatli Ona bakmaya bafllad›. Önceki
mukaddes kitâblarda okudu¤u alâmetleri tek tek Onun üzerinde gördü. Yemek yinip herkes bir tarafa çekilince, Bahîra hazret-i Muhammede “sallallahü aleyhi ve sellem”: Sana
ne sorarsam Lât ve Uzza hakk› için do¤ru söyle deyip, arablar› taklîd ederek yemîn verdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem”: Bana Lât ve Uzza ad›na yemîn verme. Ben onlara bu¤z etdi¤im kadar, hiçbir fleye bu¤z etmem, dedi. Bunun üzerine Bahîra, Allah hakk› için soraca¤›m herfleye
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do¤ru cevâb veresin, dedi. Hazret-i Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” her ne dilersen sor, dedi. Bahîra Ona uykusundan, uyan›k iken olan hâllerinden ve di¤er hâllerinden
sordu. Birer birer cevâb verdi. Bu cevâblar›n hepsini bildiklerine uygun buldu. Sonra nübüvvet mührünü görmek istedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” s›rt›n› açmad›.
Ebû Tâlib, ey o¤ul. Ne olur aç, göster deyince, açd›. Bahîra
mukaddes kitâblarda okudu¤u gibi nübüvvet mührünü görünce, hemen öpdü. Sonra bir tarafdan a¤lad›. Bir tarafdan
da Ebû Tâlibe bu çocuk senin neyin olur, dedi. Ebû Tâlib
o¤lumdur deyince, o¤lun olmamas› îcâb eder. Çünki, bu çocu¤un babas› ve annesi vefât etmifl olmas› lâz›md›r. Bunun
üzerine kardeflimin o¤ludur deyince, Bahîra flimdi do¤ru
söyledin, dedi. Sonra: Bu çocu¤un gözlerindeki k›rm›z›l›k
hiç kaybolur mu? diye sordu. Ebû Tâlib hây›r kaybolmaz,
dedi. Sonra Bahîra Ebû Tâlibe, kardeflinin o¤lu bu çocuk,
bu ümmetin Peygamberi olacakd›r. Bunu çabuk kendi
memleketine geri götür. Onu yehûdîlerden koru. E¤er benim anlad›¤›m gibi onlar da hâlini anlarlarsa, bu çocu¤a bir
zarar verebilirler. Bizim üzerimizde bununla alâkal› olarak
çok ahd ve misâk vard›r, dedi. Ebû Tâlib, o ahd ve misâk›
sizden kim bildirmifldir, dedi. Bahîra tebessüm ederek, Allahü teâlâ Îsâ aleyhisselâma gönderdi¤i kitâbda bildirmifldir,
dedi. Ebû Tâlib o seferden Mekkeye döndükden sonra,
Onu bir dahâ sefere götürmedi. Sefere gidece¤i zemân, ayr›l›¤› sebebiyle Onun üzülece¤ini anlarsa, gitmekden vazgeçerdi.
¥ Resûlullah

“sallallahü aleyhi ve sellem” yirmibefl yafl›nda idi. Hazret-i Hadîce ile henüz evlenmemifl idi. Hazret-i
Hadîcenin kölesi Meysere ile birlikde fiâm seferine ç›kd›.
Busraya var›nca, Nastura ad›nda bir râhibin bulundu¤u yerin
yak›n›nda bir a¤ac›n alt›nda konaklad›lar. Nastura Meysereyi tan›d›. Ey Meysere! Bu a¤ac›n alt›nda oturan kimdir, dedi.
Meysere, o, Kureyflin eflrâf›ndan ve Hâflimo¤ullar›n›n ileri
gelenlerinden bir kimsedir, dedi. Nastura dedi ki: Hakîkat
fludur ki, bu a¤ac›n alt›nda Peygamberlerden baflkas› konak– 87 –

lamam›fld›r. Onun gözlerinde hastal›k sebebiyle olmayan bir
k›rm›z›l›k var m›d›r diye sordu. Meysere evet vard›r deyince,
O âh›r zemân Peygamberidir ve Hâtem-ül-enbiyâd›r. Ne
olayd›, Onun peygamberli¤i zemân›na kadar yaflasayd›m ve
islâma girip Ona tâbi’ olsayd›m, dedi.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Meysere ile
fiâm seferine ç›kd›. Bu seferde al›fl-verifl yapd›¤› bir kimseyle aralar›nda anlaflmazl›k ç›kd›. O kimse do¤ru söylüyorsan
Lât ve Uzzaya and iç dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”, Ben Lât ve Uzza ad›na aslâ yemîn etmem. Bana göre onlardan dahâ kötü fley yokdur, buyurdu. Bunun üzerine
o flahs, sen Harem ehlinden misin diye sorunca, evet buyurdu. O flahs Meysere ile tenhâ bir yerde iken, ona vallahi senin bu yol arkadafl›n Hak Sübhânehü ve teâlân›n Peygamberidir. O Hâtem-ül-enbiyâd›r. Meysere bu sözleri duyunca,
Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” hürmetini ve ikrâm›n› artd›rd›. Ona hizmetde çok dikkatli davrand›.
¥ fiâm seferinden dönüflde, Merrüzzahrâna geldiler. Kervânda hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk da vard›. Meysereye kervân›n dönüflünü müjdelemek için Muhammedi “sallallahü
aleyhi ve sellem” hazret-i Hadîceye gönder dedi. Meysere
kabûl edip, hazret-i Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem”
gönderdi. Kâfilede Ebû Cehl de vard›. Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” yafl› küçükdür. Baflka birisini gönderelim, dedi. Meysere, yafl› küçük ama çok akll›d›r, dedi. Hazret-i Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” müjdeci olarak
gitmek üzere yola ç›kd›. Bir müddet gitdikden sonra, deve
üzerinde uyudu. Deve yoldan ç›kd›. Allahü teâlâ Cebrâîl
aleyhisselâma devenin yular›ndan tutup, do¤ru yola çek. Üç
günlük yolu bir günde kat’eyle diye emr buyurdu. Cebrâîl
aleyhisselâm da öyle yapd›. Bu ma’nâda Allahü teâlâ [Duhâ
sûresi 7.ci âyetinde meâlen] (Seni flafl›rm›fl bulup, do¤ru yola
erifldirmedi mi) buyurdu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” o gün Meyserenin mektûbunu hazret-i Hadîceye
ulafld›rd›. Ayn› gün tekrâr geri döndü. Kervâna yaklafl›nca
Ebû Cehl uzakdan görüp, sevindi. Ey Meysere benim sözü-
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mü dinlemedin. ‹flte Muhammed, yolu flafl›r›p geri dönmüfl,
dedi. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk ve Meysere üzüldüler. Hazret-i Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” kervâna ulafl›p,
hazret-i Hadîcenin mektûbunu Meysereye verdi. Meysere
sevinerek Ebû Cehle, anlafl›ld› ki, Muhammed “sallallahü
aleyhi ve sellem” flafl›rmam›fl, sen flafl›rm›fls›n, dedi. Ebû Cehl
utan›p rezîl oldu. Ben Onun üç günlük yolu bir günde gitdi¤ine ve bu mektûba inanm›yorum. Bu mümkin de¤ildir, dedi. Kendi kölemi gönderece¤im diyerek kölesini gönderdi.
Sonunda do¤ru oldu¤unu ö¤renince, çok mahcûb oldu,
üzüntüsü iyice artd›.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Hadîce ile nikâhlan›rken, Mudâr kabîlesinin reîsleri ve Hâflimo¤ullar›n›n ileri gelenleri de var idi. Burada, Ebû Tâlib övünerek flöyle bir hutbe okudu: “Allahü teâlâya hamd olsun ki,
bizi hazret-i ‹brâhîmin zürriyyetinden ve hazret-i ‹smâ’îlin
neslinden eyledi. Bizi Mead ve Mudar soyundan eyledi. Bizi
Beytinin ve Haremin muhâf›zlar› yapd›. Hareminin ifllerine
de hizmetci eyledi. Bize hac edilen, ziyâret edilen bir beyt
(Kâ’beyi) ihsân eyledi. Yine bize içine girildi¤inde emîn olunan bir Harem ihsân etdi. Bizi insanlara hâkim k›ld›. fiübhesiz ki kardeflimin o¤lu Muhammed, bütün Kureyfl gençlerinden dahâ üstündür. Vallahi bundan sonra Onun için büyük
haberler ve mühim ifller vard›r.
¥ Hazret-i Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem”
peygamberli¤ini müjdeleyenlerden biri de Kus bin Sa’îde-tül
Eyâdîdir. Bir def’as›nda Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” huzûruna, Iyâd kabîlesinden bir hey’et geldi. Onlara
hanginiz Kus bin Sa’îdeye ulaflm›fld›r ve onu bilir diye, sordu. Yâ Resûlallah, hepimiz onu biliriz dediler. Hâli nice oldu diye sorunca da, vefât etdi, dediler. Bunun üzerine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: Sanki dün gece gibi hât›rl›yorum. Ukaz panay›r›nda bir k›z›l tüylü deve
üzerine binip va’z eylerdi. Hofl nasîhatlar yapar, Hak Sübhânehü ve teâlân›n bir oldu¤unu ve Ona îmân etmeye ça¤›r›rd›. Birçok beytler okurdu. Hât›rlam›yorum. Bu s›rada bir ki-
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fli, yâ Resûlallah, ben o beytleri Kus bin Sa’îdeden iflitmifldim. Müsâade ederseniz okuyay›m, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: “fii’r, güzeli güzel, çirkini de çirkin
olan bir sözdür” buyurdu ve izin verdi. O kimse Kus bin
Sa’îdenin flöyle söyledi¤ini iflitdim, diyerek fli’ri okudu. fii’rin
ma’nâs› flöyledir: “Önce gelip geçenlerde bize ibret alacak
fley çokdur. Ölüm ›rma¤›n›n girecek yerleri var ama, ç›kacak
yeri yokdur. Büyük küçük hep göçüp gidiyor. Giden geri gelmiyor. Kat’iyyetle anlad›m ki, herkesin bafl›na gelen benim
de bafl›ma gelecek, ben de ölece¤im.”
Bundan sonra, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
oradakilere, kim bize Kus bin Sa’îdenin îmân›n›n alâmetlerinden dahâ baflka fleyler söyleyecek buyurdu. Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” huzûrunda bulunan hey’etden
bir kifli flöyle anlatd›: Yâ Resûlallah! Bir gün memleketimizde bir da¤a ç›km›fld›m. Bir derede say›s›z hayvân ve kufl toplanm›fld›. Kus bin Sa’îde bir çeflmenin bafl›nda elinde asâs›yla durmufl. Yeri gö¤ü yaratan Allah hakk› için, kuvvetlilerin
za’îflerden önce su içmesine müsâade etmem. Önce za’îfler,
sonra kuvvetliler su içeceklerdir, diyordu. Seni insanlara
peygamber olarak gönderen yüce Allaha yemîn ederim ki,
gözlerimle flöyle gördüm: O hayvânlar›n ve kufllar›n kuvvetlileri za’îfler su içinceye kadar bir tarafa çekilip beklediler.
Sonra kuvvetliler su içdiler. Hayvanlar ve kufllar Kus bin Sa’îdenin yan›ndan gitdikden sonra, yan›na yaklafld›m. Bakd›m
ki iki kabr aras›nda durmufl nemâz k›l›yordu. Bu k›ld›¤›n ne
nemâz›d›r dedim. Arablar bunu bilmez. Bu öyle bir nemâzd›r ki, göklerin ve yerin yaratan› için k›lar›m dedi. Lât ve Uzzadan baflka ilâh var m›d›r? dedim. Ben böyle deyince titredi ve rengi de¤ifldi ve: Benden uzak dur! fiübhesiz ki göklerin ilâh› vard›r. Onun flân› yücedir. Bütün mahlûkât› O yaratd› ve onlar› tertîb etdi. Günefli ayd›nlat›c›, ay› nûrland›r›c› ve y›ld›zlar› zînet k›ld›, dedi. Sonra ona, neden Allahü teâlâya bu iki kabr aras›nda ibâdet ediyorsun diye sordum. Bu
iki kabrde yatanlar benim dostlar›m idiler. Burada ölümden
onlara eriflen fley bana da eriflsin, ben de burada öleyim diye
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beklerim, dedi. Sonra flöyle dedi: Yak›nda size bu tarafdan
hak eriflecek diyerek Mekke taraf›n› gösterdi. O hak nedir
dedim. Lüveyy bin Gâlib neslinden bir kimsedir. Sizi ihlâsa
(tevhîde) da’vet eder, ebedî hayâta ve bitmeyen ni’metlere
ça¤›r›r. Onun da’vetini kabûl ediniz! E¤er ben Onun zemân›na kadar hayâtda kalsayd›m, en önce Ona ben îmân ederdim. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bunlar› anlatan
kimseye çok güzel söyledin. Kus bin Sa’îde öyle bir kimsedir
ki, Allahü teâlâ Onu k›yâmet gününde yaln›z bir ümmet olarak diriltir, buyurdu.
¥ fiöyle rivâyet edilmifldir: Ensârdan biri Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” huzûrunda kalk›p flöyle anlatd›:
Devemi kaybetmifldim. Aramak için da¤lara ve sahrâlara
ç›kd›m. Akflam oldu. Gece karanl›¤›nda bir korkulu yerde
kald›m. Sabâha yak›n bir ses iflitdim, flöyle diyordu:

Ey karanl›klarda karar k›l›p kalm›fl kimse,
fiübhesiz, Allah bir Nebî gönderdi Haremde.
O, Benî Hâflimden, vefâl›, kerem sâhibi,
Cennetlerin ebedîli¤ini müjdeledi.
Bunlar› iflitince, ne kadar etrâf›ma bakd›ysam da, sesin
sâhibini göremedim ve flöyle dedim:
Ey karanl›klardan bana seslenen kimse,
Bu s›k›nt›l› zemânda hofl geldin bize.
Allahü teâlâ hidâyet versin sana,
Söyledi¤ini iyice aç›klasana.
Ben böyle deyince, ans›z›n yine flöyle diyen bir ses iflitdim:
“Nûr zâhir oldu [aç›¤a ç›kd›]. Allahü teâlâ Muhammed
aleyhisselâm› Peygamber olarak ve her bak›mdan en üstün
olarak gönderdi. Mahlûkât› abes olarak yaratmayan ve bizi
Îsâ aleyhisselâmdan sonra bafl› bofl b›rakmayan ve bize k›ymet veren, en flerefli ümmet olarak yaratan Allahü teâlâya
hamd olsun. Muhammed aleyhisselâm› bize gönderdi. O Nebîlerin en üstünüdür. Ona salât ve selâm olsun. Hiç bir top– 91 –

luluk, Ona karfl› gâlib gelemez” dedi. Sabâh oldu¤unda sevincimden devemi unutmufldum. Yola ç›k›p yürümeye bafllad›m. Bir yere geldim. Bir de bakd›m ki, Kus bin Sa’îde bir
a¤aç alt›nda oturmufl, elindeki bastonunu bir tafla vurarak
cenk fli’ri okuyordu. Yan›na yaklafl›p selâm verdim. Selâma
cevâb verdi. Orada bir çeflme ve iki kabr ve iki kabrin aras›nda bir mescid vard›. Yan›nda iki dâne de aslan vard›. Aslanlar teberrüken kendilerini ona sürerlerdi. Aslanlardan biri
oradaki çeflmeye su içmeye giderken, di¤eri de pefline düfldü.
Kus bin Sa’îde elindeki bastonu arkadaki aslana vurup, sen
dur, senden önce giden su içip gelsin, sonra da sen git, dedi.
Önce giden aslan su içip gelince, beklemekde olan di¤er aslan gidip, su içdi. Bu kabrler kimin kabridir diye sordum. Benim iki arkadafl›m vard›. Burada benimle birlikde Allahü teâlâya ibâdet ederlerdi ve Ona aslâ flirk koflmazlard›. Onlar
vefât etdiler. Bu iki kabr onlar›n kabrleridir. Ben de burada
onlara kavuflma zemân›m› bekliyorum, dedi.
¥ Zeyd bin Amr ve Varaka bin Nevfel hak din aramak
için Musulda bir râhibe gitdiler. Varaka bin Nevfel nasrânî
oldu. Zeyd bin Amr nasrânîli¤i uygun bulmad› ve kabûl etmedi. Oradan ayr›l›p yola devâm etdi. Baflka bir râhibe u¤rad›. Râhib nereden geliyorsun diye sorunca, hazret-i ‹brâhîmin yapm›fl oldu¤u Kâ’beden geliyorum, dedi. Niçin oradan
ayr›l›p yola ç›kd›n deyince de, hak din aramak için ayr›ld›m,
dedi. Bunun üzerine râhib ona, hemen geri dön, senin arad›¤›n hak din yak›nda sizin memleketinizde zuhûr edecekdir,
dedi. Zeyd bin Amr, hazret-i Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” peygamberli¤inin bildirilmesinden önce öldürülmüfldür. Allahü teâlân›n bir oldu¤una, îmâna, k›yâmet
gününe dâir çok fli’rleri vard›r. Sa’îd bin Zeyd “rad›yallahü
anh” flöyle demifldir: Ben ve Ömer bin Hattâb “rad›yallahü
anh” Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” Zeyd bin
Amr›n hâlini sorduk. Buyurdu ki: “O k›yâmet günü tek bir
ümmet olarak kalkacakd›r”.
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Peygamberli¤ini müjdeleyen hâdiselerden biri de Abd-i Kelâl bin Yegûs
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El-Humeyrî k›ssas›d›r. Emîr-ül mü’minîn Ömer bin Hattâb
“rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Bir gün Kubâ mescidinde Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile nemâz k›lm›fld›k. Mubârek yüzünü bizden tarafa çevirince, deve üzerinde
siyâh sar›kl›, k›l›ç kuflanm›fl bir köylünün da¤dan afla¤›ya
do¤ru indi¤ini gördü. Benim gördü¤ümü siz de görüyor musunuz buyurdu. Biz, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
bizden dahâ iyi görür ve bilir dedik. Bir köylü da¤dan afla¤›ya do¤ru geliyor. Abdüllah Hafâkî olmas› lâz›m buyurdu.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bunlar› söyledikden
biraz sonra o köylü mescidin kap›s›na geldi. Devesini ba¤lad›, yenlerini s›vayarak ve ete¤ini çekerek Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna geldi ve selâm verdi. Resûlullah ona, Allahü teâlâ dilini yalan söylemekden, kötülükden korusun, buyurdu. Sonra köylü konuflmak için müsâade istedi.
‹zn verilince flöyle anlatd›: Yâ Resûlallah! Biz kavmimizden bir cemâ’at ile Hadramuta gidiyorduk. Gece ay ›fl›¤›nda
giderken ay batd›. Biz korkulu bir dereye ulafld›k ve orada
konaklad›k. Oraya henüz konaklam›fld›k ki, birden bire bir
gürültü kopdu. At kiflnemeleri, deve sesleri, kad›nlar›n feryâd›, çocuklar›n a¤laflma sesleri geliyordu. O s›rada bir ses
dahâ iflitdik, flöyle diyordu: Ey Yemâme kâfilesi. Vallahi k›yâmet yaklafld›! Bütün putlar›n bât›l oldu¤unu ve bütün dinlerin hükmsüz k›l›nd›¤›n› bildiren bir Peygamber geldi. O
Peygambere uyan kimse bahtiyâr olur. Uymayanlar, muhâlefet edenler, bedbaht olurlar. Biz ona, Allahü teâlâ sana
rahmet etsin, sen kimsin dedik. Ben Teklân cinnîyim, dedi.
Bu gürültüler nedir diye sorduk. Bu gürültüyü ç›karanlar,
cinnîlerden bir tâifedir. Kureyfl kabîlesinden bir Peygamber
gönderildi. Ona îmân etdiler, dedi. Bundan sonra ses kesildi.
Sabâh olunca yola ç›k›p, çöle do¤ru yürümeye bafllad›k. Yolculu¤umuz s›ras›nda arkadan bir kifliyi kaybetdik. Yol arkadafllar›ma siz durun, bekleyin, ben o kaybolan kimdir bir bakay›m dedim. Yedek bir bine¤im vard›. Ona bindim, k›l›c›m›
da kufland›m, onu aramaya gitdim. Bir kimseye rastlad›m.
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‹htiyârl›kdan beli bükülmüfl ve kirpikleri dökülmüfl. Bir yeri
kaz›yordu. Bine¤imin ayak seslerini duyunca, bafl›n› kald›r›p
bakd›. Beni bir heybet kaplad›. Kur’ân-› kerîmden âyetler
okuyarak Allahü teâlâya s›¤›nd›m ve çok salevât okudum.
Sonra o kimseye; Allahü teâlâ sana merhamet etsin. Biz bir
gurub yolcuyuz. Yolumuzu flafl›rd›k. Yâ bize yol göster veyâ
konaklayacak bir yer göster. Hiç olmazsa içecek su ver, dedim. Benim sizi konaklatacak evim ve çad›r›m yok. Size içirecek südüm ve suyum da yok. Yolunuz karfl›n›zdad›r. Falan
da¤›n üzerine ç›k›n, dedi. Sen kimsin diye sordum. Ben
Abd-i Kelâl bin Yegûs El-Humeyrîyim, dedi. Kavmin ne oldu diye sordum. Üçyüz seneden beri onlardan haberdâr de¤ilim. Benî Mâzin kabîlesine geldim. Onlar›n aras›nda binbeflyüz yafl›nda bir ihtiyâr var. Bana burada Âd kavminin kapanm›fl bir su ›rma¤› oldu¤unu söyledi. Üçyüz senedir buray› kaz›yorum. Irmakdan bir niflân bulamad›m. Fekat üç dâne
levha buldum. Onlar üzerinde neler yaz›lm›fl, e¤er okuma biliyorsan sana göstereyim, dedi. Bilirim getir göreyim, dedim.
Gösterdi. Levhalardan birinde Âd kavminin kötülüklerini
bildiren iki beyt yaz›l› idi. ‹kinci levhâda Sâlih aleyhisselâm›n kavminin zemmi ve deveyi öldürmeleri hakk›nda iki
beyt yaz›l› idi. Üçüncü levhada da buna benzer fleyler yaz›l›
idi. Sonra elimden tutup beni bir yere götürdü. Orada alt›ndan bir taht üzerinde s›rt üstü yatm›fl bir flahs›n ölüsü vard›.
‹ki gözünün aras›na flöyle bir yaz› yaz›lm›fld›: Benim ad›m,
fieddâd bin Âd. Irem ba¤lar› ve imâd sâhibiydim. Bin sene
yaflad›m. Bin flehr kurdum. Bin k›z ve hizmetçiyle yaflad›m.
Bin kantar alt›na sâhib oldum. Binlerce askerim vard›. fiark›n ve garb›n saltanat›na sâhib oldum. Ne dünyâ bana kald›,
ne de ben dünyâda bâkî kald›m. Benden sonra kimse dünyâya ma¤rûr olmas›n.
Sonra elimden tutup bir yere dahâ götürdü. Gümüflden
bir taht üzerinde s›rt üstü yatm›fl bir kad›n›n ölüsü vard›.
Onun aln›nda flöyle yaz›l› idi: Ben fieddâd bin Âd›n k›z kardefliyim. Her kim yan›ma gelirse, bana ibret nazâr›yla baks›n. Sonra beni bir tafl›n yan›na götürdü. O tafl›n alt›ndan bir
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sahîfe ç›kard›. Bunu oku dedi. Onda flöyle yaz›l› idi: O ay
yüzlü Nebî zuhûr edince, azîz ve celîl olan Allahü teâlâya
da’vet eder. Ona muhâlefet edenleri, beldeler, da¤lar ve vâdiler kabûl etmez. O Tihâme topraklar›ndan, Mekkeden ç›kacakd›r. O bulutlar üzerinde görünen ay gibidir. O do¤ru
sözlüdür. Susmas› hikmetlidir. Sultânlar Ona boyun e¤er.
Kapal› fleyler Ona aç›k olur.
Bundan sonra benden ayr›l›p gitmek istedi. Ete¤inden
tutdum. Görüflüp konuflmam›z› nasîb eden Allahü teâlâ hakk› için söyle, ne yirsin, ne içersin, dedim. Benim yiyece¤im flu
tepelerin otlar›d›r. Suyum ya¤mur suyudur, dedi. Sonra
onunla vedâlafl›p ayr›ld›m. ‹ki sene Hadramutda kald›m. Geri dönerken o yere yine u¤rad›m. Oras› yeflil bir yer olmufl ve
bir ›rmak ak›yordu. Oraya bir de kabr yap›lm›fld›. Kad›nlardan bir topluluk vard›. Onlara Kelâl bin Yegûs ne oldu diye
sordum. Vefât etdi, flu kabr onun kabridir, dediler. Kabrinin
bafl›nda bir tafl vard›. O tafl›n üzerinde flöyle yaz›l›yd›: Âd›n
kuyusunu bütün gücümle kazmaya bafllad›m. Nihâyet ben de
Iyâs gibi, o kuyunun dibine ulafld›m. Bal gibi tatl› ve pek lezzetli olan suyu buldum. O su ile su ihtiyâc›m› giderdim. Ancak kuyuyu iyice kazma iflini temâmlayamad›m. Çünki, dostlar›m bana s›k›nt› verdi. Elimde âlet azd›. Tafllar aras›nda
kald›m. Toprakla u¤raflmak beni yidi bitirdi.
Bunlar› anlat›nca, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” a¤lad› ve buyurdu ki: Allahü teâlâ Abd-i Kelâl bin Yegûsa rahmet eylesin. O k›yâmet gününde tek bir ümmet olarak kalkacakd›r. [Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm›n hilye-i se’âdeti ve güzel ahlâk›, (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›nda ve ayr›ca mu’cizeleri, fazîletleri, güzel ahlâk ve âdetleri; (Herkese Lâz›m Olan Îmân) kitâb›nda mufassal olarak
anlat›lm›fld›r. Lütfen oralardan da okuyunuz!]

– 95 –

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhammed aleyhisselâm›n peygamberli¤inin bildirilmesinden hicretine kadar vukû’ bulan hâdiseler:
Hazret-i Muhammede “sallallahü aleyhi ve sellem”
Cebrâîlin “aleyhisselâm” gelmesi ve vahy getirmesi yaklaflm›fld›. O s›rada Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
Mekkenin d›fl›na ç›kd›¤›nda, yan›ndan geçdi¤i her tafldan:
“Esselâmü aleyke yâ Resûlallah” diye ses gelirdi. Etrâf›na
bak›nca, kimseyi göremezdi.
¥

(Sahîh-i Buhârî)de flöyle bildirilmifldir: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” peygamberli¤i bildirilmeden önce sahîh rü’yâlar görürdü. Gördü¤ü rü’yâlar gündüz aynen ç›kard›. Sonra yaln›zl›¤› sevmeye bafllad›. Halkdan uzaklafl›p, ço¤u geceleri Hira da¤›ndaki ma¤arada ibâdet ile geçirirdi.
Hazret-i Hadîcenin “rad›yallahü anhâ” yan›na gelir, birkaç
günlük az›¤›n› al›r giderdi. Ramezân ay›nda birgün Hira da¤›ndaki ma¤arada ibâdet ile meflgûl iken, bir kimse geldi.
Elinde ipekden bir örtü vard›.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” flöyle buyurmufldur: O kimse bana “Oku” dedi. Ben okuma bilmem dedim.
Elindeki örtüyü bafl›m›n üzerine koydu. Bafl›m› ve yüzümü
örtdü. Zan etdim ki ölece¤im. Sonra o örtüyü bafl›mdan kald›rd› ve “Oku” dedi. Ben okuma bilmem dedim. Yine önceki gibi, meâl-i flerîfi, (‹nsan› bir kan p›ht›s›ndan yaratan Rabbinin ad›yla oku! Oku, insana bilmediklerini ö¤reten ve kalemle yazd›ran Rabbin en büyük kerem sâhibidir) olan Alak
sûresinin [1-5] âyet-i kerîmelerini okudu. Sonra geri çekildi.
Ondan iflitdiklerim kalbime temâmen yerlefldi. Fekat bana
mecnûn ve flâir demelerinden korkdum. Onlar› hiç sevmezdim. Çok endîflelendim. Bu s›rada gök taraf›ndan bir ses iflitdim. Ey Muhammed! Sen Allahü teâlân›n Resûlüsün. Ben
de Cibrîlim, dedi. Semâda nereye baksam onu görüyordum.
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Tâ akflam nemâz›na kadar bu hâlde hayret içinde kald›m. O
vaktde Hadîce, beni aratmak için her tarafa adamlar göndermifl. Onlardan ba’z›lar› gelip beni buldular. Cebrâîl görünmez oldu. Hadîcenin “rad›yallahü anhâ” yan›na geldim.
Üzerimde hayret hâli ve vücûdumda titreme vard›. Hadîcenin dizine dayand›m ve hâlimi anlatd›m. Kâhin olmakdan
korkuyorum dedim. Hadîce “rad›yallahü anhâ”, Allahü teâlâ korusun! Allahü teâlâ senin hakk›nda hayr murâd etmifldir. Ümmîd ediyorum ki sen, bu ümmetin Peygamberi olacaks›n, dedi. Sonra hazret-i Hadîce, amcas›n›n o¤lu ve eski
kitâblar› okumufl olan Varaka bin Nevfelin yan›na gitdi. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ahvâlini söyledi. Varaka bin Nevfel anlat›lanlar› dinledikden sonra, nefsim
kudretinde olan Allahü teâlâ hakk› için, e¤er bu söylediklerin do¤ru ise, Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” bu
ümmetin Peygamberidir. Mûsâya “aleyhisselâm” gelen Nâmûs-u Ekber “Cebrâîl aleyhisselâm” ona da gelmifldir. Dahâ
sonra Varaka bin Nevfel, Muhammed aleyhisselâm› Kâ’benin yan›nda gördü ve bafl›ndan geçenleri bana anlat dedi. O
da anlatd›. Yemîn ederek dedi ki: Sana gelen Nâmûs-u Ekberdir. O sana ilâhî hükmleri getirecekdir. Nitekim, Mûsâya
da “aleyhisselâm” getirdi. Sen bu ümmetin Peygamberisin.
Sana kavminden elemler gelecek. Seni memleketinden ç›karacaklar. Bir tâife sana yard›m edecekdir. E¤er ömrüm vefâ
ederse, sana elimle, dilimle, mal›mla ve can›mla yard›m ederim! Sonra hazret-i Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek bafl›ndan öpdü. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” kalbi mutmein bir hâlde hazret-i Hadîcenin “rad›yallahü anhâ” evine geldi.
¥ Hâdiselerden biri de Eksem bin Sayfî k›ssas›d›r: Hazret-i Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” peygamberli¤ini iflitince, gidip görmek istedi. Kavmi onun gidece¤ini
duyunca, sen bizim büyü¤ümüzsün, hafîflik yapma. Kavminden iki kifli gönder, gidip o Resûlün “sallallahü aleyhi ve sellem” ahlâk›n›, sözlerini, hâllerini görüp gelsinler, dediler. ‹ki
kifli gönderdi. Gidip dönünce, Resûlullah›n “sallallahü aley-
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hi ve sellem” hâllerini birbir anlatd›lar. Bunun üzerine kavmine flöyle vas›yyet etdi: Ona îmân etmekde önce davranan
dünyâda ve âh›retde azîz ve muhterem olur. Kendisi bunlar›
söyledikden k›sa bir süre sonra vefât etdi.
¥ Hâdiselerden biri de Ümeyye bin Ebî Salt k›ssas›d›r:
Ebû Süfyân flöyle anlatm›fld›r: Ümeyye bin Ebî Salt fiâmda
bana Utbe bin Rebînin hâlini sordu. Anlatd›m, güzel dedi.
Sonra yafl›n› sordu, söyleyince, ihtiyârlam›fl. Onun kusûru
budur. Böyle söyleme, ihtiyârl›k ona fleref ve fazîletden baflka bir fley getirmemifldir, dedim. Bunun üzerine, sus da bunun s›rr›n› söyleyeyim diyerek flöyle anlatd›: Biz kitâblar›m›zda okuduk ki, bizim diyâr›m›zdan bir Peygamber gelecekdir. Ben flübhesiz o Peygamber ben olsam gerekdir diyordum. ‹lm ehli olanlarla bu husûsu konuflduk. O Peygamberin Abd-i Menâf o¤ullar›ndan gelece¤ini söylediler. Abd-i
Menâf o¤ullar›na ne kadar dikkatle bakd›ysam da bu ifle Utbe bin Rebîden baflka uygun birini göremedim. Fekat sen
onun yafl›n› söyledin, yafl› geçmifl. Anlad›m ki gelecek olan
Peygamber o de¤ildir. Çünki o, k›rk yafl›n› geçmifl ve ona
peygamberlik bildirilmemifl. Bu konuflmalardan sonra aradan günler geçdi. Hazret-i Muhammede “sallallahü aleyhi ve
sellem” Peygamberli¤i bildirildi. Ben ticâret için Yemen taraf›na gitdim. Ümeyye bin Ebî Salt›n yan›na u¤rad›m ve alay
yollu bekledi¤in Peygamber gönderildi, dedim. Bunun üzerine bana o hak ve gerçek Peygamberdir. Ona tâbi’ ol, dedi.
Ben de sen niçin tâbi’ olmazs›n, dedim. Dedi ki, kabîlemin
kad›nlar›ndan utan›r›m. Onlara dâimâ gelecek olan peygamber ben olaca¤›m derdim. fiimdi benim Abd-i Menâf o¤ullar›ndan bir kimseye tâbi oldu¤umu görürlerse k›narlar. Ey
Ebû Süfyân! Kendini Onun huzûrunda boynuna ip tak›lm›fl
bir o¤lak gibi kabûl et ve Ona tâbi’ ol. Her ne emr ederse aslâ muhâlefet gösterme, diye tenbîh etdi.

Rivâyet edilmifldir ki, Ümeyye bin Ebî Salt, Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna geldi. Göklerin ve
yerlerin nas›l yarat›ld›¤›n›, Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” hâllerini bildiren ve Muhammed aleyhisselâm›n med– 98 –

hiyle biten bir kasîde getirdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” ona Tâhâ sûresini okudu. Ümeyye bin Ebî Salt
dinleyince, bu insan sözü de¤ildir, dedi. Fekat, benim kardefllerim vard›r, onlar ile, meflveret yapmadan bir ifl yapmam, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, sana
yaz›k olur, îmân et müslimân ol, do¤ru yola gir, buyurdu.
Çok çabuk gelirim diyerek devesine bindi ve sür’atle fiâma
gitdi. Yolda bir kiliseye u¤rad›. Orada râhibler vard›. Hâlini onlara anlatd›. Râhiblerden biri bahsetdi¤in zât› gördün
mü, görsen tan›r m›s›n, diye sorunca, evet gördüm, dedi.
Bunun üzerine onu, içinde Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” resmlerinin bulundu¤u bir eve götürdüler. Resmleri
birer birer gösterdiler. Hazret-i Muhammedin “sallallahü
aleyhi ve sellem” resmini görünce iflte budur, dedi. Râhib,
Ümeyyeye dedi ki: Sana yaz›klar olsun. Hemen geri dön ve
Ona îmân et! O âlemlerin Rabbinin Resûlüdür. Son Peygamberdir, dedi. Ümeyye bin Ebî Salt geri dönüp, Hicâza
ulafld›. O s›rada Bedr gazâs› yap›lm›fl ve Kureyfl kabîlesinin
ileri gelenleri ölmüfldü. Ümeyye bunu ö¤renince, e¤er O
Peygamber olsayd›, kendi kavminin ileri gelenlerini öldürtmezdi deyip, ölenler için bir mersiye söyledi. Hemen Tâife
gitdi. Uzun zemân orada kald›. Bir gün uyumufldu. K›z kardefli de yan›nda idi. Rü’yâs›nda evin dam›n›n yar›l›p iki beyâz kuflun içeri girdi¤ini gördü. Kufllardan biri karn›n›n üzerine konup kaftân›n› açd›. Di¤eri ölece¤ini iflitmifldir, dedi.
Hây›r, Allahü teâlâ gecinden versin diyerek kaftân›n› üzerine örtdü. Sonra evin dam›ndan ç›k›p, gitdiler. Evin dam›nda hiç yar›k izi kalmad›. K›z kardefli Ümeyyeyi uyand›rd›.
Rü’yâs›n› anlat›p, bana bir haber getirmifller. Fekat bana
söylenmesine müsâade edilmemifl dedi. Bundan sonra Tâifden fiâma gitdi. Cefne o¤ullar›n›n yan›na var›p, onlar› medh
etmekle meflgûl oldu. Kufllar›n dilini bilirdi. Bir gün onlarla
flerâb içiyordu. Oradan geçen bir karga ses ç›kard›. Ümeyyenin rengi de¤ifldi. Sana ne oldu, dediler. E¤er flu kargan›n
garîb sözü do¤ru ise, flerâb s›ras› bana gelmeden ben ölürüm, dedi. Onun söylediklerinin do¤ru ç›kmamas› için flerâb
s›ras›nda acele davrand›lar. fierâb s›ras› Ümeyyenin yan›n– 99 –

daki kimseye ulafld›¤› s›rada, Ümeyye bin Ebî Salt yere düfldü. Kaftân›n› üzerine örtdüler. Bir müddet sonra kaftân›n›
kald›r›p, bakd›lar ki ölmüfl! Ölümünden sonra dilinden bu
beytler iflitildi:
Hayât her ne kadar uzun olursa olsun,
Dâimâ bitmeye mahkûmdur, biter en son.
Keflke ben bunu anlamadan dahâ önce,
Keçi otlatan olsayd›m, da¤ tepesinde.
¥ Askalan bin Ebî Avâlim el Humeyrî k›ssas›: Abdürrahmân bin Avf “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Hazret-i
Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” Peygamberli¤inin bildirilmesinden önce ticâret için Yemene gitmifldim.
Askalan bin Ebî Avâlimin evinde misâfir olmufldum. O çok
yafll›, za’îf, âdetâ kufl yavrusu gibi kalm›fl bir ihtiyârd›. Her ne
zemân Yemene gitsem, onun evinde kal›rd›m. Her gidiflimde bana sizin aran›zdan, fleref ve flöhret sâhibi ve dîninize
muhâlefet eden bir kimse ç›kd› m› diye sorard›. Ben de hây›r, diye cevâb verirdim. Bir def’as›nda yine gitmifldim. O
son derece za’îflemifl ve kulaklar› da iflitmez olmufldu. O¤ullar› ve torunlar› etrâf›nda toplanm›fllard›. Bana nesebini söyle, dedi. Ben de söyledim. Sana öyle güzel bir müjde verece¤im ki, ticâretden çok iyidir, dedi ve flöyle bildirdi. Hak Sübhânehü ve teâlâ senin kavminden geçen ay bir Peygamber
gönderdi. Onu bütün mahlûkâtdan üstün k›ld› ve Ona bir kitâb gönderdi. Putlara tapmakdan men’ eder, dîn-i islâma
da’vet eder. Hakka ça¤›r›r, bât›ldan sak›nd›r›r. O hangi kabîledendir, dedim. Hâflimo¤ullar› kabîlesindendir ve siz Onun
day›lar›s›n›z. Ey Abdürrahmân! Hemen git, Ona tâbi’ ol,
do¤ru söyledi¤ine inan ve yard›mc› ol ve benim flu bir kaç
beytimi Ona götür, dedi. O beytlerden üçünün ma’nâs› flöyledir:

Sonsuz ilm sâhibi Allaha inan›r›m,
Geceyi sabâh ile ayd›nlatan Allaha inan›r›m.
fiehâdet ederim, Mûsân›n Rabbine,
Seni Resûl olarak gönderdi¤ine.
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fiefâ’atcim ol Rabbimin huzûrunda,
‹yili¤e, kurtulufla ça¤r›ld›¤›mda!
‹fllerimi çabuk bitirip, Mekkeye döndüm. Hazret-i Ebû
Bekr “rad›yallahü anh” ile karfl›lafl›p, Humeyrînin söylediklerini anlatd›m. Evet, Allahü teâlâ Muhammed bin Abdüllah› “sallallahü aleyhi ve sellem” Peygamber olarak gönderdi.
Huzûruna git, dedi. O s›rada hazret-i Resûl-i Ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Hadîcenin evinde idi. Oraya
gidip girmek için izn istedim. ‹zn verildi, içeri girdim. Beni
görünce tebessüm edip, iki hayrl› fleyden birini getirdin, buyurdu. Nedir deyince, yâ hediyye getirdin veyâ bir kimseden
mektûb getirdin, buyurdu. Orada bulunanlara da, biliniz ki,
Humeyrî mü’minlerin üstünlerindendir, buyurdu. Sonra ben
kelime-i flehâdet söyleyerek müslimân oldum. Humeyrînin
fli’rini okudum ve söylediklerini anlatd›m. Bunun üzerine
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Beni
tasdîk eden ve îmân eden, zemân›mda bulunan ve bana gelen nice insanlar vard›r ki, iflte onlar gerçekden benim kardefllerim ve dostlar›md›r.) Abdürrahmân bin Avf bu hâdise
ile alâkal› nice beytler söylemifldir. Bu beytler kitâblarda yaz›lm›fld›r.
¥ Semhâc adl› Cinnînin k›ssas›: ‹bni Mes’ûd “rad›yallahü
anh” flöyle anlatm›fld›r: Bir gün Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” ile Safâ tepesine ç›kd›k. Müflrikler orada toplanm›fld›. Ebû Cehl de aralar›nda idi. Müflrikler oradaki bir puta tap›yorlard›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” aralar›na girip: Ey Kureyfl cemâ’ati! Lâ ilâhe illallah diyerek
îmân ediniz, dedi. Bunun üzerine Velîd bin Mugîre, Ebû
Cehle; Muhammedi utand›ray›m m› dedi. Ebû Cehl yemîn
vererek mutlakâ bunu yap, dedi. Velîd bin Mugîre o putu
boynuna yaklafld›rarak, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve
sellem” döndü ve: Ey Muhammed. Sen benim Rabbim flâh
damar›mdan dahâ yak›nd›r, dersin. ‹flte benim rabbim de
boynumdad›r. Senin Rabbin nerededir, görelim dedi. Sonra
putu yere koydu. Kureyflin müflrikleri puta secde etdiler. Puta ey tanr›m›z bize yard›m et de Muhammedi öldürelim diye
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yalvard›lar. O s›rada putun içinden Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” aleyhinde birkaç beyt ile Ehl-i islâm›n hilâf›na fleyler iflitildi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
oradan ayr›ld›. ‹bni Mes’ûd “rad›yallahü anh” demifldir ki;
ben de Resûlullah ile geri döndüm ve annem babam sana fedâ olsun yâ Resûlallah! O putdan ne sesler geldi¤ini iflitdiniz
mi, dedim. Buyurdu ki: Evet iflitdim. O bir fleytând›r, putlar›n içine girer ve halk› Peygamberleri öldürme¤e k›flk›rt›r.
Peygamberleri kötüleyen ve onlara dil uzatan fleytânlar› Allahü teâlâ çok çabuk helâk eder. Bu hâdiseden iki üç gün
sonra, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûrunda
oturuyordum. Bir kimse geldi, esselâmü aleyke yâ Muhammed, dedi. Biz onun sözünü iflitdik, ammâ kendisini göremedik. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ona gök ehlinden misin diye sordu. Hây›r, dedi. Cinnîlerden misin deyince, evet dedi. Niçin geldin deyince, ben gayb olmufldum. Bana Allahü teâlân›n Resûlünü, bir fleytân zemmetdi, diye haber verdiler. Ben o fleytân› ar›yordum. Safâ tepesine yak›n
bir yerde buldum ve onu k›l›ç ile öldürdüm. Onu senden
uzaklafld›rd›m yâ Resûlallah, dedi. Yâr›n Safâ tepesine dostlar›n›zla birlikde teflrîf ediniz, sizi sevindirece¤im, dedi. Resûlullah ona ismin nedir, dedi. Semhâc deyince, ister misin
sana bundan dahâ güzel bir ism vereyim, buyurdu. O ism nedir yâ Resûlallah deyince: Sana Abdüllah ismini koydum buyurdu. Bundan sonra o cinnî ayr›l›p gitdi.
Abdüllah ibni Mes’ûd “rad›yallahü anh” demifldir ki, bana o geceden dahâ uzun bir gece olmad›. Sabâhleyin Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile Safâ tepesine gitdik.
Müflrikler orada toplanm›fld›. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” aralar›na girip: Ey Kureyflliler! Lâ ilâhe illallah
deyiniz, buyurdu. Müflrikler yine oradaki putun önüne gidip,
secde etdiler ve puta yalvarma¤a bafllad›lar. Bugün de önceki gibi olacak zan ederek korkdum. O s›rada putun içinden
âniden bir ses geldi. Ben Abdüllah bin Heyarây›m! Tertemiz
Peygamberi kötüleyen fitne sâhibi fleytân› öldürdüm. Müflrikler putdan bu sesleri iflitince puta söverek biz senin gibisi– 102 –

ne tapmad›k. Muhammed sana sihr yapm›fl. Dün Onu kötülüyordun. Bugün medh ediyorsun, dediler. Sonra putu yere
vurup parçalad›lar. Sonra Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve
sellem” hücûm etdiler. Mubârek aln›n› kanatd›lar. O s›rada
müflriklerin aras›ndan elinde demirli baston bulunan bir ihtiyâr ortaya ç›kd›. Ey Kureyflliler, iflitdim ki Muhammed sizden kuvvetli imifl. Beni Onun yan›na götürün de, flu bastonu
onun karn›na vuray›m, dedi. Vurmak için elini kald›r›nca eli
kurudu ve havada as›l› kald›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” o mel’ûnun flerrinden kurtuldu.
¥ ‹skenderiyye Üsküfünün k›ssas›: Mugîre bin fiu’be “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” Peygamberli¤inin bildirildi¤i s›rada, ticâret
için bir kâfile ile Tâifden ‹skenderiyyeye gitdim. Orada bir
üsküf [h›ristiyan din adam›] vard›. Bu kimse çok ibâdet ederdi. Halk, hastalar›n›, flifâya kavuflmas› için ona getirirlerdi.
Ona hiç gönderilmedik Peygamber kald› m› diye sordum.
Evet, Hâtem-ül enbiyâ vard›r. Onunla Îsâ aleyhisselâm aras›ndaki zemân çok de¤ildir. O son Peygamber, ne uzun ne
k›sa boyludur. Ne siyâh, ne beyâzd›r. Gözlerinde k›rm›z›l›k
vard›r. Saçlar›n› uzat›r, k›l›ç kuflan›r. Kimseden korkmaz, savafla kat›l›r. Eshâb› Onun için canlar›n› fedâ ederler. Onu
anne ve babalar›ndan ve evlâdlar›ndan çok severler. S›cak
bir yerden ç›kar. Bir haremden bir hareme hicret eder. Kurak bir yerde yerleflir. ‹brâhîm aleyhisselâm›n dînine mütâbeat gösterir, dedi. Mugîre bin fiu’be “rad›yallahü anh” sözlerine devâm ederek flöyle nakl etmifldir: O Üsküfe, biraz dahâ O Peygamberden bahs et dedim. fiöyle anlatd›: O Peygamber beline izâr ba¤lar. Her Peygamber kendi kavmine
gönderildi. O ise bütün insanlara ve cinnîlere gönderildi.
Yeryüzünün her taraf› Ona mescid k›l›nd›. Su bulamad›¤› zemân teyemmüm ederek nemâz k›lar. Ondan bunlar› dinledikden sonra ‹skenderiyyede u¤rad›¤›m her kilisenin üsküfüne Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” s›fatlar›n› ve
hilyesini, fleklini, flemâilini sordum ve hepsini tek tek hâf›zama yerlefldirdim. Medîneye dönünce, hepsini Resûlullaha
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“sallallahü aleyhi ve sellem” anlatd›m. Hofllar›na gitdi. Eshâba da “rad›yallahü anhüm ecma’în” anlat buyurdu. Ben de
günlerce Eshâb-› kirâma gurub gurub anlatd›m.
¥ Hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” müslimân olmas›
hâdisesi: Emîr-ül mü’minîn Ömer bin Hattâb “rad›yallahü
anh” flöyle anlatm›fld›r: Bir gün Ebû Cehl ve fieybe ile birlikde oturuyorduk. Ebû Cehl aya¤a kalk›p, ey Kureyfl toplulu¤u! Muhammed sizin tanr›lar›n›z› kötülüyor. Size akls›z
ve câhil diyor. Atalar›n›z Cehennemdedir diyor. Her kim
Muhammedi öldürürse, ona yüz k›z›l tüylü ve yüz kara tüylü deve ile bin ölçek gümüfl verece¤im diye ba¤›rd›. Bunun
üzerine ben aya¤a kalkd›m ve Ey Ebel Hakem. Söyledi¤in
sözde do¤ru musun, ya’nî sözünde durur musun dedim.
Evet, hemen verece¤im deyince, ben de lat ve uzza hakk›
için, bu ifli ben yapar›m, dedim. O ânda elimden tutup beni
Kâ’benin yan›ndaki hubel putunun yan›na götürdü ve hubeli bana flâhid tutdu. O bütün putlar›n en büyü¤ü idi. Her
ne zemân bir sefere veyâ savafla ç›kacak olsalar, sulh veyâ
nikâh yapacak olsalar, hubel putunun yan›na var›rlar, hubelle meflveret ederler ve onu flâhid tutarlard›. Ben k›l›ç kuflan›p, hazret-i Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” arama¤a ç›kd›m. Bir yere vard›m, bakd›m ki, bir kuzuyu kesiyorlard›. Orada biraz durup bakd›m. Kuzunun içinden bir
ses geliyor ve flöyle diyordu: Ne hofl, ne mubârek ifldir ve ne
se’âdetdir ki, bir kimse yüksek sesle ve aç›k bir ifâde ile halk› Allah birdir, Muhammed aleyhisselâm Onun resûlüdür
diyerek îmân etme¤e ça¤›r›yor! Ben hemen kendi kendime
bu sözler sanad›r, dedim. Oradan ayr›l›nca, bir koyun sürüsüne rastlad›m. Koyunlar›n içinden de ayn› fleyleri söyleyen
bir ses geliyordu. Kendi kendime, yemîn ederim ki, bu sözler benden baflkas›na söylenmiyor, deyip, oradan da ayr›ld›m. D›mâd denilen putun yan›ndan geçiyordum. Putun
içinden bir ses flu beytleri söylüyordu: Beytlerin anlam› flöyledir:

Peygamberli¤i aç›klan›nca, Muhammed-ül Emînin,
Yaln›z Allaha tap›l›r, d›mâd putu terk edilir.
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O Peygamberlere vâris olan kimsedir,
Meryem o¤lu Îsâdan sonra, Kureyflden gelen Peygamberdir.
Önce, d›mâd ve di¤er putlara tap›nanlar,
Keflke hiç tapmasa idik onlara diyecekler.
Yâ Ebâ Hafs [Ömer “rad›yallahü anh”], sabr et, sen öyle bir kiflisin,
Sana Adî o¤lu flerefinden baflka fleref nasîb olacak.
Elin ile ve dilin ile çok yard›m edeceksin,
Hiç acele etme, sen Onun dînine gireceksin.
Art›k kesin olarak anlad›m ki, bu sözler bana söyleniyordu. K›z kardeflimin evine gitdim. Habbâb bin Erat “rad›yallahü anh” ve k›z kardeflimin kocas› Sa’îd bin Zeyd “rad›yallahü anh” orada idiler. Beni k›l›ç kuflanm›fl bir vaziyyetde
görünce korkdular. Korkmay›n, dedim. Bunun üzerine Habbâb bana: Ey Ömer, yaz›k sana müslimân ol, dedi. Su istedim, getirdiler. Abdest ald›m ve hazret-i Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” sordum. Erkam bin Ebî Erkam›n
evindedir, dediler. Hemen oraya gitdim. Kap›y› çald›m.
Hamza “rad›yallahü anh” d›flar› ç›kd›. Beni k›l›ç kuflanm›fl
bir hâlde görünce bana ba¤›rd›. Heybetli bir kimse idi. Ben
de ona ba¤›rd›m. Bu s›rada Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” d›flar› ç›kd›. Bana bak›p müslimân olmak için geldi¤imi anlad› ve Allahü teâlâ senin hakk›ndaki düâm› kabûl
etdi. Ey Ömer! Müslimân ol, buyurdu. Ben, Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enneke resûlullah diyerek müslimân oldum. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Eshâb-› kirâm çok sevindiler. O gün benimle müslimânlar›n say›s› k›rka ulafld›. Allahü teâlâ [Enfâl sûresi 64.cü âyetinde meâlen]
(Ey Peygamberim! Sana Allah ve mü’minlerden, senin izinde gidenler yetiflir!) buyurdu. Resûlullaha “sallallahü aleyhi
ve sellem” Allah hakk› için d›flar› ç›kal›m. Müflrikler bize bir
fley yapamaz, dedim. Sonra d›flar› ç›kd›k. Tekbîr getirdik, öyle ki, müflrikler iflitdiler. Hazret-i Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Kâ’beyi tavâf etdi. Bu hâdiseden sonra müflriklerle mücâdele edip durduk. Sonunda Allahü teâlâ bizi tam
gâlib k›ld›.
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Ebû Muhammed Cerîrî Taberî “rahmetullahi aleyh”
flöyle nakl etmifldir: Emîr-ül mü’minîn Ömer “rad›yallahü
anh” îmân etmekle flereflenince, müslimânlar kuvvetlendi.
‹slâm dîni aç›kdan yay›lma¤a bafllad›. Ebû Cehl bu durumu
görünce müflriklere, Muhammed büyücüdür. Her kim yan›na varsa, onu sihrle kendine ba¤l›yor, dedi. F›rsat kollay›p,
Onu yaln›z bir yerde bulunca hemen öldürelim, dedi. Müflrikler bu fleklde anlafl›p karar verdiler. Bir gün hazret-i Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” tek bafl›na bir da¤a
do¤ru gidiyordu. Ebû Cehl befl on kifliyle arkas›ndan gitdi.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” üzerine hücûm
etdiler. Öldürmek istediler! Fekat yapamad›lar. Zîrâ Peygamberlere “aleyhimüsselâm” k›rk erkek kuvveti verilmifldir. Bizim Peygamberimize ise k›rk peygamber kuvveti verilmifldir. Hücûm edenler, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” mubârek bafl›n› dört yerinden yaralam›fllard›. Eshâb-› kirâm bu durumu haber al›nca, hemen oraya kofldular.
Müflrikler onlar› görünce kaçd›lar. Bu hâdisenin oldu¤u s›rada Peygamber efendimizin amcas› hazret-i Hamza dahâ
müslimân olmam›fld›. O gün avda idi. Karfl›s›na bir geyik
ç›kd›. Bir ok ç›kar›p geyi¤i vurmak istedi. O s›rada geyik dile gelip: Ey Hamza! Benden ne istersin! Evine git, sana mühîm bir ifl düfldü, dedi. Hayret etdi. Avlanmay› b›rak›p, evine döndü. Kameriye adl› bir câriyesi vard›. Bu câriye yeme¤ini getirip, önüne koydu. Fekat bir tarafdan da a¤l›yordu.
Hazret-i Hamza câriyesine niçin a¤l›yorsun dedi. Muhammed aleyhisselâm için a¤lar›m. Evinde yaral› yat›yor. Ebû
Cehl befl on kifliyle üzerine hücûm edip, yaralam›fllard›r.
Hazret-i Hamza bunu duyar duymaz, hiddetle yerinden
kalkd›! Yay›n› eline ald› ve Muhammedin “sallallahü aleyhi
ve sellem” öcünü almad›kca bu yeme¤i yimem dedi. Hemen
Ebû Cehlin evine do¤ru yürüdü. Ebû Cehl evinin önünde
müflriklerle birlikde oturuyordu. Hazret-i Hamzay› uzakdan
k›zg›n bir hâlde görünce, da¤›l›p kaçmaya bafllad›lar. Ebû
Cehl de kaç›yordu. Fekat hazret-i Hamza yetiflip onu yakalad›. Elindeki yay ile bafl›na vurma¤a bafllad›. Yay param
parça oldu. Ebû Cehlin bafl›nda yedi dâne derin yara aç›ld›.
¥
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Hazret-i Hamzan›n karfl›s›na ç›kma¤a kimsenin cesâreti
yokdu. Halk araya girip sulh yapd›rd›lar. Hazret-i Hamza
oradan hemen Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
huzûruna gitdi. Yat›yordu. Yâ Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! Düflmân›ndan öcünü ald›m. Ebû Cehlin bafl›n› yedi yerden yard›m. Araya girenler olmasayd› öldürürdüm dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: Ey amca! Bu iflin bana fâidesi yokdur. E¤er îmân edersen o zemân
memnûn olurum, buyurdu. Hazret-i Hamza, e¤er ben îmân
edersem, senin gönlün hofl olur mu, dedi. Evet, buyurunca,
hemen îmân etdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
çabuk iyileflip kalkd›.
Süfyân Hüzelî “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Bir
kervânla fiâm yolunda gidiyorduk. Bir gece sabâha karfl› bir
yerde uyumak için konaklad›k. Âniden havada duran bir atl› gördük. Ey uyuyanlar! Kalk›n›z, uyku zemân› de¤ildir.
Çünki, Ahmed “sallallahü aleyhi ve sellem” zuhûr etdi ve
cinnîlerin temâm› kovuldu, diyordu. Biz cesûr kimseler oldu¤umuz hâlde korkduk. Evlerimize döndü¤ümüzde, Mekkede bir ihtilâf ortaya ç›kd›¤›n›, Abdülmuttalib o¤ullar›ndan
birinin Peygamber oldu¤unun bildirildi¤ini ve isminin Ahmed “aleyhisselâm” oldu¤unu iflitdik.
¥

Urve bin Merre el-Cühenî “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Câhiliyye dönemi günlerinde hac yapmak için
Mekkeye gitdim. Rü’yâmda Kâ’beden bir nûrun ç›kd›¤›n› ve
Medînenin da¤lar› görününceye kadar yay›ld›¤›n› gördüm.
O nûrdan bir ses geldi¤ini ve zulmet parçaland›, nûr yay›ld›!
Hâtem-ül-Enbiyâ gönderildi diye iflitdim. Sonra bir nûr dahâ
ç›kd›. O nûrun ayd›nl›¤›nda Hirenin ve Medâyinin bütün
köflklerini gördüm. O nûrdan da bir ses geliyor ve flöyle diyordu:
¥

‹slâmiyyet geldi, putlar k›r›ld›,
Akrabâlar ziyâret edilir oldu.
Uykudan uyan›nca korkdum ve kavmime, vallahi Kureyfl
aras›nda bir hâdise olmufldur, dedim. Memleketimize dö– 107 –

nünce, Ahmed ad›nda bir zât›n halk› islâma da’vet etdi¤ini
haber ald›k. Huzûruna gidip gördü¤üm rü’yây› anlatd›m ve
müslimân oldum.
Hâdiselerden biri de flöyledir: Bir kimse Bâbilden Mekkeye ticâret için gelmifldi ve Ebû Cehle koyunlar›n› satm›fld›.
Ebû Cehl paras›n› vermiyor ve oyal›yordu. Bir gün Bâbilli
tüccâr Kureyfl kabîlesinin reîsine gelip, ben garîb bir kimseyim. Ebû Cehl koyunlar›m› sat›n ald› ve paras›n› vermedi.
Kim ondan benim hakk›m› alabilir, dedi. Hazret-i Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” o s›rada onlara yak›n bir
yerde oturuyordu. Kureyflliler alay ederek o kimseye, iflte flu
oturan kimse senin hakk›n› al›r diyerek, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” gösterdiler. Bunun üzerine Bâbilli
kimse, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna
gidip, bafl›ndan geçenleri anlatd›. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” hemen kalk›p, gel senin hakk›n› alay›m,
dedi. Kureyflliler haber getirmeleri için iki kifliyi arkalar›ndan gönderdiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
Ebû Cehlin kap›s›na var›p, kap›y› çald›. Kimsin diye sorunca, Muhammed bin Abdüllah›m. D›flar› gel, buyurdu. Ebû
Cehl hemen d›flar› ç›kd›. Rengi de¤iflmifl ve vücûdu titriyordu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ona, bu kimsenin hakk›n› ver, buyurdu. Ebû Cehl veririm, dedi. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” bu kimsenin hakk›n› temâmen
vermedikce buradan ayr›lmam, buyurdu. Bunun üzerine
Ebû Cehl acele evine girdi. O kimsenin hakk›n›n temâm›n›
getirip, verdi. Sonra Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
oradan ayr›l›p gitdi. Bâbilli kimse Kureyfllilerin toplu hâlde
bulunduklar› yere gidip, Allahü teâlâ Muhammede “sallallahü aleyhi ve sellem” iyilikler versin. Hakk›m› o zâlimin elinden al›verdi, dedi. Sonra müflriklerin haber getirmek için
gönderdikleri iki kifli de yanlar›na geldiler ve olanlar› aynen
anlatd›lar. Onlar›n ard›ndan Ebû Cehl de oraya geldi. Kureyflliler onu k›nad›lar. Bunun üzerine Ebû Cehl, Muhammed kap›ma gelip kap›y› çal›nca, sanki kalbim yerinden f›rlad›. Hemen d›flar› ç›kd›m. Muhammedin bafl› üzerinde bü– 108 –

yük bir aslan gördüm. A¤z›n› açm›fld›. E¤er o kimsenin hakk›n› vermekde bir ân dahâ duraklasam aslan beni parçalayacakd›, dedi. Oradakiler bu da Muhammedin sihrlerindendir,
dediler.
¥ Abdürrahmân bin Cevzî (Kitâb-ül-Vefâ fî ahvâlil Mustafâ) adl› eserinde, Hâlid bin Sa’îd bin Âs “rad›yallahü anh”
hazretlerinin flöyle anlatd›¤›n› nakl etmifldir: Bir gece
rü’yâmda Mekkeyi bir karanl›¤›n kaplad›¤›n› gördüm. Öyle
ki, bir kimse kendi elini göremezdi. Bu esnâda zemzem kuyusundan bir nûr ç›kd›, gökyüzüne yükseldi ve Kâ’be üzerine ›fl›k verdi. Sonra Mekkenin temâm›n› ayd›nlatd›. Sonra da
Medînenin hurmal›klar›n› ayd›nlatd›. Öyle ki, hurma a¤açlar›n›n dallar› üzerindeki hurma koruklar›n› o nûrun ayd›nl›¤›nda görüyordum. Bu hâlde iken uyand›m. Rü’yâm› kardeflim Amr bin Sa’îde anlatd›m. Kardeflim firâseti kuvvetli bir
kimse idi. Ey kardeflim! Bu ifl Abdülmuttalib o¤ullar›ndan
zuhûr edecek. Görmezmisin o nûr onlar›n atalar›n›n kazd›¤›
kuyudaki sudan ç›km›fl. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” Peygamberli¤i bildirilince, huzûruna gidip o rü’yâm›
anlatd›m. Bana ey Hâlid! Vallahi o nûr benim. Ben Allahü
teâlân›n Resûlüyüm, buyurdu. Sonra îmân edilecek fleyleri
bildirdi. Ben de müslimân oldum. Sonra kardeflim Amr da
müslimân oldu.
¥ Benî Esed kabîlesinden bir kimse, satmak için pazara
üç deve getirmifldi. Ebû Cehl müflteri oldu ve sat›n ald›. Fekat paras›n› vermedi. O s›rada Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” mescidde oturuyordu. Develerini Ebû Cehle sat›p, paras›n› alamayan kimse, Resûlullah›n huzûruna gelip,
hâlini anlatd›. Develerin flu ânda nerededir diye sorunca da,
henüz pazardad›r, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” pazara gitdi. O kimsenin develerini r›zâs›yla sat›n ald›.
Sonra devenin ikisini sat›p, üç devenin bedelini ödedi. Kalan
bir deveyi de sat›p, paras›n› Abdülmuttalib o¤ullar›n›n fakîrlerine paylafld›rd›. Ebû Cehl pazar›n bir köflesinde durmufl,
hiçbir fley söyleyemiyordu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” Ebû Cehle: Art›k bundan sonra böyle ifller yapma!

– 109 –

E¤er yaparsan, kimsenin bafl›na gelmemifl olan bir belâ senin
bafl›na gelir, buyurdu. Ebû Cehl: Art›k yapmam yâ Muhammed dedi. Müflriklerden ba’z›lar› Ebû Cehle Muhammedin
karfl›s›nda hor düfldün. Onun dînine mi girdin, yoksa, Ondan
korkdun mu, dediler. Ebû Cehl, ben aslâ Onun dînine girmem. Fekat Onun sa¤ taraf›nda bir kaç kifli gördüm. Ellerinde m›zraklar vard›. E¤er karfl› gelseydim, beni o ânda helâk
edeceklerdi, dedi. Müflrikler, bu da Muhammedin sihrlerindendir, dediler.
Zenîre ad›nda bir câriye müslimân olmufldu. O s›ralarda gözleri görmez oldu. Ebû Cehl bu lât ve uzzan›n iflidir, dedi. Zenîre, lat ve uzza putlar› insanlar›n ibâdet edip etmediklerinden haberdâr olamazlar. Benim gözlerimin kör olmas›
Rabbimin takdîriyledir. Rabbim gözlerimi tekrâr açmaya
kâdirdir, dedi. O gece gözleri aç›ld›. Tekrâr görme¤e bafllad›. Fekat Kureyfl kabîlesinden, gönül gözü kör olanlar, bu ifl
de Muhammedin sihrlerindendir dediler ve dalâletde kald›lar.
¥

¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” han›m› hazret-i Hadîce “rad›yallahü anhâ” hayâtda iken, k›zlar›ndan
Zeynebi “rad›yallahü anhâ” k›z kardeflinin o¤lu Ebûl Âsa
vermifldi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” k›zlar›ndan Rukayyeyi veyâ Ümmü Gülsümü de Uteybe bin Ebî Lehebe niflânlam›fld›. Resûlullah “aleyhisselâm” ile Kureyflliler
aras›nda düflmânl›k büyüyünce, müflrikler dâmâdlara Onun
k›zlar›n› almakla yükünü hafîfletiyorsunuz. K›zlar›n› boflay›n
ki, zahmete düflsün. Kureyflin k›zlar›ndan hangisini isterseniz
size verelim, dediler. Dâmâdlar›ndan Ebûl Âs, ben han›m›mdan ayr›lmam ve Kureyfl kad›nlar›ndan hiçbirini ona
denk tutmam, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
onu medh etdi. Uteybe, bana Sa’îd bin Ebil-Âs›n k›z›n› verirseniz niflân› bozar›m, dedi. Sa’îd bin Ebil-Âs›n k›z›n› ona
verdiler. O bedbaht, henüz Resûlullah›n “sallallahü aleyhi
ve sellem” k›z›yla evlenmemifldi. Resûlullah k›z› ile otururken, huzûruna gelip, sana îmân etmiyorum ve k›z›ndan ayr›ld›m diyerek, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” do¤ru
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tükürdü. Kötü sözler söyledi ve gitdi. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, Allah›m, köpeklerinden birini ona musallat et, diye düâ etdi. Ebû Tâlib de orada idi. Uteybeye, ey
kardeflimin o¤lu, bu düâdan hangi hîle ile kurtulabilirsin, dedi. Ba’z›lar› da Ebû Tâlibin üzüldü¤ünü, Resûlullaha, ey kardeflimin o¤lu bu düâdan sana ne menfe’at var dedi¤ini rivâyet etmifllerdir. Uteybe bu düây› babas›na söyleyince, babas› üzüldü. Bu hâdiseden sonra ticâret için kervânla fiâma gitdi. Yolda bir yerde konaklam›fllard›. Orada bir râhib onlara;
burada y›rt›c› hayvân çokdur, dedi. Bunun üzerine Uteybe
yol arkadafllar›na bana yard›mc› olun. Muhammedin düâs›ndan dolay› emîn de¤ilim, dedi. Bütün yükleri y›¤d›lar. Uteybeyi yüklerin en üstüne yat›rd›lar. Kendileri de etrâf›n› çevirip yatd›lar. Gece yar›s› bir aslan geldi. Oradakilerin herbirini tek tek koklad›. Sonra yüklerin üstüne s›çrad›. Pençesiyle
Uteybenin karn›n› yard› ve cân›n› Cehenneme yollad›. Hassân bin Sâbit “rad›yallahü anh” bu hâdiseyi bir kasîdesinde
anlatm›fld›r.
¥ Necâflî ile alâkal› hâdise: Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” Habeflistâna ikinci def’a hicret etdiklerinde seksen iki
erkek ve yirmidört kad›n idiler. Ca’fer bin Ebî Tâlib “rad›yallahü anh” ve Ümmü Seleme “rad›yallahü anhâ” da onlar
aras›nda idiler.

Ümmü Seleme “rad›yallahü anhâ” flöyle anlatm›fld›r:
Habeflistânda ikâmetimiz s›ras›nda râhatl›kla dînimizi aç›klad›k. Allahü teâlâya ibâdet ile meflgûl olduk. Hiç kimse bize mâni’ olmad›. Bizim râhat ve refâh içinde oldu¤umuz
Mekkede duyulunca, Kureyflliler sözbirli¤i ederek, Amr bin
Âs› ve Abdüllah bin Ebî Rebîay› hediyyelerle birlikde, Necâflîye ve patriklerine ve adamlar›na gönderdiler. O iki kifli
Habeflistâna gelip, hediyyeleri da¤›td›lar. Sonra Necâflînin
adamlar›na dediler ki: Bir gurub kimse babalar›n›n ve dedelerinin dînini b›rakarak Mekkeden buraya geldiler. Melikin
dînine de girmediler. Onlar›n babalar› ve akrabâlar› bizi
gönderdiler. Melik onlar› bizim yan›m›za kat›p, Mekkeye
göndersin dediler. Patrikler, bu durumu Melike kendiniz
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arz edin, biz de size yard›mc› olal›m dediler. Mekkeden gelen o iki kifli patriklerin yan›nda durumu Melik Necâflîye
söylediler. Bunu f›rsat bilen patrikler, ey Melik! Bu iki kifli
onlar›n hâlini iyi bilir. Onlar› bu kiflilere teslîm et dediler.
Necâflî onlara k›z›p, bu kimselerin sözleriyle ifl yapmak do¤ru olmaz. Bize s›¤›nanlar› ça¤›ral›m, iflin hakîkatini onlara
soral›m. E¤er bu iki kiflinin söyledi¤i do¤ru ise, onlar› teslîm
edeyim. fiâyet hâdise bunlar›n dedi¤i gibi de¤ilse, buraya s›¤›nanlara dahâ çok alâka göstermemiz ve bunlara hiç dokundurmamam›z îcâb eder, dedi. Sonra âlimlerinin toplanmas›n› emr etdi.
Âlimler Necâflînin etrâf›nda topland›lar ve kitâblar›n› önlerine koydular. Sonra Eshâb-› kirâmdan Habeflistâna hicret
etmifl olanlar› ça¤›rtd›. Ca’fer bin Ebî Tâlib ve di¤er Eshâb
geldiler. Onlar gelince âlimler kalk›p, Ca’fer bin Ebî Tâlibi
“rad›yallahü anh” Necâflîye takdîm etdiler. Necâflî de hürmet ve iltifât gösterdi. Necâflî durumu sordu. Ca’fer bin Ebî
Tâlib flöyle dedi: Ey Melik! Biz câhiliyye ehlinden, puta tapan, lefl yiyen, kumar oynayan ve dahâ nice kötü iflleri yapan
bir kavimdik. Allahü teâlâ ihsân ederek, kavmimizden, nesebi, emâneti, diyâneti en iyi olan birini seçip, Peygamber olarak gönderdi. O bize Allahü teâlân›n bir oldu¤unu bildirdi
ve îmâna da’vet etdi. Biz O yüce Allaha ibâdet ederiz ve
Ona flirk koflmay›z. Biz nemâz k›lar›z, do¤rulukdan ayr›lmay›z, sözümüzde dururuz. ‹yilik ederiz, akrabây› ziyâret ederiz. Biz o Peygambere îmân etdik ve tâbi’ olduk. Bu sebeble
kavmimiz bize düflmân oldu. Eskisi gibi flirk ve küfre dönmemiz için çok s›k›nt› çekdirdiler ve iflkence yapd›lar. Onlar›n
iflkencesine dayanamay›p buraya s›¤›nd›k. Burada düflmânl›k yapamazlar.
Necâflî “rahmetullahi aleyh” bunlar› dinledikden sonra
Peygamberinize indirilen kitâbdan biraz oku dedi. Ca’fer bin
Ebî Tâlib “rad›yallahü anh”, Meryem sûresinden bir mikdâr
okudu. Necâflî dinlerken o kadar a¤lad› ki sakal› ›sland›. Yan›nda bulunan âlimler de a¤lad›lar. Göz yafllar›, önlerinde
bulunan kitâblar›n› ›slatd›. Sonra Necâflî flöyle dedi: Bu nûr,
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Mûsâya “aleyhisselâm” gelen nûr ile ayn› yerden geliyor.
Müslimânlar› geri götürmek için Mekkeden gelen iki müflrike de, vallahi ben bunlar› size vermem dedi. Bunun üzerine
o iki kifli Necâflînin huzûrundan ç›kd›lar. Amr bin Âs, ben
Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” eshâb›na bir ifl
yapay›m da perîflan olsunlar, dedi. Abdüllah bin Ebî Rebîa,
ey Amr, böyle bir fley yapma. Her ne kadar onlarla aram›zda muhâlefet varsa da, onlar da bizim akrabâlar›m›zd›r, dedi. Amr onu dinlemedi ve Necâflîye, Muhammedin eshâb›
Îsâya “aleyhisselâm” köle diyorlar diye haber yollad›. Necâflî, Ca’fer bin Ebî Tâlibi ve Habeflistâna hicret etmifl olan di¤er müslimânlar› tekrâr yan›na ça¤›rd›. Siz Îsâ aleyhisselâm
hakk›nda ne dersiniz diye sordu. Ca’fer bin Ebî Tâlib: Îsâ
aleyhisselâm kelimetullah ve rûhullahd›r. Allahü teâlâ böyle
bildiriyor diye cevâb verdi. Necâflî yemîn ederek Îsâ “aleyhisselâm” da böyle söylemifldir. Bundan sonra bu memleketde emîn olarak kal›n›z. Hiç kimse size dokunmas›n dedi.
Sonra patriklerine, Mekkeden gelen o iki kifliye getirdikleri
hediyyeleri geri veriniz. Onlar›n hediyyelerine ihtiyâc›m
yokdur, dedi. O iki kifli reddedilmifl olarak dönüp gitdiler.
Orada bulunan Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” huzûr
içinde ikâmet etdiler. [Habefl pâdiflâhlar›n›n hepsine Necâflî
denir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›ndaki
Necâflînin ad› Eshame idi. Nasrânî iken müslimân oldu. Cenâze nemâz›n› Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Medînede k›ld›rd›. Amr bin Âs “rad›yallahü anh” da hicretin
8.ci senesinde müslimân oldu.]
¥ Habeflistân

pâdiflâh› Necâflinin üsküflerinden yirmi kifli
Necâfliden izn alarak, Mekkeye gitdiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Kâ’bede Makâm-› ‹brâhîmde oturuyordu. ‹zn isteyip huzûruna geldiler. Onlardan Tapûr ad›ndaki
üsküf, Allahü teâlân›n resûlü oldu¤unu söyleyen zât siz misiniz dedi. Evet benim buyurunca, halk› neye da’vet ediyorsun
diye sordu. fierîki olmayan Allahü teâlâya îmân etmeye ça¤›r›yorum, buyurdu. Sonra onlara Kur’ân-› kerîm okudu.
Hepsi a¤lamaya bafllad›lar. Göz yafllar› sakallar›n› ›slatd›.
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Tapûr üsküf, ben Allahü teâlâya ve senin Onun resûlü oldu¤una îmân etdim, dedi. Di¤er üsküfler de hemen o ânda
îmân etmekle flereflendiler. Bunlar, Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” huzûrundan ayr›l›nca, Ebû Cehl ve Ümeyye bin Halef, Kureyflden bir cemâ’at ile onlara dediler ki, siz
buraya din araflt›rmak için gönderildiniz. Bu kimsenin dîni
hakk›nda haber götürecekdiniz. Sizin hiç akl›n›z yokmu.
Onun huzûrunda bir sâat oturdunuz ve dîninizi de¤ifldirdiniz. Ne söylediyse tasdîk etdiniz. O iki seneden beri Peygamber oldu¤unu söyler. Bizden birkaç akls›z ve birkaç fakîrden
baflka kimse inanmad›. Onlar›n bu sözleri üzerine üsküfler,
siz susun, biz kimsenin hakk›n› zâyi’ etmeyiz. Biz apaç›k bir
hakka kavuflduk. O hak dinle ayd›nland›k. Câhillerin sözüyle bu hak dinden dönmeyiz, dediler. Sonra Kur’ân-› kerîmi
ve islâmiyyetin esâslar›n› ö¤rendiler ve memleketlerine döndüler.
¥ Hazret-i Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”,
Mi’râc›n› anlat›rken, Kur’ân-› kerîmde bildirildi¤i gibi, Mescid-i Aksâya u¤rad›klar›n› söyledi. Kureyflliler, Onun Mescid-i Aksây› dahâ önce görmedi¤ini biliyorlard›. Mescid-i
Aksân›n fleklini sordular. O s›rada Cebrâîl “aleyhisselâm”
Mescid-i Aksây› Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
gözlerinin önüne getirdi. Sorulan fleylere Mescid-i Aksây›
seyrederek [televizyon gibi] cevâb verdi. Ayr›ca Kureyfllilerin fiâma gitmifl olan bir kervân›ndan haber sordular. Kervân yoldad›r. Ben onlara u¤rad›¤›m zemân, falan kifli deve
üstünde oturmufldu. Hava so¤uk idi. Kölesinden kilim istedi.
Ben susam›fld›m. Falan kimsenin barda¤›ndan su içdim. Bir
kimse bir fley kaybetmifldi. Onu aray›p buldular. Bizim Burak›m›zdan kervândaki develer ürkdü ve etrâfa da¤›ld›lar.
E¤er develeri toplamak için çok oyalanmazlarsa, falan gün
günefl do¤arken Mekkeye gelirler, buyurdu. Kervân›n gelece¤ini söyledi¤i gün müflrikler iki gurub oldular. Bir gurubu
kervân›n gelece¤i taraf›, bir gurub da güneflin do¤aca¤› taraf› gözetlemeye bafllad›lar. Kervân› gözetleyenler âniden, iflte
kervân geldi diye ba¤r›fld›lar. O ânda güneflin do¤uflunu gö-
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zetleyenler de, iflte günefl do¤uyor diye ba¤r›fld›lar. Kervân›
karfl›lad›lar ve anlat›lanlar› ve bafllar›ndan geçen hâdiseleri
tek tek sordular. Hepsinin do¤ru oldu¤unu ö¤rendiler. Fekat
inâdlar›ndan ve kibrlerinden dolay› îmân etmediler. ‹nkârlar› ve kibrleri artd›. “Allahü teâlân›n dalâletde b›rakd›¤›n›,
kimse hidâyete erdiremez.” Yûnüs bin Bükeyr, ‹bni ‹shâk›n
siretine ilâveten flöyle demifldir: O gün güneflin do¤mas›, kâfilenin gelmesine kadar Allahü teâlâ taraf›ndan gecikdirilmifldir.
¥ Birgün

Ebû Cehl, uzun münâkaflalardan sonra Kureyfllilere dedi ki, biz, Muhammedin hakk›nda art›k ma’zûruz.
Bundan sonra onu âdeti üzere nemâz k›larken görünce, bafl›na bir tafl vuray›m. Böylece Onun elinden kurtulmufl olurum. Fekat bana yard›mc› olun, düflmân eline b›rakmay›n›z.
Ebû Cehle, sana her bak›mdan yard›mc› olaca¤›z. Seni gözetece¤iz, seni düflmân eline b›rakmayaca¤›z diye söz verip,
and içdiler ve bu ifli yap, dediler. Sabâhleyin, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” nemâz k›ld›¤› yere gelip, nemâza durdu. Ebû Cehl eline bir tafl al›p, arkadan yaklafld›. Yan›na yaklafl›nca, yüzünün rengi de¤ifldi. Vücûdu titreme¤e
bafllad› ve perîflan bir hâlde geri döndü. Kureyflliler, Ebû
Cehle, sana ne oldu diye sorunca; dedi ki tafl› vurmak için
Ona yaklafl›nca, kocaman ve h›rç›n bir deve gördüm. Ömrümde öyle uzun ayakl›, keskin diflli ve heybetli deve görmemifldim. E¤er biraz dahâ yaklaflsayd›m beni öldürürdü, dedi.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, “E¤er yaklaflsayd›,
onu elbette yakalard›. Cebrâîl “aleyhisselâm” bana böyle
haber verdi” buyurmufldur.
¥ Ebû Cehl, Kureyfl müflriklerine, Muhammed sizin yan›n›zda yüzünü topra¤a sürer mi. Ya’nî nemâz k›l›yor mu diye
sordu. Onlar da, evet k›l›yor, dediler. E¤er ben Onu nemâz
k›larken görürsem aya¤›mla bafl›n› ezece¤im, dedi. Bir gün
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” nemâz k›larken dedi¤ini yapmak için üzerine do¤ru yürüdü. Dahâ yaklaflmadan yüzünden birfleyler silerek derhâl geri döndü. Müflrikler
sana ne oldu, dediklerinde, Muhammed ile aram›zda atefl-
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den bir hendek gördüm. Zebânîler bana hücûm etdiler. Hemen geri döndüm, dedi. Bu hâdise üzerine Allahü teâlâ meâl-i flerîfleri, (Sen nemâz k›lan kulu (peygamberi) bundan
men’ edeni görmedin mi? Keflke o engelleyici do¤ru yolda
olsayd›, yâhud iyili¤i ve kötülükden sak›nmay› emr etseydi.
Keflke o yalanlasa ve dönüp gitseydi (sataflmasayd›). O acabâ olanlar› Allah›n görmekde oldu¤unu bilmedi mi! Hakîkat
flu ki, flâyet yapmakda oldu¤u kötü davran›fllardan vazgeçmezse, derhâl aln›ndan yakalar, Cehenneme atar›z. Çünki, o
yalanc›, günâhkar bir al›n! O hem gidip meclisini ça¤›rs›n.
Biz de zebânîleri ça¤›raca¤›z. Hây›r ona uyma! Allaha secde
et ve yaln›zca Ona yaklafl.) olan, Alak sûresinin 9.cu âyetinden 19.cu âyeti sonuna kadar gönderdi.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir gün Hakem
bin Ebûl Âs›n yan›ndan geçdi. Hakem, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” arkas›ndan vücûdunu, elini, kolunu
oynatarak alay etdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
Onun bu hâlini nübüvvet nûruyla gördü ve “O fleklde kalas›n” buyurdu. O ânda Hakem bin Ebûl Âs›n vücûdunu bir
titreme ald› ve ömrünün sonuna kadar o titremeden kurtulamad›.
¥ Kureyflliler, aralar›nda anlaflarak iki kifliyi yehûdî âlimlerine gönderdiler. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hâlini sordurdular. Yehûdî âlimleri, üç fleyi sorun. E¤er
do¤ru cevâb verirse, biliniz ki o Peygamberdir, Ona uyunuz.
Yoksa yalanc›d›r. O zemân Ona diledi¤inizi yap›n›z, dediler.
Bu süâllerden birincisi, Eshâb-› Kehf k›ssas›, ikincisi, Zülkarneyn k›ssas›, üçüncüsü de rûhun ne oldu¤u hakk›nda idi.
Kureyflliler bunlar› sordular. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” yâr›n cevâb vereyim, dedi. ‹nflâallah dememifldi. On
gün vahy gelmedi. Müflrikler sevinmeye bafllad›. Resûlullaha
“sallallahü aleyhi ve sellem” bu durum çok a¤›r geldi. Sonra
Cebrâîl “aleyhisselâm” o süâllerin cevâb›n› bildiren Kehf sûresini getirdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu sûreyi müflriklere okudu. Fekat inâd ve kibrleri sebebiyle îmân
etmediler. Allahü teâlâ [Bekara sûresi 26.c› âyetinde me-
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âlen], (... Allah onunla birçok kimseyi sapd›r›r, bir çoklar›n›
da hidâyete erifldirir...) buyurdu.
¥ Müflriklerden Esved bin Abdülmuttâlib, Âs bin Vâil,
Velid bin Mugîre ve ‹bni Talât›la ad›ndaki kimseler, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile alay etmekde çok ileri gitmifllerdi. Bir gün Cebrâîl “aleyhisselâm” Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” yan›nda durdu. O kimseler
Kâ’beyi tavâf ediyorlard›. Velid bin Mugîrenin eline ok de¤mifl ve fliflmifldi. Cebrâîl aleyhisselâm yan›ndan geçerken
onun elindeki fliflli¤e nazar k›ld›. O ânda elindeki flifllikden
kan boflanma¤a bafllad› ve öldü. Sonra Âs bin Vâil geldi.
Aya¤›na diken bat›p yaralanm›fld›. Cebrâîl aleyhisselâm o
yaraya iflâret eyledi, yaras› tâzelenip, o ânda öldü. Sonra Esved bin Abdülmuttâlib geldi. Bir yeflil yaprakla gözüne vurarak, gözünü kör etdi. Onun peflinden ‹bni Talât›la geldi.
Cebrâîl aleyhisselâm onun da bafl›na bir iflâret koydu. Bafl›ndan irinler akma¤a bafllad› ve o ânda öldü. Allahü teâlâ onlar hakk›nda [Hicr sûresi 95.ci âyetinde meâlen], (Biz seninle alay edenlere kifâyet ederiz) buyurdu.
¥ Resûlullah

“sallallahü aleyhi ve sellem” bir gün Kureyfl
kâfirlerinin flerrinden dolay› Mekkenin d›fl›na ç›km›fld›.
Uzakdan bir karart› gördü. Yaklafl›nca deve sürüsü oldu¤unu anlad›. Deve sürüsünün içine girip oturdu. Develer ürkdü. Deve sürüsünün bafl›nda bulunan Ebû Servân, develerin
etrâf›nda dolafld›. Kimseyi göremedi. Develerin aras›na girince Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” gördü. Sen
kimsin, develerimi ürkütdün, dedi. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, korkma! Develerinin aras›nda biraz râhat
edeyim diye oturdum, dedi. Tekrâr sen kimsin diye sorunca,
korkma! Develerinin aras›nda biraz râhatlamak isteyen birisiyim, dedi. Bunun üzerine Ebû Servân, öyle zan ediyorum
ki, sen Peygamberlik da’vâs›nda bulunan kimsesin, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” evet ben Peygamberim. Seni de Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh diyerek müslimân olma¤a
da’vet ediyorum, buyurdu. Ebû Servân, develerimin aras›n– 117 –

dan ç›k, sen develerimin aras›nda oldukça develerim râhat
edemezler dedi ve Resûlullah› develerinin aras›ndan ç›kard›.
Bunun üzerine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
Onun için; Yâ Rabbî ömrünü uzun, kendisini flakî eyle! diye
beddüâ etdi. Ebû Servân çok ihtiyârlad›, dâimâ ölmeyi arzû
ederdi. Halk ona, seni ald›¤›n beddüâ sebebiyle helâk olmufl
görüyoruz, derdi. O ise, hây›r helâk olmufl de¤ilim, derdi. ‹slâmiyyet yay›l›p duyulunca, Ebû Servân Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna geldi ve îmân etdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” onun için hayr düâ ve istigfâr etdi. Lâkin, önceki düâ bu düâdan önce kabûl olunmufldu.
¥ Bir gün müflrikler Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” çok incitmifller ve mubârek yüzünden kan ak›tm›fllard›.
Bir yere oturmufldu ve son derece üzgündü. O s›rada Cebrâîl “aleyhisselâm” geldi ve flu vâdîdeki a¤açlardan falan a¤ac›
ça¤›r dedi. Ça¤›rd› ve a¤aç Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” yan›na geldi. Sonra a¤aca yerine geri git buyurdu.
A¤aç eski yerine gitdi. Bunun üzerine Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” bu bana yeter buyurdu.
¥ Kureyfl müflrikleri, Ebû Tâlibin himâyesi sebebiyle, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile mücâdele edemeyince âciz kald›lar. Bir yere toplan›p, Abdülmuttalib ve Hâflimo¤ullar›yla akrabâl›¤›, al›fl-verifli, k›z al›p-verme¤i, konuflmay› yasaklayan bir ahdnâme yaz›p, Hak Sübhânehü ve teâlân›n ad› ile and içdiler. O ahdnâmeyi bir ipe¤e sar›p mumlad›lar, üzerini mührlediler ve Kâ’beye asd›lar. Bunun üzerine, Ebû Leheb hâriç bütün Abdülmuttalib ve Hâflimo¤ullar›, evlerinin bulundu¤u iki da¤ aras›ndaki bir vâdîde bulunan
mahallelerine çekildiler. Üç sene orada kald›lar. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” dâmâd› Ebûl Âs bin Rebi’adan baflka bütün Kureyflliler, onlarla her dürlü alâkay›
kesdiler. Ebûl Âs geceleri onlara bu¤day ve hurma götürürdü. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ona çok düâ
ederdi. Müslimânlar›n günleri darl›k ve s›k›nt› içinde geçiyordu. S›k›nt› çok fliddetlenmifldi. Allahü teâlâ müflriklerin
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Kâ’beye asd›klar› ahdnâmesine bir kurd gönderdi. Ahdnâmedeki Allah ism-i flerîfinden baflka temâm›n› yiyip bitirdi.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu durumu amcas›
Ebû Tâlibe bildirdi. Ebû Tâlib, Abdülmuttalib ve Hâflimo¤ullar›na güzel elbiseler giydirerek, onlarla birlikde Kureyfllilerin meclisine gitdi. Kureyflliler iyi karfl›lad›lar. Onlara ey
Kureyflliler! Size bir ifl sebebiyle geldik. Bu husûsda bize karfl› âdil ve insâfl› davran›n›z. fiöyle ki, Muhammed “aleyhisselâm” bana dedi ki, Kâ’beye asd›¤›n›z ahdnâmeye Allahü teâlâ bir kurd musallat etmifldir. Bu kurd, Allah isminden baflka ahdnâmenin temâm›n› yiyip bitirmifldir. Ben Ondan aslâ
hiç yalan iflitmedim. O ahdnâmeye bak›n›z, e¤er Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” dedi¤i do¤ru ise, Allahdan
korkun ve insanlardan utan›n da, yapd›¤›n›z bu akls›zca iflden vazgeçin. E¤er yalan söylemiflse, Onu size b›rakay›m, himâye etmekden el çekeyim. O zemân Ona diledi¤inizi yap›n›z. Kureyflliler ey Ebû Tâlib! ‹yi düflünmüflsün, dediler. Bir
kimse gönderip, Kâ’bede as›l› ahdnâmeyi getirtdiler. Aç›p
bakd›lar ki, içinde “Bismike Allahümme”den baflka yaz›lm›fl
olan yaz›lar›n hiç biri kalmam›fl. Bunun üzerine Ebû Tâlib
müflrikleri k›nad›. Hiç biri konuflamad› ve ahdnâmeden vazgeçdiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ve bütün
akrabâlar› bulunduklar› vâdîden ç›kd›lar. Kureyflliler de bir
müddet onlarla al›fl-verifl yapd›lar, geçici olarak dost göründüler.
¥ Bir gün müflrikler, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” yan›na geldiler. E¤er sen peygamberlik da’vâs›nda
do¤ru isen, ay› ikiye ay›r da görelim, dediler. E¤er ay› ikiye
bölersem îmân eder misiniz, buyurdu. Evet îmân ederiz, dediler. O s›rada ay›n ondördüncü gecesi idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Allahü teâlâya düâ etdi, o ânda ay
ikiye ayr›ld›. Bir parças› Ebû Kubeys da¤› üzerinde, di¤er
parças› da baflka bir da¤›n üzerinde idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” müflrikleri birer birer adlar›yla ça¤›rarak, ey filan, ey filan gördünüz mü, buyurdu. Fekat müflrikler, Muhammed bize sihr yapd› dediler. Sonra dediler ki, et-
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râfdan gelen misâfirlere soral›m, e¤er biz de gördük derlerse
do¤rudur. Her misâfire sordular. Onlar da biz de sizin gördü¤ünüz gibi ay› ikiye bölünmüfl hâlde gördük, dediler. Ay›n
ikiye ayr›ld›¤›n› görmüfllerdi. Fekat hakîkati görememifllerdi. Allahü teâlâ [A’râf sûresi 179.cu âyetinde meâlen] (Onlar›n gözleri vard›r, fekat onlarla göremezler) buyurdu.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” meflhûr pehlivân Rügâne bin Zeydi gördü. Henüz îmân etme zemân›n
gelmedi mi. ‹ster misin sana mu’cize göstereyim, buyurdu.
Rügâne karfl›daki a¤ac›n yar›s›n› ça¤›r yan›na gelsin, dedi.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” a¤ac›n yar›s›n› ça¤›rd›. A¤aç yar›ld› ve yar›s› huzûruna geldi. Sonra geri git buyurdu, tekrâr geri gidip, di¤er yar›s›yla birlefldi. Bu hâdiseyi
nakl eden râvî flöyle demifldir: O a¤ac› gördüm. ‹ki parças›n›n birlefldi¤i yer uzun bir ip gibi belli idi. Rügâne bu mu’cizeyi görünce, ben bunlar› bilmem. Seninle gürefl tutal›m.
E¤er beni yenersen koyunlar›m›n yar›s› senin olsun, dedi.
Gürefldiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” yendi.
Rügâne bir dahâ güreflelim, dedi. Yine yenildi ve Kureyfllilerle karfl›lafl›nca onlara ne söyleyeceksin diye sordu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Rügâneyi güreflde yendim ve koyunlar›n›n yar›s›n› ald›m derim, buyurdu. Rügâne,
öyle söyleme, bana hofl gelmez. Koyunlar› bana ba¤›fllad›
dersin, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, yalan
söyleyemem buyurdu. Rügâne, sen hiç yalan söylemez misin
dedi. Evet, Rabbime söz verdim, söylemem buyurunca, Rügâne müslimân oldu.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir gece, (Yâ
Rabbî! Ömer bin Hattâb veyâ Ebû Cehl bin Hiflâmdan biriyle islâm› kuvvetlendir) diye, düâ buyurdular. Sabâhleyin
hazret-i Ömer bin Hattâb “rad›yallahü anh” geldi ve müslimân oldu.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir gece teheccüd ile meflgûl idi ve Kur’ân-› kerîm okuyordu. Nusaybin
cinnîlerinden yedi cinnî oraya u¤rad›lar. Resûlullah›n oku-
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du¤u Kur’ân-› kerîm âyetlerini iflitdiler. Bir müddet sonra
Nusaybin cinnîlerinden kalabal›k bir toplulukla gelip, Mekkenin yukar›s›na indiler. Onlardan birisi, Resûlullah›n huzûruna geldi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” eshâb› ile
oturuyordu. Eshâb-› kirâma, kalbinde zerre kadar korku bulunmayan kim benimle gelir buyurdu. Abdüllah bin Mes’ûd
“rad›yallahü anh” aya¤a kalkd› ve Resûlullah›n hurma nebiziyle dolu olan mataras›n› su dolu zan ederek ald›. Birlikde
Mekkenin yukar›s›na gitdiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” bir çizgi çizip: Ey Abdüllah, bu çizginin içinden
d›flar› ç›kma ve hiçbir fleyden korkma buyurdu. Abdüllah ibni Mes’ûd “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: O çizginin
içinde oturdum. Uzakda bir topluluk vard›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” onlara yaklafl›nca aya¤a kalkd›lar,
hürmet gösterdiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
sabâha kadar onlar›n aras›nda kald›. Sonra benim yan›ma
geldi ve çok bekledin yâ Abdüllah buyurdu. Nas›l beklemiyeyim ki yâ Resûlallah. Dünyâ ve âh›ret se’âdeti senin emrine uyma¤a ba¤l›d›r, dedim. Sonra o kalabal›k aras›ndan iki
kifli Resûlullah›n yan›na geldi. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” onlara niçin geldiniz ki, sizin iflinizi hâlletdim, buyurdu. Dediler ki, yâ Resûlallah! Sabâh nemâz›n› seninle
birlikde k›lmak istiyoruz, onun için geldik. Bunun üzerine
Resûlullah bana yan›nda su var m› buyurdu. Hurma suyu
vard›r, dedim. Hurma güzeldir, suyu temizdir buyurdu ve
onunla abdest ald›. Onlar kimlerdir diye sordum. Nusaybin
cinnîleridirler. Müslimân oldular. Ba’z› ihtilâflar› vard›. Hâlletdim. Kendilerine yiyecek ta’yîn edilmesini istediler. Kemikleri kendileri için, teze¤i de hayvânlar› için yiyecek olarak bildirdim, buyurdu. Bu hâdiseden sonra kemikle ve tezek ile tahâretlenmeyi yasaklad›.
Abdüllah ibni Mes’ûd “rad›yallahü anh” flöyle nakl etmifldir: Bir gece Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
elimden tutup, beni Mekkenin bir vâdîsine götürdü. Beni bir
yere oturtdu ve etrâf›ma bir çizgi çizdi. Bu çizgiden d›flar›
ç›kma! Buradan bir topluluk geçecek, onlarla konuflma! On¥
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lar da seninle konuflmak istemezler, buyurdu ve bir yere gitdi. Orada otururken bir de bakd›m ki, bir kalabal›k göründü.
Yan›ma geldiler, etrâf›mdaki çizginin içine girmediler. Kenâr›ndan geçip, Resûlullaha do¤ru gitdiler. Gecenin sonunda Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” geldi. Dizime dayanarak uyudu. Birden bire beyâz elbiseli ba’z› kimseler geldi. O kadar güzel idiler ki, anlat›lamaz. Allahü teâlâ bilir. Bir
k›sm› Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek
bafl› ucunda, bir k›sm› da mubârek ayaklar› taraf›na oturdular. Birbirleriyle konuflma¤a bafllad›lar. fiöyle diyorlard›:
Gözleri uykuda iken, kalbinin uyan›k olmas› hâli, bu Peygamberden baflka hiçbir kimseye verilmemifldir. Bu Peygamberin da’vetini kabûl etmek, bir serây yapd›r›p, çok güzel yemekler hâz›rlatan ve herkesi da’vet eden pâdiflâh›n da’vetini
kabûl etmeye benzer. Da’veti kabûl edip, ziyâfetden yiyip
içenler, sultâna yak›n ve k›ymetli oldular. Kabûl etmeyenleri ise azarlay›p, cezâland›r›r. Bunlar› konufldukdan sonra gitdiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” uyand›. Bana,
Ey ibni Mes’ûd! Bu cemâ’atin ne söylefldiklerini iflitdin mi,
bunlar kimdir, buyurdu. Ben de Allahü teâlâ ve Resûlü bilir,
dedim. Buyurdu ki: Onlar melekler idiler. Söyledikleri misâl
flu idi: Allahü teâlâ Cenneti yaratd›. ‹nsanlar› ona da’vet etdi. Bu da’veti kabûl edenler Cennet ni’metlerine kavuflurlar
ve Allahü teâlâ kat›nda k›ymetli olurlar. Da’veti kabûl etmeyenler cezâ ve azâb görürler.
¥ Mesrûkdan “rahmetullahi aleyh”, Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” Kur’ân-› kerîm okurken, gece cinnîlerin gelip dinlediklerini, Resûlullaha kim haber verdi diye sordular.
Dedi ki, Eshâb-› kirâmdan “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” birisinden iflitdim. fiöyle dedi: O gece bu durumu Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” bir a¤aç haber verdi.

Zübâb bin Hâris “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Câhiliyyet zemân›nda bir putum vard›, ona tapard›m. Cinnîden de bir dostum vard›. Arablar aras›ndaki hâdiseleri bana
haber verirdi. Bir gün o putun önünde uyumufldum. Âniden
cinnî dostum geldi ve ey Zübâb! Ey Zübâb, dinle hayret ve¥
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rici haberi! Muhammed “aleyhisselâm” bir kitâbla peygamber olarak gönderildi. Mekkede insanlar› da’vet ediyor.
Da’vetini kabûl etmiyorlar. O do¤ru söylüyor, yalan söylemiyor, dedi. Bu sözleri iflitince hayret etdim. Kavmime haber
vereyim diye d›flar› ç›kd›m. O s›rada âniden bir kimse geldi
ve Muhammed aleyhisselâm›n peygamberli¤i ile alâkal› haberi getirdi. Tapmakda oldu¤um putu k›rd›m. Bir deveye binip, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna gitmek üzere yola ç›kd›m. Huzûruna var›p mubârek yüzünü
gördüm. O zemâna kadar ömrümde böyle güzel bir yüz görmemifldim. Mubârek yüzünden nûr saç›l›yordu. Yan›na yaklafld›m. Bana niçin geldin, yâ Zübâb, buyurdu. Ne emr buyurursan›z tutay›m diye geldim, dedim. Bana memleketimde
k›rd›¤›m putumdan ve cinnimden haber verdi. Putu k›rd›¤›m
ve cinnînin bana haber getirdi¤i günü söyledi. Ben “Eflhedü
enneke Resûlullah” (flehâdet ederim sen Allah›n resûlüsün)
dedim. Önce Eflhedü en lâ ilâhe illallah de, sonra Eflhedü enneke Resûlullah de buyurdu. Söyledikden sonra kalbime gelen flu fli’ri okudum.
Allahü teâlâ dînini gönderince,
Hidâyetle gelen Resûle hemen uydum.
Puta fliddet gösterip, onu terk etdim,
Resûlün da’vetine icâbet etdim.
Al›flkanl›klar›m› b›rak›p hemen,
Putuma muhâlefet edip, k›rd›m hemen.
Zîrâ bir iki fleye sâhib olamazd›m,
Onun için Resûle tâbi’ oldum hemen.
¥ Câbir “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: A¤aç alt›nda
bî’at yap›ld›¤› s›rada, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: “K›rm›z› devenin sâhibi hâriç a¤aç alt›nda
bî’at edenlerin hepsi Cennete girer.” Bî’atdan sonra o k›rm›z› devenin sâhibi kimdir, görelim diye arad›k. Bakd›k ki, bir
kimse devesini kaybetmifl, onu ar›yordu. Gel bî’at et deveni
sonra arars›n dedik. Devemi bulmam benim için bî’at etmemden dahâ iyi olur, dedi!
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Mâzin bin el-Gadviyye “rad›yallahü teâlâ anh” flöyle
anlatm›fld›r: Kavmimizin bir putu vard›. Herkes ona tapard›.
Bir gün o putun önünde bir kurban kesdim. Putun içinden:
“Ey Mâzin! Beni dinle, memnûn kal›rs›n. Hak zuhûr etdi,
aç›¤a ç›kd›. fier kayboldu. Allahü teâlâ bir Peygamber ile dînini gönderdi. Tafllar›, yontulan putlar› terket ki, Cehennem
ateflinden kurtulas›n.” Bu sesden korkdum. Kendi kendime
büyük bir ifl olacak dedim. Birkaç gün sonra o putun önünde bir kurban dahâ kesdim. Yine putun içinden bir ses geldi.
fiöyle diyordu: “Bana gel de herkesin bildi¤i fleyleri duyas›n.
Bir Peygamber vahy ile gönderildi. Yakaca¤› tafl olan Cehennem ateflinden kurtulmak için Ona îmân et.” Kendi kendime bu beni îkâz eden bir haberdir, dedim. Aradan günler
geçdi. Bir gün bize bir kimse geldi. O kimseden haber sordum. Dedi ki, Mekkede Kureyfl kabîlesinden bir zât Peygamber oldu¤unu söylüyor, ismi Ahmeddir. Her kime rastlasam Allahü teâlân›n da’vetcisine îmân ediniz diyor, dedi.
Kendi kendime putun içinden iflitdi¤im haber budur, dedim.
Kalk›p putu parçalad›m. Mekkeye gitmek üzere yola ç›kd›m.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna var›p,
müslimân olmakla flereflendim. Ben gece gündüz nefsinin
arzûlar› peflinde koflan, flerâb içen fâhifle kad›nlarla düflüp
kalkan, flark› ile meflgûl bir kimse idim. Nice seneler k›tl›k ve
zillet, fliddetli s›k›nt› içinde yaflad›m. Mallar›m hep helâk oldu. O¤lum olmad›. Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” bu kötülüklerden so¤uyup uzaklaflmam için düâ istedim. Benim için flöyle düâ etdi: (Allah›m! Onu flark›c›l›kdan
kurtar›p, Kur’ân-› kerîm okuyucu eyle. Harâmla meflgûliyyetini halâl ile meflgûliyyete çevir. Ona flerâb yerine halâl içecekler nasîb eyle. Fuhfldan kurtar, iffet nasîb eyle. Nefsine
uymakdan kurtar, hayâ ihsân et ve ona sâlih bir evlâd ver.)
Allahü teâlâ benim için yap›lan bu düâlar› kabûl buyurdu.
Rivâyet olunur ki, bu kimse bir mescid yapd›rd› ve o mescidde ibâdet ederdi. Zulme u¤rayan her kim o mescidde üç gün
ibâdet yap›p, kendine zulm eden zâlime beddüâ eylese, o zâlim k›sa zemânda helâk olurdu veyâ baras hastal›¤›na yakalan›rd›. O mescide Muberris denirdi.
¥
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hicretinden vefât›na kadar vukû’ bulan hâdiseler. Bu bölümde iki k›sm vard›r. Birinci k›sm, kitâblarda ne zemân meydâna geldi¤i bildirilen mu’cizeler ile alâkal›d›r. ‹kinci k›sm ise, hangi kitâbdan
al›nd›¤› ve zemân› zikr edilmeden anlat›lan hâdiseler ile alâkal›d›r.
B‹R‹NC‹ KISM:
Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hicretinden vefât›na kadar meydâna gelen ve kitâblarda ne zemân
meydâna geldi¤i bildirilen mu’cizeler.
Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” Mekkeden
Medîneye hicret etmesi bildirildi¤i zemân, bi’setin ondördüncü senesi idi. Mekkeden ayr›ld›¤› gece, Kureyfl müflrikleri aralar›nda, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” öldürmek için anlafld›lar. Gece uyku vakti gelince, Resûlullah›n
kap›s›n›n önünde toplan›p, uyusun da öldürelim diye bekleme¤e bafllad›lar. O gece Yâsîn sûresinin ilk âyetleri nâzil oldu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” yerden bir avuç
toprak ald›. Meâl-i flerîfi, (Önlerinden bir sed ve arkalar›ndan bir sed çekdik de onlar› kapatd›k, art›k göremezler.)
olan Yâsîn sûresi 9.cu âyetini üzerlerine okuyarak ve elindeki topra¤› da bafllar›na saçarak, aralar›ndan geçip gitdi. Hiç
görmediler ve fark›na varamad›lar. ‹çlerinde sâdece biri gördü ve müflriklere Muhammedi göremediniz! O ç›k›p gitdi,
dedi. Müflrikler kalk›p yüzlerindeki ve bafllar›ndaki topra¤›
sildiler.
¥

¥O

gece Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” ile birlikde Sevr da¤›nda bir ma¤aran›n önüne kadar gitdiler. Hazret-i Ebû Bekr:
Yâ Resûlallah! Ma¤aran›n içine önce ben gireyim. Sana bir
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zarar gelmesin, dedi. ‹çeri girip, parma¤› ile ma¤aran›n d›vâr›ndaki delikleri bir bir yoklad›. Büyük bir delik buldu. O deli¤i kontrol için aya¤›n› içine sokdu. Aya¤› uylu¤una kadar
içeri girdi ve geri ç›kard›. Bir rivâyete göre ise gömle¤ini parçalara ay›r›p, o parçalarla delikleri t›kad›. Bir delik kald›.
Oraya da aya¤›n› koydu ve aya¤›n› y›lan sokdu. Yâ Resûlallah! ‹çeri buyurunuz. Sizin için yer hâz›rlad›m, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ma¤aran›n içine girip istirâhat etdi. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk o gece y›lan sokmas› sebebiyle aya¤›n›n ac›s›ndan çok ac› çekdi. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” bildirmedi. Sabâhleyin Resûlullah,
hazret-i Ebû Bekrin aya¤›n› fliflmifl hâlde görünce, bu nedir
Ey Ebû Bekr diye, sordu. Yâ Resûlallah! Bu gece y›lan sokdu deyince, bana niçin bildirmedin, buyurdu. Sizi üzmek istemedim yâ Resûlallah, dedi. Bunun üzerine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, mubârek elini fliflen yere sürdü, o
ânda iyilefldi, flifllik kayboldu.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile hazret-i Ebû
Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” ma¤aran›n içine girer girmez, o gece ma¤aran›n kap›s›n›n önünde bir a¤aç yeflerdi. ‹ki
yabânî güvercin o a¤ac›n üzerine yuva yap›p yumurtlad›lar.
Bir örümcek de ma¤aran›n a¤z›n› a¤›yla ördü. Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” Mekkeden ayr›ld›¤›n› haber
alan müflrikler ok ve yaylar›n› al›p, ta’kîbe ç›kd›lar. Ma¤aran›n ikiyüz zrâ veyâ bir rivâyetde elli zrâ kadar yak›n›na geldiler. [Bir zrâ 48 cm.dir.] Aralar›ndan birini ma¤aran›n içine
girip bakmas› için gönderdiler. O kimse ma¤aran›n önüne
geldi ve geri dönüp gitdi. Niçin döndün dediler. Ma¤aran›n
kap›s› örümcek a¤›yla kapl› ve orada iki güvercin var. Anlad›m ki içerde kimse yok, dedi. Müflrikler ma¤aran›n kap›s›na konan iki güvercini görerek döndükleri için, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” o güvercinlere hayr düâda bulundu. Allahü teâlâ o güvercinlere haremde yer nasîb etdi ve
nice seneler orada yaflay›p yavrulad›lar.
¥ Müdlec o¤ullar› kabîlesinin reîsi Sürâka flöyle anlatm›fld›r: Kavmimin aras›nda oturuyordum. Bir kimse geldi ve de-
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niz sâhilinde bir karart› gördüm. Zan ediyorum ki, Muhammed “aleyhisselâm” ve Eshâb›d›r, dedi. Ben anlad›m ki onlard›r. O kimseye dedim ki: Onlar de¤ildir. Belki falan falan
kimselerdir. Develerini kaybetmifller, onu ar›yorlard›r. Sonra evime gidip hizmetçime at›m› d›flar› ç›kar›p, hâz›rlamas›n›
söyledim. M›zra¤›m› ald›m. At›ma binip ta’kîb için sürdüm.
Onlara yetifldim. O kadar yaklafld›m ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Kur’ân-› kerîm okuyordu. Onu iflitiyordum. Hiç arkas›na dönüp bakm›yordu. Hazret-i Ebû Bekr-i
S›ddîk devâml› bak›yordu. Birden bire at›m›n ayaklar› karn›na kadar yere batd›. Feryâd ederek, siz bana beddüâ etdiniz!
Düâ ediniz, kurtulay›m. Yemîn ediyorum ki kime rastlarsam
geri çevirece¤im, dedim. Düâ etdiler, kurtuldum. Ta’kîb için
gelen kime rastlad›ysam geri çevirdim.
Rivâyet edilir ki o s›rada Sürâka, Resûlullaha “sallallahü
aleyhi ve sellem” benim koyun sürüme u¤ray›nca, koyunlar›mdan hangisini isterseniz tutup al›n›z, dedi. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” biz müflriklerin ba¤›fl›n› kabûl
etmeyiz, buyurdular.
¥ Resûlullah

“sallallahü aleyhi ve sellem” hicret ederken,
yolda Ümmü Ma’bedin çad›r›na u¤rad›lar. O, Resûlullah›
bilmiyordu. Ey Ümmü Ma’bed! Yan›nda hiç süt var m›d›r
diye sordu. Süt yok, koyunlar›m da uzakdad›r, dedi. Çad›rda
bir koyun gördü ve bu nedir deyince, o za’îf, güçsüz bir koyun. Onun için sürüden geri kald›, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, izn verirsen, bu koyundan süt sa¤al›m
deyince, siz bilirsiniz. Fekat bu koyun k›s›rd›r, dedi. Bunun
üzerine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” o koyunu
yan›na yaklafld›rd› ve mubârek elini koyunun memesine sürdü ve sa¤d›. O kadar süt geldi ki, çad›rda bulunan bütün kaplar sütle doldu. O sütden içdiler. Sonra bir kab dahâ istedi.
Onu da sütle doldurup, Ümmü Ma’bede verdiler ve oradan
ayr›ld›lar.
Ümmü Ma’bed flöyle demifldir: O koyun evimizde o kadar bereketli oldu ki, Emîr-ül mü’minîn hazret-i Ömer “ra– 127 –

d›yallahü anh” zemân›na kadar sabâh akflam o koyundan
süt sa¤d›k. O sene bütün kabîlelerde hiç süt elde edilememifl
idi.
Ebû Ca’fer bin Harîr Taberî flöyle rivâyet etmifldir: Ümmü
Ma’bedin Ma’bed ad›nda kötürüm bir o¤lu vard›. Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” mu’cize görünce, o¤lunu huzûruna getirdi ve düâ istedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” düâ etdi. Çocuk o ânda iyileflip, yürümeye bafllad›.
¥ Zemahflerî, (Rebîül-Ebrâr) adl› kitâb›nda flöyle rivâyet
etmifldir: Ümmü Ma’bedin k›zkardeflinin o¤lu Hindden, o
da Ümmü Ma’bedden flöyle nakl etmifldir: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” çad›r›ma u¤rad›. Gece çad›r›mda
istirâhat edip, uyudu. Uyan›nca su istedi. Mubârek ellerini
y›kad› ve a¤z›n› çalkalay›p, suyunu çad›r›m›n yan›nda bulunan bir dikenin dibine dökdü. Sabâhleyin bakd›k ki, oradan
büyük bir a¤aç yetiflmifl. Kocaman meyveler vermifldi. Meyvelerin kokusu anber gibi, tad› fleker gibi idi. O meyveleri aç
kimse yise doyar, susuz kimse yise suya kanar, hasta olan yise s›hhate kavuflurdu. Üzüntülü kimse yise nefl’elenirdi. O
a¤ac›n yapra¤›ndan yiyen deve ve koyunlar hesâbs›z süt verirdi. Biz o a¤ac›n ad›n› mubârek a¤aç koymuflduk. Çevredeki kabîleler, hastalar› için onun meyvelerinden istemeye
gelirlerdi. Bir seher vaktinde o a¤ac› yemiflleri dökülmüfl,
yapraklar› küçülmüfl bir hâlde gördüm. Çok korkdum ve
üzüldüm. Bir de iflitdim ki, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi
ve sellem” vefât haberi geldi. Bu hâdiseden sonra, aradan
otuz sene geçdi. Yine bir sabâh vakti d›flar› ç›k›p bakd›m ki,
o a¤aç kökünden budaklar›na kadar diken hâlini alm›fl,
meyveleri yere dökülmüfldü. Hazret-i Alînin “kerremallahü
vecheh” flehîd edildi¤i haberini iflitdik. Bu hâdiseden sonra
o a¤aç art›k meyve vermedi. Fekat yapraklar›ndan fâideleniyorduk. Bir gün bakd›m ki a¤ac›n içinden hâlis kan ak›yordu. Yapraklar› solmufldu. Üzüntülü bir hâlde otururken,
hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh” flehîd edildi diye haber
getirdiler. Ondan sonra o a¤aç kökünden kurudu ve belirsiz
oldu. Zemâhflerî flöyle demifldir: Hayret edilir ki, bu hâdise
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koyun hâdisesi gibi meflhûr olmam›fld›r.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hicret s›ras›nda
Ümmü Ma’bedin çad›r›na ulafld›¤›nda, müflrikler ne tarafa
gitdi¤ini bilemediler. O gün Ebû Kubeys da¤›n›n üzerinden
bir ses iflitdiler. Ba’z› beytler okudu. Fekat sesin sâhibini göremiyorlard›. O beytlerde flöyle diyordu:

Allahü teâlâ onlara bol iyilikler versin,
Çad›r›na vard›lar, Ümmi Ma’bedin!
‹kisi hicret etdiler, Hak olan emr ile,
Muhakkak felâha erer, arkadafl› Muhammedin “aleyhisselâm”!
Mekkeli müflrikler, bu beytleri iflitince, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Medîne taraf›na gitmifl oldu¤unu
anlad›lar.
¥ Hicret s›ras›nda Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” yolda iken, Büreyde-i Eslemî, kabîlesinden yetmifl kifliyle Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” önüne ç›kd›.
Resûlullah onu görünce, ad› ile ça¤›rd› ve (Berâde emrünâ)
ya’nî iflimiz so¤udu [râhatlad›k] anlam›na gelen ismine iflâret
etdi. Selâmete ermek anlam›na gelen Eslem kabîlesinden oldu¤unu ö¤renince de (Sellimnâ) ya’nî selâmet bulduk buyurdu. Büreyde-i Eslemî, Resûlullaha siz kimsiniz diye sorunca,
ben Muhammed bin Abdüllah›m ve Allahü teâlân›n Resûlüyüm, buyurdu. Bunun üzerine Büreyde-i Eslemî hemen,
“Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve enneke abdühü ve resûlühü”
diyerek müslimân oldu. Yan›ndaki yetmifl kifli de îmân etmekle flereflendiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
ile berâber yola devâm etdiler. Medîneye bir menzil mesâfede bir yerde gecelediler. Sabâhleyin, Büreyde-i Eslemî: Yâ
Resûlallah! Medîneye bayraks›z girmemiz olmaz diyerek,
sar›¤›n› ç›kar›p bir m›zra¤›n ucuna ba¤lad›. Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” önünde tutarak yürüdü. Böylece Medîneye girdiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: “Ey Büreyde! Benden sonra, Horasân
flehrlerinden Zülkarneynin kurdu¤u Merv flehrine gidecek-
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sin. Vefât›n da orada olacakd›r. K›yâmet gününde flark ehlinin önderi olacaks›n.” Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu¤u gibi oldu. Büreyde “rad›yallahü anh” bir savaflda Merv flehrine gitdi ve orada vefât etdi. Hadîs âlimleri
demifllerdir ki, flehrler hakk›nda vârid olan hadîs-i flerîflerden en s›hhatli hadîs, Büreyde “rad›yallahü anh” hadîsidir.
Büreydenin “rad›yallahü anh” kabri, Hakîm ibni Amr Gaffârînin kabrinin yan›ndad›r. Hakîm ibni Amr Gaffârî Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›ndand›r. Merve
emîr ve kâdî olmufldur. Hicretin ellinci senesinde vefât etmifldir. Büreyde “rad›yallahü anh” ise hicretin altm›fl›nc› senesinde vefât etdi.
Selmân-i Fârisî “rad›yallahü anh” müslimân olmadan
önce birçok râhib ile sohbet etmifl, pekçok patri¤in hizmetinde bulunmufldu. Herbiri ömrünün sonunda baflka bir râhibin
yan›na gitmesini vas›yyet etmifldi. Yan›nda bulundu¤u son
râhibin de, vefât› yaklafl›nca, sizden sonra kimin yan›na gideyim, diye sordu. O râhib dedi ki: fiu ânda yeryüzünde sohbetinde bulunaca¤›n ve sana hayr gelecek bir kimse bilmiyorum. Fekat, âh›r zemân Peygamberinin gönderilmesi yaklafld›! O Peygamber ‹brâhîm aleyhisselâm›n dîni üzere olur. O
iki tafll›k arâzî aras›nda ve hurma a¤ac›n›n bol oldu¤u bir yerde bulunacakd›r. ‹ki kürek kemi¤i aras›nda nübüvvet mührü
vard›r. Hediyyeyi kabûl eder. Sadakay› kabûl etmez. Selmân-› Fârisî “rad›yallahü anh” o râhibin vas›yyeti üzerine
Arabistâna gitmek üzere yola ç›kd›. Sonunda Medîneye ulafld›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Medîneye hicret
ederken Kubâda konaklad›klar› s›rada, Selmân-› Fârisî “rad›yallahü anh” yan›na bir fleyler al›p, Resûlullah›n huzûruna
gitdi. Götürdü¤ü fleyleri bunlar sadakad›r diyerek takdîm etdi. Resûlullah, Eshâb›na, siz yiyiniz, buyurdu ve kendisi yimedi. Selmân-› Fârisî kendi kendine alâmetin birisi ortaya
ç›kd›, dedi. Bundan sonras›n› kendisi flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Kubâdan Medîneye gelince, yine yan›ma birfleyler al›p, huzûruna gitdim. Bunlar hediyyedir, dedim. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Es¥
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hâb›yla birlikde o hediyyeden yidiler. Kendi kendime ikinci
alâmet de temâm dedim. Sonra bir def’as›nda dahâ huzûruna vard›m. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Bakî’
kabristân›nda Eshâb›ndan birinin cenâzesinde idi. Üzerinde
biri ridâ, biri de izâr olmak üzere iki gömlek vard›. Ben nübüvvet mührünü göreyim diye yak›n durdum. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” beni nübüvvet mührünü görsün
diye mubârek omuzundan ridâs›n› indirdi. Nübüvvet mührünü gördüm. Tam râhibin bana ta’rîf etdi¤i gibi idi. Elimde olmayarak e¤ilip, nübüvvet mührünü öpdüm ve a¤lad›m. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” beni huzûruna ça¤›rd›.
Var›p oturdum. Bafl›mdan geçen hâdiseleri birer birer anlatd›m. Hofllar›na gitdi. Eshâb-› kirâm›n da bunlar› duymas›n›
istedi.
¥ Selmân-› Fârisî “rad›yallahü anh” bir yehûdînin kölesi
idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Selmân-› Fârisîye, sâhibine söyle, seni bedel karfl›l›¤›nda serbest b›raks›n,
buyurdu. Selmân-› Fârisî “rad›yallahü anh” sâhibine çok ›srâr etdi. Bunun üzerine yehûdî onu üçyüz hurma a¤ac› dikip
tutdurmas› ve k›rk kayye gümüfl ya’nî dörtbin dirhem gümüfl
vermesi flart›yla serbest b›rakaca¤›n› söyledi. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›na; kardefliniz Selmâna
yard›m ediniz, buyurdu. Eshâb-› kirâm›n herbiri elinden geldi¤i kadar yard›m edip, üç yüz hurma fidan› toplad›lar. Sonra Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Ey Selmân! Bunlar›n dikilece¤i yerleri kaz›p, hâz›rla ve bana haber ver buyurdu. Çukurlar› kaz›p, hâz›rlad›. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” kendi mubârek elleriyle hurma fidanlar›n›
dikdi. Selmân-› Fârisî “rad›yallahü anh”yemîn ederek, cân›m
kudretinde olan Allahü teâlâ hakk› için, o hurma a¤açlar›n›n
temâm› tutdu. Sonra Eshâbdan birisi, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna yumurta büyüklü¤ünde hâlis
alt›n getirdi. Bir ma’dinde bulmufldu. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” Selmân-› Fârisîyi “rad›yallahü anh” ça¤›r›p, al bunu serbest b›rak›lman için istenen borcunu öde, buyurdu. Yâ Resûlallah! Zimmetimde k›rk kayye borç vard›r,
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bu kâfi gelmez, deyince, Allahü teâlâ senin borcunu bununla edâ eder, buyurdu.
Bir rivâyetde de flöyle bildirilmifldir: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” yumurta büyüklü¤ündeki o alt›n› mubârek diline dokundurdu ve bununla borcunu öde buyurdu.
Selmân-› Fârisî “rad›yallahü anh” onu al›p, yehûdîye götürdü. Tartd›lar, tam k›rk kayye ç›kd›. Ne eksik ne de fazla idi.
¥ Selmân-› Fârisî “rad›yallahü anh” îmâna gelmek
se’âdetine kavuflunca, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” onun ne söyledi¤ini anlamak için fârisî bilen bir tercümân istedi. Fârisî ve arabî bilen bir yehûdî tüccâr buldular.
Selmân-› Fârisî “rad›yallahü anh” Resûlullah› “sallallahü
aleyhi ve sellem” medh ediyor ve yehûdî kavmini de kötülüyordu. O yehûdî onun sözlerinden al›n›p, bu kifli size düflmând›r. Kötü söz söylüyor, dedi. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” hayret etdi ve bu farsl› kimse bize ezâ yapmaya gelmifl, buyurdu. O s›rada Cebrâîl aleyhisselâm gelip,
Selmân-› Fârisînin “rad›yallahü anh” ne dedi¤ini bildirdi.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” o yehûdîye Selmân-› Fârisînin “rad›yallahü anh” söylediklerini birer birer
aç›klad›. Yâ Muhammed, sen onun lisân›n› biliyordun da
beni neden istedin, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” bilmiyordum. Fekat, Cebrâîl aleyhisselâm geldi ve
ta’lîm eyledi, buyurdu. Ey Muhammed! Bundan önce seni
yalanlard›m. fiimdi anlad›m ki sen Allah›n Resûlüsün. Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve enneke Resûlullah diyerek müslimân oldu. Bundan sonra Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” Cebrâîl aleyhisselâma Selmâna arab lisân›n› ta’lîm
eyle, dedi. Cebrâîl aleyhisselâm gözünü yumsun ve a¤z›n›
açs›n, dedi. O da öyle yapd›. A¤z›n›n suyundan onun a¤z›na
koydu. O ânda Selmân-› Fârisî “rad›yallahü anh” arabî konuflma¤a bafllad›.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Kusvâ adl› devesinin üzerinde, Medîne-i münevvereye girince, u¤rad›¤› her
mahalle halk› ve her kabîle, devesinin yular›ndan tutarak,
kendilerine misâfir olmas›n› çok istediler. Resûlullah “sallal-
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lahü aleyhi ve sellem” devenin yular›n› tutmay›n›z. O
me’mûrdur, buyurdu. Nihâyet deve sonradan mescidin yap›ld›¤› yere var›p, oraya çökdü. O arsa Sehl ve Süheyl ad›nda iki
yetîmin mülkü idi. Deve çökdü¤ü o yerde biraz durdu. Sonra
sa¤›na ve soluna bakd› ve kalk›p biraz yürüdü. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” devenin yular›n› sal›p serbest b›rakm›fld›. Sonra deve ilk çökdü¤ü yere bak›p, tekrâr oraya gelip, orada çökdü. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” devenin üzerinden indi. Ebû Eyyûb el-Ensârî Hâlid bin Zeyd
“rad›yallahü anh” devenin üzerindeki eflyâlar› evine götürdü.
Dahâ sonra devenin ilk çökdü¤ü o arsa iki yetîmden sat›n
al›nd› ve orada Mescid-i Nebî yapd›lar. [Hâlid bin Zeyd Ebû
Eyyûb el-ensârî, hicrî 50. senede Süfyân bin Avf kumandas›ndaki askerler ile ‹stanbula gelen, burada vefât eden büyük Sahâbî. Onun bulundu¤u yere Eyyûb Sultân denilir.]
¥ (fieref-ül-Mustafâ)

adl› kitâbda flöyle bildirilmifldir: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Medînede Mescid-i
Nebîyi yapd›r›rken, hazret-i Ebû Bekre “rad›yallahü anh”
bize flöyle birkaç direk lâz›md›r, buyurdu. Hazret-i Ebû Bekr
“rad›yallahü anh” Mekkede öyle direkler bir evde vard›r.
Keflke burada olsayd›, dedi. Bunun üzerine Resûlullah, burada olmas›n› ister misin buyurunca, evet isterim, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” düâ etdi. Allahü teâlâ
o direklere kanat verdi. Uçarak Medîneye geldiler ve ihtiyâc
olan yere yerlefldiler.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Medîneye girince, Medînenin kad›nlar› ve çocuklar› sevinçle ve coflkuyla flu
fli’ri söylediler:
Vedâ tepelerinden ay do¤du üzerimize,
Hakka da’vet etdikce, flükr vâcib oldu bize.
Enes “rad›yallahü anh” ise flöyle rivâyet etmifldir. Benî
Neccâr câriyeleri gelip, def çalarak flu fli’ri okudular:
Biz Benî Neccâr câriyeleriyiz,
Muhammed ne güzel komfludur.
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Ümmül mü’minîn Safiyye “rad›yallahü anhâ” flöyle anlatm›fld›r: Babam Huyey bin Ahtab›n ve amcam Ebû Yâsir
bin Ahtab›n çocuklar› aras›nda en çok sevdi¤i bir çocukdum.
Ne zemân yanlar›na varsam, beni severlerdi. Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” hicret s›ras›nda Kubâda konaklad›¤› haberinin geldi¤i gün, babam ve amcam sabâhleyin erkenden Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” görme¤e
gitdiler. Akflam döndüler. Çok yorgun ve kederli görünüyorlard›. Zor yürüyorlard›. Her zemânki gibi yanlar›na vard›m.
Son derece üzgün ve tasal› olmalar› sebebiyle bana hiç alâka
göstermediler. Amcam babama, bu o mudur, dedi. Babam,
evet vallahi odur, dedi. Amcam, sen onu tan›rm›s›n ve isbât
edebilir misin deyince, babam evet vallahi ederim, dedi. Sonra amcam babama senin gönlünde ne var, dedi. Babam dünyâda yaflad›¤›m müddetce düflmânl›k var dedi!
¥

¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Medîneye hicret
etmeden önce, Medîne halk› Abdüllah bin Selûli kendilerine
reîs edinmifllerdi. Ona cevherlerle süslü bir tâc vermifllerdi.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Medîneye teflrîf edince, Medîne halk› temâmen Ona hürmet ve alâka gösterme¤e
bafllad›lar ve tâbi’ oldular. ‹bni Selûl bir köflede de¤ersiz bir
hâlde kald›. Ona alâka göstermez oldular. Bunun üzerine Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” öldürmek veyâ bir s›k›nt› vermek için harekete geçdi. Bir gün yehûdîler onun yan›na topland›lar. Bu husûsda ba’z› plânlar yapd›lar. Lebîd bin
Âs›mdan yard›m istediler. Lebîd, falan mahallede Hayre
ad›nda yafll› bir kad›n var. Sihr yapmakda çok ileridir. Onu
bulun dedi. Bulup o kad›na on kayye (bin dirhem) alt›n ve on
top kumafl verdiler. E¤er Muhammedi helâk edersen dahâ sana çok fleyler verece¤iz, dediler! Yafll› kad›n bir güvercin yavrusuna i¤neler bat›r›p, iplikleri dü¤ümleyerek, güvercin yavrusunun üzerine sard›. Medînenin d›fl›nda harâb bir kuyunun
içine koyup, a¤z›n› kapatd›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” hastaland›. A’zâlar› hareketsiz kald›. Çeflidli ilâclar
verdilerse de fâide sa¤lamad›. Bu hâl dokuz gün devâm etdi.
Sonra Cebrâîl aleyhisselâm geldi, durumu haber verdi. Resû-
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lullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” oraya götürdüler. Kuyuyu aç›p güvercini ç›kard›. Fekat iplerdeki dü¤ümleri çözmek
mümkin olmad›. Cebrâîl aleyhisselâm Mu’avvizeteyn [Kûl
e’ûzü] sûrelerini getirdi. Yâ Muhammed “aleyhisselâm”! Bu
sûreleri o dü¤ümlerin üzerine oku, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” o sûreleri okuma¤a bafllad›. Her âyeti
okudukça dü¤ümlerden biri çözülme¤e ve i¤nelerden biri ç›kma¤a bafllad›. Sûreleri temâmen okuyunca, dü¤ümlerin de temâm› çözüldü. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hastal›kdan temâmen kurtulup, s›hhate kavufldu. Sonra o mel’ûn
kimseleri ça¤›r›p, azarlad›. Medîne ehâlîsi onlara öyle cezâlar
verdiler ki, helâk oldular.
Ammâr bin Huzeyme flöyle anlatm›fld›r: Evs ve Hazrec
kabîleleri aras›nda, Ebû Âmirden dahâ ziyâde Resûlullah›
“sallallahü aleyhi ve sellem” medh eden yokdu. Çünki, yehûdîler aras›nda çok bulunmufl ve onlardan Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” s›fatlar›n› iflitmifldi. O Peygamberin
hicret edece¤i yer Medînedir diye söylemifllerdi. Ayr›ca din
aramak için fiâma gitmifldi. Orada da yehûdîlerden ve nasrânîlerden Resûlullah›n vasflar›n›, fleklini ve flemâilini iflitmifldi.
Sonunda Medîneye dönüp orada yerlefldi. Yünden h›rka giyer, rûhbanl›k iddiâs›nda bulunurdu. Dâimâ millet-i hanîf
üzere oldu¤unu iddiâ ederdi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi
ve sellem” gönderilmesini bekledi. Nihâyet Resûlullaha
Mekkede peygamberli¤i bildirilince bunu iflitdi. Fekat Mekkeye gitmedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Medîneye hicret edince de, Ebû Âmirin içine bir hased ve nifâk
düfldü. Resûlullah›n yan›na gidip, Ey Muhammed! Ne ile
Peygamber oldun dedi. Dîn-i hanîf üzere buyurunca, sen bu
dîne birfleyler kar›fld›rm›fls›n, dedi. Resûlullah bu dîni apaç›k
ve tertemiz getirdim. Yehûdî ve nasrânî âlimlerinin benim
vasflar›m hakk›nda sana bildirdikleri nereye gitdi, buyurdu.
Ebû Âmir, o sen de¤ilsin, dedi. Resûlullah, yalan söylüyorsun
deyince de, yalan söyleyen memleketinden sürülüp garîb ölsün, dedi. Bu sözleriyle Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Mekkeden Medîneye gelmifl olmas›n› kast ediyordu.
¥
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Bunun üzerine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” kim
yalan söylüyorsa öyle olsun, buyurdu. Sonra Ebû Âmir Mekkeye gidip müflriklere tâbi’ oldu. Mekke fethedilince Tâife
kaçd›. Tâif halk› müslimân olunca da, fiâma gitdi. Orada vatan›ndan sürülmüfl ve yaln›z bir hâlde, ölüp gitdi.
¥ ‹slâmiyyetden önce fiâmda ‹bni Heyyebân ad›nda bir
yehûdî vard›. Bu yehûdî Medîneye gelip yerlefldi. Benî Kureyzâ kabîlesinin aras›nda kal›rd›. O kabîleden biri flöyle demifldir. Aslâ onun gibi edeb ve flartlar›n› gözeterek nemâz k›lan kimse görmedim. Ne zemân k›tl›k olsa, ya¤mur düâs› için
onun yan›na giderdik. Bize sadaka vermemizi söylerdi. Sadakadan sonra düâ ederdi. Biz henüz yan›ndan ayr›lmadan
ya¤mur ya¤ma¤a bafllard›. Vefât› yaklafl›p yak›nda ölece¤ini
anlay›nca, bize vas›yyet ederek flöyle dedi. Ey yehûdî cemâ’ati! Biliyor musunuz ben niçin ni’meti bol olan fiâm› terk
edip de, k›tl›k bulunan bu Medîne flehrine gelip, buray› kendime vatan edindim! Allah bilir dediler. Bunun üzerine dedi
ki: Ben buraya flu sebeble geldim. ‹lâhî kitâblarda okudum
ve anlad›m ki, âh›r zemân Peygamberinin gelmesi yaklaflm›fld›r. Bu flehr Onun hicret yeri olacakd›r. Dîni burada kuvvet
bulacakd›r. Ümmîd ediyordum ki, Ona hizmetle ve tâbi’ olmakla flerefleneyim. Ona îmân ederek dalâletden hidâyete
kavuflay›m. Fekat kesin olarak anlad›m ki, f›rsat elvermedi!
Ömrüm o zemâna yetmedi! Sak›n, sak›n! gaflet etmeyiniz!
Câhillik ve inâd yoluna gitmeyiniz. O Peygamberin zuhûru
zemân› yaklafld›. Ona îmân etmekde yar›flanlardan olma¤a
çal›fl›n›z. Ona îmân edip tâbi’ olarak, hidâyete erip, dalâletden kurtulunuz. O kendisine muhâlefet edenleri öldürecek,
kad›nlar›n› ve çocuklar›n› esîr alacakd›r. Bu durum Ona tâbi’ olman›za engel olmas›n. Zîrâ O bu iflle emr olunmufldur!
Zemân geldi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Benî
Kureyza kabîlesini kuflatd›. Aralar›ndan ‹bni Heyyebân›n
vas›yyetini iflitenler: Ey Kureyza o¤ullar›. Bu ‹bni Heyyebân›n haber verdi¤i peygamberdir dediler. Di¤erleri bu o de¤ildir, dediler. Fekat vasiyyeti ifliten insafl›lar, vallahi Odur diyerek hemen kal’adan afla¤› inip îmân etdiler. Cânlar›n›,
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mâllar›n› ve âilelerini kurtard›lar.
¥ Rüfâa bin Râfi’ “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Bedr gazâs›nda kardeflim Hallâd bin Râfi’ ile birlikde bir deve yavrusuna binmifldik. Devemiz Ravhâ denilen yere var›nca yorulup kald›. Kardeflim, yâ Rabbî! E¤er bu deve bizi Medîneye geri götürürse, bunu kurbân edece¤im, dedi. Biz o
hâlde iken bir de bakd›k ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” ç›ka geldi. Bizi o hâlde görünce su istedi. Verdik.
Mubârek a¤z›n› çalkalad› ve bir abdest al›p suyunu bir kab›n
içinde toplad›. Sonra biz o devenin a¤z›n› açd›k, bu sudan
dökdü. Sonra bafl›na, boynuna, gövdesine ve kuyru¤una
dökdü. Bize, binin buyurdu ve kendisi gitdi. Biz o deveye binip, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” yetifldik. Seferde o deve bizi koflarak tafl›d›. Bedr savafl›ndan dönüp Medîneye ulafl›nca, devemiz yine çöküp kald›. Kardeflim onu kesip, etini fakîrlere paylafld›rd›.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Bedr gazâs›nda,
mubârek eliyle, flurada falan kimse, flurada falan kimse öldürülecek diye belli yerleri gösterdi. Aynen buyurdu¤u gibi, kimin nerede öldürülece¤ini gösterdiyse, orada öldürüldü.

Emîr-ül mü’minîn hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” buyurdu ki: Resûlullah› Peygamber olarak gönderen Allahü teâlâya yemîn ederim ki, kimin nerede öldürülece¤ini gösterdiyse, orada öldürüldü.
Bedr gazâs›nda, müflriklerden bir tak›m gençler savafla
gitmemifldi. Gece ay ›fl›¤› alt›nda birbirleriyle konuflup, birfleyler anlat›yorlar ve fli’rler okuyorlard›. O s›rada âniden bir
ses iflitdiler. Birkaç beyt okundu ve “Hanîf cemâ’ati zafere
ulafld›” diyordu. Sesin geldi¤i yere gitdiler. Fekat kimseyi göremediler. Çok korkup geri döndüler. Hicre (Kâ’benin yan›na) geldiler. Orada yafll›lardan bir gurub kimse oturuyordu.
Durumu onlara anlatd›lar. Yafll› kimseler, e¤er söyledi¤iniz
do¤ru ise, Muhammed zafere ulaflm›fld›r. Çünki Muhammede ve eshâb›na hanîf derler. Aradan bir gece geçdi. Bedr savafl›nda müflriklerin ma¤lûb oldu¤u, Resûlullah›n “sallallahü
¥
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aleyhi ve sellem” müflriklere karfl› zafere ulafld›¤› haberi geldi.
¥ Resûlullah

“sallallahü aleyhi ve sellem” Mekkeden hicret edince, Ukbe bin Mu’ayt flu ma’nâda iki beyt söyledi:
“Ey Kusvâya binip bizden ayr›lan kimse! Az sonra beni at›m›n üzerinde yan›nda göreceksin. M›zra¤›m› size kald›r›p
kan›n›zla ›slataca¤›m. K›l›c›m da sizi parçalayacakd›r.”
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu beytleri iflitince: “Yâ Rabbî! Onu burnunun üzerine düflür, sar’a hastal›¤›
ver” diye beddüâ etdi. Bedr gazâs›nda at› huysuzluk yapd›.
Eshâbdan biri onu esîr al›p, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi
ve sellem” huzûruna getirdi. Boynunun vurulmas›n› emr buyurdular.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Bedr gazâs›na
Eshâb-› Tâlüt adedince, ya’nî üçyüz onbefl sahâbî ile ç›kd›.
[Eshâb-› Bedrin ismleri, (Câliyet-ül-ekdâr) kitâb›nda vard›r.
Bu kitâb, Hakîkat Kitâbevi taraf›ndan basd›r›lm›fld›r.] Onlar
için flöyle düâ etdi. “Allah›m onlar yal›n ayakd›r, onlar›n gitmelerine yard›m eyle. Elbiseleri yokdur, onlar› giydir. Açd›rlar, onlar› doyur.” Onlardan hiç biri, ganîmete kavuflmadan
dönmedi. Hepsinin kar›nlar› tok olarak, elbiseleri ile ve birer
ikifler deveye sâhip olarak döndüler.

Emîr-ül mü’minîn Ömer “rad›yallahü anh” flöyle demifldir: Meâl-i flerîfi, (O topluluk yak›nda bozulacak ve onlar arkalar›n› dönüp kaçacaklard›r) olan [Kamer sûresi 45.ci]
âyet-i kerîmesi nâzil olunca, bu (hezîmet-i cem’) [toplu hezîmet] ne demekdir, diye düflünüyordum. Bedr gazâs›nda Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” z›rh›n› giyerken bu
âyet-i kerîmeyi okudu¤unu duydum. O zemân âyet-i kerîmede neye iflâret olundu¤unu yakînen anlad›m.
Bedr gazâs›ndan, bir gece önce, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” askerleri üzerine öyle bir uyku basd› ki,
kalkmak isteseler de kalkam›yorlard›. Zübeyr “rad›yallahü
anh” diyor ki, birazc›k do¤rulmak istesek, elimizde olmadan
¥
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düflüp uyuyorduk. Eshâb-› kirâm›n hepsi bu hâlde idiler. Rufâa bin Râfi’ flöyle demifldir. O gece üzerime öyle uyku basd› ki, ihtilâm oldum, gusl etdim. Müflriklerin ordusu Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yak›n›nda konaklam›fld›.
Fekat korkular›ndan hiçbiri k›m›ldayam›yordu. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” Ammâr bin Yâseri ve ‹bni
Mes’ûdu “rad›yallahü anhümâ” müflrikler hakk›nda haber
getirmeleri için gönderdi. Gidip haber getirdiler. Yâ Resûlallah! Kureyfllileri öyle bir korku kaplam›fld›r ki, atlar› bir
ses ç›karsa, atlar›n bafllar›na vuruyorlar, dediler.
¥ Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü anh” Bedr gazâs›n›n
yap›ld›¤› gün, Bedr kuyusundan su çekiyordu. fiöyle anlatm›fld›r: Âniden kuvvetli bir yel esip geçdi. Böyle kuvvetli bir
yel hiç görmemifldim. Arkas›ndan bir kuvvetli yel dahâ esip
geçdi. Öncekinden dahâ kuvvetli idi. Üçüncü olarak bir kuvvetli yel dahâ esip geçdi. ‹lk yel Cebrâîl aleyhisselâm›n yeli
idi. Yan›nda bin melek vard›. ‹kinci yel, Mîkâîl aleyhisselâm
ve yan›nda bin melekle geçip giderken ç›kard›¤› yel idi.
Üçüncü yel, ‹srâfîl aleyhisselâm ve yan›nda bulunan bin melek ile geçerken ç›kard›¤› yel idi. Mîkâîl aleyhisselâm, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sa¤›nda duruyordu.
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” da orada idi. ‹srâfîl
aleyhisselâm sol tarafda duruyordu. Ben de orada idim.
¥ ‹bni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” flöyle rivâyet etmifldir. Ensârdan biri Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
huzûruna geldi ve flöyle dedi. Yâ Resûlallah! Müflriklerden
birinin pefline düfldüm. Dahâ bir ad›m atmadan bafl›m›n üstünde bir kamç› sesi ile at›n› sür’atle süren müflri¤in sesini
iflitdim. Bir de bakd›m ki, yüzüstü düflmüfldü. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: O melek idi, gökden yard›m için inmifldi. O gün Ebû Bürde “rad›yallahü anh”
da Resûlullah›n huzûruna üç kesik bafl getirdi. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” memnûn oldu ve sa¤ elin dâimâ
muzaffer olsun, buyurdu. Ebû Bürde; yâ Resûlallah! Bu bafllar›n ikisini ben kesdim. Üçüncü bafl› beyâz elbiseli, güzel
yüzlü bir yi¤it kesdi ve ben ald›m, dedi. Resûlullah “sallalla-
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hü aleyhi ve sellem” bu inâyet-i Rabbânî ve meded-i âsûmânîdir. Allahü teâlâdan gelen yard›md›r, buyurdu. Birçok
kimseden flöyle dedikleri rivâyet edilmifldir. Kureyfl müflriklerinden Bedr savafl› günü kime hücûm etsek dahâ k›l›ç vurmadan bafl› düflerdi.
¥ Bedr savafl›nda müflrikler ma¤lûb oldular. Bedrden kaç›p, Mekkeye dönünce, aralar›nda bulunan Ebû Süfyân bin
Harbe, Ebû Leheb savafl›n durumunu sordu. Ey Ebû Leheb!
Düflmânlar›m›z silâh kuflanm›fllar. Onlar ne tarafa hücûm etseler vuruyorlar. Onlar›n yan›nda gök ile yer aras›nda beyâz
tenli ve gösteriflli atlara binmifl kimseler gördüm. Biz onlar›n
karfl›s›nda dayanmaya aslâ güç yetiremedik, dedi.
¥ ‹bni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” rivâyet etmifldir: Benî G›fâr kabîlesinden biri flöyle anlatd›: Ben ve amcam›n o¤lu yeni müslimân olmuflduk. Bedr savafl›nda bir tepenin üstüne ç›k›p, savafl› seyrederek bekledik. Hangi taraf gâlib gelirse, onlar›n aras›na kat›l›p, ganîmet alacakd›k. Üstümüzden âniden bir bulut geçdi. Bulutun içinden at kiflnemeleri
iflitiyorduk. O s›rada birisi ileri yâ Hayzûm diyordu. Bu heybetden amcam›n o¤lu öldü. Ben de neredeyse ölüyordum.
Hayzûm Cebrâîl aleyhisselâm›n at›n›n ad›d›r.
¥ Bedr gazâs›nda Ebûl Yüsr Ka’b bin Amr “rad›yallahü
anh”, Abbâs bin Abdülmuttalibi “rad›yallahü anh” esîr etmifldi. Hâlbuki kendisi çok za’îf, Abbâs bin Abdülmuttalib
ise çok cüsseli idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
nas›l esîr etdin diye sorunca, bana heybetli ve kuvvetli birisi
yard›m etdi. Onu önceden görmemifldim, sonra da göremedim, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” sana bir
melek yard›m etmifl, buyurdu.
¥ Resûlullah›n amcas› Abbâs bin Abdülmuttalib “rad›yallahü anh”, Bedr gazâs›nda müslimânlar›n eline esîr düfldü. Yan›nda yirmi kayye ya’nî ikibin dirhem alt›n vard›. Müflriklere
harcamak için getirmifldi. Çünki onlardan herbiri on müflrik
askerini doyurmay› üzerine alm›fld›. O da bunu üzerine alanlardan biri idi. Savaflda henüz ona doyurma s›ras› gelmemifldi.
Kendisi flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
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lem” o alt›nlar› benden al›nca, yâ Muhammed! Esîrlikden kurtulmak için, o alt›nlar› fidyem olarak hesâba kat dedim. Düflmân›ma yard›m için getirdi¤in fley fidyene kat›lmaz. Fidye bedeli olarak baflka mâl vereceksin, buyurdu. Bunun üzerine dedim ki, yâ Muhammed! Beni o hâle düflürürsün ki, ömrüm boyunca dilencilik mi yapay›m. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”, benimle savafla gelirken, (e¤er bafl›ma bir ifl gelirse,
bu alt›nlar sana, Abdüllaha, Fâz›la ve Kuseme lâz›m olur) diyerek, gece yar›s› zevcen Ümmü Fâz›la verdi¤in alt›nlar ne oldu, buyurdu. Sen onu nereden biliyorsun deyince, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, bana Allahü teâlâ bildirdi, dedi.
Bunun üzerine dedim ki, sen hakîkaten Peygambersin. Zîrâ o
alt›nlar› Ümmü Fâz›la verdi¤imi Allahdan baflka kimse bilmiyordu. Ben flehâdet ederim ki, Allahdan baflka ilâh yokdur ve
Sen Onun Resûlüsün, dedim.
¥ Ukâfle bin M›hsan “rad›yallahü anh” Bedr gazâs›nda
düflmânla çarp›fl›rken k›l›c› iki parçaya ayr›ld›. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” onun eline bir a¤aç dal› verdi ve
bununla savafl buyurdu. A¤aç dal›n› eline al›p sallamaya bafllay›nca, iyi bir k›l›ç hâlini ald›. Bütün savafllarda o k›l›ç ile savafld›. O k›l›c› mürtedlerle yap›lan savaflda flehîd düfldü¤ü güne kadar kulland›. O k›l›ca Avn (ilâhî yard›m) ad›n› vermifllerdi.
¥ Bedr gazâs›nda Ümeyye bin Halef, Habîb hazretlerine
“rad›yallahü anh” bir k›l›ç darbesi vurarak, kolunu omuzundan kesdi. Sonra Habîb “rad›yallahü anh”, Ümeyye bin
Halefi öldürdü. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
hazret-i Habîbin kolunu yerine koydu. Allahü teâlâ s›hhat
verdi, kolu iyilefldi.

Bedr gazâs›nda, Katâde bin Nu’mân›n “rad›yallahü
anh” gözüne bir nesne dokundu ve gözünü ç›kard›. Gözü yüzü üzerine sarkd›. Kavmi onu keselim, fekat önce Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” sorup, istiflâre edelim dediler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Katâdeyi “rad›yallahü anh” huzûruna ça¤›rd›. Yana¤›na sarkm›fl olan gözünü yerine yerlefldirdi ve mubârek eliyle s›vazlad› ve gözü iyi¥
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lefldi. Öyle ki hangi gözü ç›km›fld› bilemediler.
¥ Sâib bin Hubeys “rad›yallahü anh”, Emîr-ül mü’minîn
Ömer bin Hattâb “rad›yallahü anh” zemân›nda flöyle anlatm›fld›r: Vallahi beni Bedr gazâs›nda kimse esîr etmedi. Fekat
Kureyfl müflrikleri ile birlikde ben de kaç›yordum. Beyâz tenli, uzun boylu bir kimse, gösteriflli bir ata binmifl, havada üzerimden yetifldi ve beni tutup ba¤lad›. Abdürrahmân bin Avf
“rad›yallahü anh” gelip beni ba¤l› buldu. Bunu kim ba¤lad›
diye ba¤›rarak sordu. Hiç kimse cevâb vermedi. Sonra beni
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna götürdü.
Resûlullah bana seni kim tutdu, ey Ebû Hubeys, dedi. Durumu bildirmek istemedi¤im için bilmiyorum, dedim. Bunun
üzerine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” seni meleklerden bir melek tutdu, buyurdu. Sonra Abdürrahmân bin
Avfa esîrini al götür buyurdu. O söz hiç hât›r›mdan ç›kmad›.
Fekat müslimân olmam gecikdi, sonunda müslimân oldum.

Bedr vak’as› oldukdan sonra, Umeyr bin Vehb el-Cühamî, Safvân bin Ümeyye ile bir gün Bedr savafl›nda u¤rad›klar› hezîmeti konufluyorlard›. Umeyr bin Vehbin o¤lu bu
savaflda esîr düflmüfldü. Safvân, iflimiz kar›fld›, dedi. Umeyr
bin Vehb de do¤ru söylüyorsun, bundan sonra yaflaman›n tad› kalmad›. E¤er borçlar›m olmasayd› ve çoluk çocu¤umun
perîflan olmas›ndan korkmasayd›m, Muhammedi öldürmek
için Medîneye giderdim. Çünki, Muhammed Medîne pazar›nda yaln›z bafl›na dolafl›yormufl ve herkesle konufluyormufl.
Ayr›ca o¤lum orada esîr oldu¤u için, bir behânem de var dedi. Bunun üzerine Safvân, borçlar›n› ben ödeyeyim. Çoluk
çocu¤unun geçimini de üzerime alay›m. Yeter ki sen bu ifli
yap dedi. Böylece anlafld›lar. Safvân, Umeyrin yol hâz›rl›¤›n› yapd›. K›l›c›n› da bileyip, zehrli su verdi. Umeyr, bu s›r
aram›zda kals›n. Sak›n kimse fark›na varmas›n diye tenbîh
etdikden sonra, Medîneye gitmek üzere yola ç›kd›. Medîneye var›nca, mescidin önünde hayvan›ndan inip, bine¤ini ba¤lay›p, k›l›c›n› kufland›. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›na gitmek üzere yürüdü. O s›rada Emîr-ül mü’minîn Ömer bin Hattâb “rad›yallahü anh” bir cemâ’at ile bir¥
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likde oturuyordu. Ümeyri görür görmez, bu köpe¤i tutunuz!
O Allah›n düflmân›d›r. Bedr savafl›nda kavmini bizimle savaflma¤a teflvîk ediyordu. Bizim ordumuzun az oldu¤unu
kavmine haber veriyordu, dedi. Bunun üzerine onu yakalad›lar. Hazret-i Ömer, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna gidip, durumu arz etdi. Resûlullah onu getiriniz, buyurdu. Hazret-i Ömer bir eliyle Umeyrin k›l›c›n›n
ba¤›n› boynuna tak›p ba¤lad› ve s›k›ca tutdu. Bir eliyle de k›l›c›n kabzas›ndan tutdu. Böylece Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” huzûruna götürdü. Ensârdan ba’z›lar›na
da, Resûlullah›n önünde oturun ve bunun sald›rmas›n› engelleyin, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu
durumu görünce, ey Ömer onu sal›ver, buyurdu. Sonra, yaklafl Ey Umeyr! Niçin geldin, dedi. O¤lum esîr olmufldu, onun
için geldim, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
do¤ru söyle, do¤ruyu söylemedikçe kurtulamazs›n, buyurdu.
O yine esîr o¤lu için geldi¤ini söyledi. Bunun üzerine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: Safvân bin Ümeyye ile
oturup, Bedr savafl›n›n hezîmetini konuflmad›n›z m›? O senin
borcunu ve âilenin geçimini üzerine al›p, sen de beni katl etmek için gelmedin mi? Sen beni öldürmek için geldin! Fekat
Allahü teâlâ seni maksad›na kavufldurmad›, buyurdu. Umeyr bunlar› iflitince hakîkati anlad› ve sen Allahü teâlân›n
Resûlüsün. fiimdiye kadar câhilli¤imden seni inkâr etmiflim.
Zîrâ bu ifli benden ve Safvândan baflka hiç kimse bilmiyordu.
Bunu sana ancak Allahü teâlâ haber verdi ve beni müslimân
olmakla flereflendirdi, diyerek müslimân oldu. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, kardeflinize islâmiyyetin hükmlerini ve Kur’ân-› kerîmi ö¤retiniz, buyurdu. Umeyr bir müddet sonra Mekkeye dönmek üzere müsâade istedi. Mekkeye
döndükden sonra, pekçok kimse onun vâs›tas›yla müslimân
olmakla flereflendi.
¥ Hâris bin Ebî D›râr, Bedr savafl›nda esîr düflen yak›nlar›n› fidye karfl›l›¤›nda kurtarmak için birkaç deve ve bir câriye al›p, Medîneye geldi. Yolda develeri ve câriyeyi bir yere
saklad› ve eli bofl bir hâlde, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi
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ve sellem” huzûruna ç›kd›. Fidye olarak ne getirdin buyurdu.
Hiç bir fley getirmedim, dedi. Falan yere saklad›¤›n develer
ve câriye ne oldu deyince, Hâris hemen kelime-i flehâdeti
söyleyerek müslimân oldu. Çünki, develeri ve câriyeyi saklad›¤›n› kendisinden baflka kimse bilmiyordu. Benim yan›mda
kimse yokdu ve benden önce de kimse gelmedi, dedi.
¥ Kabbâs bin Eflyem el-Kenânî “rad›yallahü anh” flöyle
anlatm›fld›r: Bedr savafl›nda müflrikler taraf›nda idim. Müslimânlar›n az oluflu ve bizim askerlerimizin, süvârilerimizin
çoklu¤u hâlâ gözümün önündedir. Bizim askerlerimizin herbirinin nereye baksam kaç›fld›klar›n› görünce, içimden kendi
kendime böyle bir ifl görmedim. Savafldan ancak kad›nlar
kaçar dedim. Sonra ben de kaç›p Mekkeye döndüm. Bir
müddet sonra gönlüme islâmiyyetin merâk› düfldü. Medîneye gideyim, bakay›m Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” neye da’vet ediyor, bir göreyim dedim. Medîneye var›nca, Resûlullah›n nerede oldu¤unu sordum. ‹flte mescidin
gölgesinde, eshâb› ile oturuyor diyerek gösterdiler. Yaklafl›p
selâm verdim ve eshâb› aras›nda Onu bildim. Bana ey Kabbâs! Sen Bedr savafl›nda ben böyle bir ifl görmedim. Savafldan ancak kad›nlar kaçar diyen kimse de¤ilmisin, buyurdu.
Bunun üzerine ben flehâdet ederim ki, sen Allah›n Resûlüsün. Zîrâ o sözü dilimle söylemedim, içimden geçdi ve hiç
kimseye de aç›klamad›m, bir s›rd›. E¤er sen Allahü teâlân›n
Resûlü olmasayd›n, kalbdeki s›rra muttali’ olamazd›n, dedim. Mubârek elini tutup bî’at ederek, müslimân oldum.
¥ Asmâ binti Mervân, Beni Ümeyye bin Zeydden idi. Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” devâml› s›k›nt›
verir ve her yerde müslimânlar›n aleyhinde konuflurdu. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Bedr savafl›na gitdi¤i
s›rada, o mel’ûn islâmiyyeti kötüleyen fli’rler söylemifldi.
Ümeyr bin Adî el-Hutamî “rad›yallahü anh”, âmâ olmas› sebebi ile savafla gidemeyip, Medînede kalm›fld›. Onun bu fli’rlerini iflitdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Medîneye
dönünce, Asmâ binti Mervân› öldürece¤im diye, Allah için
ahd etdi. Resûlullah Medîneye döndükden sonra Umeyr, bir
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gece yar›s› Asmâ binti Mervân›n evine gidip, içeri girdi. Çocuklar› etrâf›nda uyuyorlard›. Memesi küçük o¤lunun a¤z›nda
oldu¤u hâlde uyumufllard›. Çocu¤u geriye çekip k›l›c›n› Asmân›n gö¤süne koyup bast›r›nca, k›l›ç arkas›ndan ç›kd›. Sabâh nemâz›n› Resûlullah ile “sallallahü aleyhi ve sellem” k›ld›. Resûlullah ona bak›p: Ey Ümeyr! Mervân›n k›z›n› öldürdün mü buyurdu. Evet yâ Resûlallah, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek yüzünü Eshâb-› kirâmdan tarafa çevirdi ve Allahü teâlân›n ve Resûlünün gâibden yard›m›na çal›flan bir kimse görmek isterseniz, Umeyr bin Adîye
bak›n›z, buyurdu. Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” gecesini
ibâdetle geçiren bu âmâ m› dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: “Âmâ deme, ki o görür” buyurdu.
¥ Da’sûr bin Hâris bin Muhârib, Benî Hâris ve Benî
Sa’lebe kabîlesinden bir gurupla Medîne çevresini basmak
için harekete geçmifldi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” dörtyüz elli kiflilik bir kuvvetle onlara karfl› Medîneden
hareket etdi. Benî Sa’lebe kabîlesinden bir kifli Resûlullah›n
huzûruna gelip müslimân oldu. Yâ Resûlallah! Onlar sizinle
harbe cesâret edemezler, dedi. Resûlullah yerlerini ö¤rendi.
Oraya vard›klar›nda, hepsi eflyâlar›n› da¤lara saklay›p kaçm›fllard›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Zâemr denilen yere do¤ru hareket edip, üç gün orada kald›. Dördüncü gün bir ihtiyâc için Eshâb›n aras›ndan ayr›lm›fld›. Ya¤mur
ya¤d› ve kaftân› ›sland›. Kurutmak için ç›kar›p bir a¤ac›n alt›na oturdu. Köylüler da¤bafl›ndan Resûlullah› “sallallahü
aleyhi ve sellem” yaln›z bir hâlde görüp, Da’sûr bin Hârise
haber verdiler. K›l›c›n› çekip yürüdü ve Resûlullah›n yan›na
yaklafl›p, seni benim elimden kim kurtarabilir, dedi. Allahü
teâlâ kurtar›r buyurdu. O ânda Cebrâîl aleyhisselâm gelip,
Da’sûrun gö¤süne bir darbe vurarak yere y›kd› ve k›l›c› elinden düfldü. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Da’sûrun k›l›c›n› al›p, seni benim elimden kim kurtar›r, dedi.
Da’sûr, hiç kimse kurtaramaz deyip, kelime-i flehâdeti söyleyerek müslimân oldu. Savafl için art›k aslâ asker toplamayaca¤›na söz verdi.
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fievâhid-ün Nübüvve - F:10

¥ Uhud

savafl›nda, islâm ordusunun zor ânlar yaflad›¤› s›rada, müflriklerden Übeyy bin Halef bir ata binmifl, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” do¤ru sürüyordu ve bugün
e¤er sen sa¤ kal›rsan, ben sa¤ kalmayay›m diye hücûm ediyordu. Resûlullah, Hâris bin Sameh ve Süheyl bin Hanîfin
aras›nda siperlenmifldi. Übeyy bin Halef bir hamle yapd›.
Mus’ab bin Umeyr kendisini Resûlullaha siper etdi. Übeyy
bin Halef, Mu’sab bin Ümeyre bir m›zrak vurarak flehîd etdi. Süheyl bin Hanîfin elinde k›r›k bir m›zrak vard›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” k›r›k m›zra¤› al›p, onunla
Übeyy bin Halefin koltu¤unun alt›ndan vurdu. O ânda
Übeyy bin Halef at›n› geri çevirip kaçd›. Kavminin aras›na
var›nca, s›¤›r gibi bö¤ürüyordu! Ebû Süfyân, bir diken yaras› kadar küçük bir yaradan dolay› böyle ne ba¤›r›yorsun, dedi. Übeyy bin Halef, bana m›zra¤› kim vurdu biliyormusun!
Muhammed vurdu. Birgün bana Mekkede senin benim elimde helâk olman yak›nd›r demifldi. Anlad›m ki Onun bu darbesiyle ölece¤im. Ben bu yaradan kurtulamam. Benim bu
yaradan çekdi¤im ac›y› bütün Hicâz halk›na paylafld›rsalar
hepsi ölür, dedi. Sonra nâra vurup, feryâd ederek cân› Cehenneme gitdi.
¥ Yehûdî âlimlerinden Mahyerîk ad›nda meflhûr bir kimse vard›. Mâl›, mülkü, hurmal›klar› son derece çok olup, hesâba gelmezdi. Fekat kendi dinlerine sevgisi, âyinlerine al›flkanl›¤› ve kavmine ba¤l›l›¤› ve ayblamalar›ndan çekinmesi
sebebiyle müslimân olmakdan mahrûm kalm›fld›. Uhud savaflan›n yap›ld›¤› gün pazar günü idi. Mahyerîk, yehûdîlere, bilesiniz ki bugün Muhammede yard›m etmek sizin üzerinize
vâcibdir, dedi. Onlar, bu gün pazar günüdür deyince, Mahyerîk, art›k pazar gününün hükmü kald›r›ld›, dedi. Sonra kendisi hemen silâh›n› kuflan›p, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” yan›na gidip, savafla kat›ld›. Kavmine flöyle vas›yyet
etmifldi. E¤er bugün beni öldürürlerse, bilmifl olunuz ki bütün mal›m Muhammedindir “sallallahü aleyhi ve sellem”. Sonunda Mahyerîk öldürüldü. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” yehûdîlerin en hayrl›s› Mahyerîkdir, buyurdu. Bütün
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mal›n› al›p, Medînede sadaka olarak da¤›td›lar.
¥ Eshâb-› kirâm aras›nda Kazman ad›nda bir kimse vard›.
Eshâb-› kirâm Uhud savafl›na gidince, o Medînede kal›p savafla kat›lmam›fld›. Kad›nlar senin bizden fark›n yok deyince
utanarak, gidip savafla kat›ld›. Müflriklerle fliddetle ve çok
gayret göstererek savafl›yordu. Onun bu hâlini Resûlullaha
“sallallahü aleyhi ve sellem” haber verdiler. O Cehennem ehlindendir, buyurdu. Eshâb-› kirâm hayret etdiler. Kazman
kendi kendine kaçmakdan ölmek ye¤dir, diyordu. O kadar
savafld› ki, müflriklerden yedi kifli öldürdü. Kendisi de bir çok
yerinden yaraland›. Eshâb-› kirâmdan ba’z›lar› onu savafl s›ras›nda yaral› hâlde görüp flehîdlik sana âfiyet olsun ey Kazman
dediler. Bunun üzerine Kazman flöyle dedi: Yemîn ederim ki
ben din için savaflm›yorum. Kureyflin bize gâlib gelerek hurma ba¤çelerimizi harâb etmelerinden korkdu¤um için savafl›yorum, dedi! Yaralar› ona o kadar ac› veriyordu ki, k›l›c›n›
gö¤süne dayay›p kendini öldürdü. Eshâbdan ba’z›lar› onun
durumunu bilmedikleri için Resûlullaha Kazman müflriklerden yedi kifli öldürdü ve flehîd oldu, dediler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Allahü teâlâ diledi¤ini yapar) buyurdu. Sonra Kazman›n gerçek hâlini aç›klay›p, (fiehâdet
ederim ki, ben Allahü teâlân›n Resûlüyüm) buyurdu. Bundan
sonra Eshâb-› kirâma dönüp, (Allahü teâlâ bu dîni fâcir kimselerle de elbette kuvvetlendirir) buyurdu.
¥ Mus’ab bin Umeyr “rad›yallahü anh”, Uhud savafl›nda
muhâcirlerin sanca¤›n› tafl›d›. O gün ‹bni Kamie onu Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” zan etdi. Bir k›l›ç darbesi
vurarak, sa¤ kolunu kesip düflürdü. Mus’ab bin Umeyr “rad›yallahü anh” sanca¤› sol eliyle tutup, meâl-i flerîfi (Muhammed “aleyhisselâm” ancak bir peygamberdir...) olan
[Âl-i ‹mrân sûresinin 144.cü] âyet-i kerîmesini okudu. ‹bni
Kamie atl› idi. Geri dönüp bir k›l›ç darbesi dahâ vurarak sol
kolunu da düflürdü. Mus’ab bin Umeyr “rad›yallahü anh”
sanca¤› pazular› aras›nda tutarak yere düflürmedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” sanca¤› hazret-i Alîye “rad›yallahü anh” verinceye kadar öyle tutdu.
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Eshâb-› kirâmdan Hanzala bin Ebî Âmir “rad›yallahü
anh” Cemîle binti Abdüllah ‹bni Ebî Selûl ile evlenmifldi. O
zifâf gecesinde iken, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
Eshâb-› kirâmla Uhud savafl›na gitmifldi. Hanzalaya “rad›yallahü anh” bu gece han›m›n ile birlikde ol buyurmufldu. O gece Hanzala “rad›yallahü anh” sabâh nemâz›n› k›l›p, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” yetiflmek için yola ç›kacakd›. Ç›karken han›m› ete¤ine yap›fl›p halvet taleb etdi. Fekat
dahâ önceden, yak›nlar›na haber verip, dört kimseyi flâhid
olarak hâz›rlad›. Hanzala “rad›yallahü anh” onunla zifâfa girdi. Gusl abdesti almak îcâb etdi. Fekat savafla yetiflemem ve
cihâddan mahrûm kal›r›m korkusuyla gusl abdesti alma¤a
vakt bulamadan, silâh›n› kuflan›p, yola ç›kd›. Uhuda var›p,
Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” ulafld›¤› s›rada askerler savafl için saflara dizilmifldi. Savafl bafllay›nca düflmânla çok fliddetli savafld›. Eshâb-› kirâmdan ba’z›lar› flehîd düfldü. Hanzala “rad›yallahü anh” Ebû Süfyân bin Harble karfl›
karfl›ya geldi. Ebû Süfyân›n at›na bir darbe vurup onu atdan
yere y›kd›. Hemen gö¤sünün üzerine oturdu. Öldürece¤i s›rada Ebû Süfyân, Ey Kureyflliler ben Ebû Süfyân bin Harbim,
diye yard›m istedi. Gelip kurtard›lar. Hanzala “rad›yallahü
anh” savafla devâm edip, öyle savafld› ki müflriklerden bir ço¤unu öldürdü. Sonunda onu flehîd etdiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâmla müflriklere karfl› gâlib
gelip savafl bitince, da¤›n ete¤ine do¤ru bakd›. Oraya bak›n
kim var, orada melekler gümüfl le¤en getirerek ona ya¤mur
suyu ile gusl abdesti ald›r›yorlar, buyurdu. Ebû Üseyd Sa’îd
“rad›yallahü anh” flöyle demifldir. Gidip oraya bakd›m. Hanzala flehîd olmufl yat›yordu ve bafl›ndan sular daml›yordu. Bu
durumu Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” haber verdim. Bunun üzerine onun durumunu sordurmak için han›m›na bir kimse gönderdi. Han›m› savafla giderken gusl abdesti
almas› gerekiyordu. Yetiflemem diyerek gusl abdesti alamadan gitdi, dedi. Yine han›m›na, onunla zifâfa girdi¤ine niçin
flâhidler tutdun diye sordular. Dedi ki, rü’yâmda gökden bir
kap› aç›ld›¤›n› gördüm. Hanzala “rad›yallahü anh” o kap›dan
içeri girdi ve kap› kapand›. Anlad›m ki Hanzala flehîd olacak,
bunun için flâhidler tutdum.
¥
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Hâris bin Samma “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Uhud savafl›nda Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
Uhud da¤›nda idi. Bana Abdürrahmân bin Avf› gördün mü,
buyurdu. Gördüm yâ Resûlallah, da¤dan afla¤› indi. Müflriklerden bir gurub etrâf›n› sard›. Ona yard›m etmek istedim.
Sizi görünce yan›n›za geldim, dedim. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, ona melekler yard›m ediyor ve müflriklerle savafl›yorlar, buyurdu. Bunlar› iflitince geri dönüp, Abdürrahmân bin Avf›n yan›na gitdim. Bakd›m ki, müflriklerden
yedi kiflinin ölüsü yan›nda duruyordu. Dâimâ muzaffer olas›n. Bunlar› sen mi öldürdün, dedim. fiu ikisini ben öldürdüm. Di¤erlerini bir kimse öldürdü. Fekat ben o kimseyi hiç
tan›mam dedi. O bunlar› söyleyince, kendi kendime, do¤ru
söyledin yâ Resûlallah, dedim.
¥

¥ Uhud savafl›nda müslimânlar›n s›k›nt›l› ânlar›nda, Katâde bin Nu’mân “rad›yallahü anh” Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” yan›ndan aslâ ayr›lmad›. Gözüne bir darbe
vuruldu ve gözü ç›kd›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” gözünü yerine yerlefldirdi. Gözü iyileflip, öncekinden
dahâ iyi görme¤e bafllad›. Rivâyetlerin ço¤unda böyle bildirilmifldir. Fekat bir rivâyetde de bu hâdisenin Bedr savafl›nda geçdi¤i bildirilmifldir. Nitekim anlat›ld›.
¥ Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Uhud savafl›nda islâm ordusu da¤›ld›¤› s›rada, dikkat ediniz haber veriyorum. Muhammed öldürüldü diye bir
ses duydum. Öldürülenler aras›na bakd›m. Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” bulamad›m. Vallahi Resûlullah öldürülmemifldir ve O aslâ kaçmaz. Allahü teâlâ bize gazab
edip, Onu aram›zdan ald›. Benim için ölünceye kadar savaflmakdan dahâ iyi bir ifl yokdur. Resûlullah›n cemâli olmay›nca dünyâya dönüp bakmam, dedim. Sonra k›l›c›m›n k›n›n› k›rd›m ve savaflarak flehîd olma¤a karar verdim. Müflriklerden bir toplulu¤un üzerine hücûm etdim. Darmada¤›n
oldular. Bir de bakd›m ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” onlar›n aras›nda imifl, etrâf›n› sarm›fllar! Allahü teâlân›n emriyle, melekler Onu korumufllar ve müflriklerden
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bir zarar gelmemifl.
¥ Ebû Berâ, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” iki
at› ve iki deveyi hediyye olarak gönderdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, e¤er bir müflrikin hediyyesini kabûl
etseydim, Ebû Berân›n hediyyesini kabûl ederdim, buyurdu.
Dediler ki, yâ Resûlallah! Onun büyük bir ç›ban› var, hiçbir
ilâc fâide vermemifl. fiifâya kavuflmak için size bu hediyyeleri göndermifl. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” eline
bir kesek al›p mubârek a¤z›n›n suyunu bu kese¤e sürdü. Bunu suya koysun ve suyundan içsin buyurdu. Ebû Berâ böyle
yapd› ve tam flifâya kavufldu.
¥ Hicretin dördüncü senesinde vuku’ bulan Recî’ gazvesinde, Âs›m bin Sâbit “rad›yallahü anh” flehîd oldu. Düflmânlar bafl›n› kesip, Sa’d k›z› Selâkiye götürmek istediler.
Âs›m bin Sâbit “rad›yallahü anh”, Uhud savafl›nda o kad›n›n kardeflini öldürmüfldü. Bu sebeble her kim Âs›m›n bafl›n› getirirse ona yüz deve verece¤im ve Âs›m›n kafa tas›yla
flerâb içece¤im diye ahd etmifldi. Allahü teâlâ Âs›m bin Sâbitin “rad›yallahü anh” cesedinin çevresine pekçok ar› gönderdi. Bafl›n› kesmek için kim yaklafl›rsa, ar›lar yüzünden
gözünden sokup flifliriyorlard›. Neredeyse öleceklerdi. Gece
ar›lar çekilir, o zemân gelip bafl›n› kesip al›r›z diyerek, dönüp gitmek zorunda kald›lar. Gece ya¤mur ya¤d›. Büyük bir
sel gelip, Âs›m bin Sâbitin “rad›yallahü anh” cesedini al›p
götürdü. Emîr-ül mü’minîn Ömer “rad›yallahü anh” flöyle
demifldir: Âs›m bin Sâbit hiçbir müflri¤i kendine dokundurmamak için söz vermifldi ve sözünde durdu. fiehîd oldukdan
sonra da Allahü teâlâ onu kâfirlerin dokunmas›ndan korudu.
¥ Habîb bin Adî “rad›yallahü anh” Recî’ vak’as›nda esîr
düfldü. Onu Mekkede müflriklere yüz deveye satd›lar. Müflrikler onu uzun zemân habs etdiler. Bir gün bakd›lar ki, tâze
üzüm yiyordu. Hâlbuki o s›rada Mekkede aslâ tâze üzüm
yokdu. Bu üzümü nereden buldun diye sordular. Bu Allahü
teâlân›n bana verdi¤i bir r›zkd›r, dedi.
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¥ Müflrikler

Mekkede Habîb bin Adîyi “rad›yallahü anh”
i’dâm ederek flehîd edecekleri s›rada, Habîb bin Adî onlara
beddüâ etdi. Hazret-i Mu’âviye flöyle anlatm›fld›r: Habîb
beddüâ edince, babam Ebû Süfyân onun beddüâs›ndan korkarak beni yere yat›rd›. Fekat beni öyle h›zl› yere çarparak
yat›rd› ki, uzun zemân onun ac›s› geçmedi. Arablar aras›nda
flöyle bir inan›fl yayg›nd›. Kim beddüâ s›ras›nda yere yatarsa
beddüâ ona te’sîr etmez, diye inan›rlard›. Habîb bin Adînin
“rad›yallahü anh” dara¤ac›na as›larak flehîd edildi¤ini seyredip görenler, aradan bir sene geçmeden, çok az› d›fl›nda, her
birinin bafl›na bir belâ gelerek helâk oldular. Emîr-ül mü’minîn Ömer “rad›yallahü anh” Sa’îd bin Âmire Humusda bir
vazîfe vermifldi. Sa’îd bin Âmir zemân zemân kendinden geçer, çevresinden habersiz kal›rd›. Emîr-ül mü’minîn Ömer
“rad›yallahü anh” onun böyle kendinden geçmesinin sebebini sordu. fiöyle cevâb verdi: Habîbi “rad›yallahü anh” dara¤ac›na ba¤lay›p, flehîd edecekleri s›rada orada idim. Her ne
zemân o hâdiseyi hât›rlasam, böyle kendimden geçerim, dedi.
Habîb bin Adînin i’dâm› flöyle vuku’ bulmufldu: Onu bir
dara¤ac›na ba¤lad›klar›nda flöyle dedi: Yâ Rabbî! Resûlün
“sallallahü aleyhi ve sellem” her neyi teblîg edip bildirmiflse,
biz ona îmân etdik. fiu ânda burada benim selâm›m› Resûlüne iletecek bir kimse yok ki, söylesin dedi. Üsâme “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: O gün Mekkede Habîbin “rad›yallahü anh” flehîd edilece¤i s›rada, biz Medînede birkaç kifli Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûrunda idik.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb› aras›nda
oturuyordu. Üzerinde vahy gelince görülen hâl görüldü. Mubârek bafl›n› kald›r›p, Ve aleyhisselâm ve rahmetullah, dedi.
Sonra mubârek gözlerinden gözyafllar› akd›. Sonra, kardeflim Cebrâîl aleyhisselâm Allahü Sübhânehü ve teâlâ taraf›ndan bana, Habîbin selâm›n› getirdi, buyurdu. Habîbin dara¤ac›na as›larak flehîd edildi¤i haberini al›nca da, Habîbi o dara¤ac›ndan indiren kimsenin k›yâmet gününde mükâfât›
Cennetdir, buyurdu. Zübeyr bin Avvâm “rad›yallahü anh”
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ve Mikdâd bin Esved “rad›yallahü anh” bu ifl için hâz›rlan›p
yola ç›kd›lar. Geceleri yol al›yorlar, gündüzleri de gizleniyorlard›. Böylece Mekkeye ulafld›lar. Bir gece o dara¤ac›n›n
bulundu¤u yere gitdiler. Birkaç kifliyi bekçi olarak koymufllard›. Bekçilerin hepsi uyumufldu. Habîbi “rad›yallahü anh”
yavaflca dara¤ac›ndan yere indirdiler. Bakd›lar ki eli yaras›n›n üzerinde idi. O yaras›ndan devâml› tâze kan ak›yordu.
Kan› misk gibi kokuyordu. fiehîd edildikden sonra, aradan
k›rk gün geçmesine ra¤men vücûdu hiç bozulmam›fl, taptâze
duruyordu. Zübeyr bin Avvâm “rad›yallahü anh” Onun cesedini at›n›n arkas›na ald› ve oradan ayr›ld›lar. Fekat müflrikler haberdâr oldular. Pefllerine yetmifl kifli düflüp ta’kîbe
bafllad›lar. Zübeyr bin Avvâm ve Mikdâd bin Esved “rad›yallahü anhümâ” müflrikler yaklafl›nca Habîbi yere koydular. O ânda yer yar›l›p Habîbin “rad›yallahü anh” cesedini
yutdu. Bu sebeble ona yerin yutdu¤u flehîd diye lakab verilmifldir. Zübeyr bin Avvâm ve Mikdâd bin Esved müflriklerle çarp›flarak onlar› geri çevirdiler. Medîneye dönüp, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna giderek hâdiseyi anlatd›lar. O s›rada Cebrâîl aleyhisselâm gelip; yâ Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”, ›lliyyîn melekleri
(yüksek derecede bulunan melekler) ümmetinden bu iki kifliyle övünüyorlar diye haber verdi.
¥ Hicretin dördüncü senesi idi. Hayberde insanlar› müslimânlara karfl› k›flk›rtan Selâm bin Ebî Hukayk diye birisi
vard›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” onu öldürmeleri için, Eshâb-› kirâmdan befl kifli gönderdi. Bu befl sahâbîden biri de Ebû Katâde “rad›yallahü anh” idi. Haybere gitdiler. Geceleyin Selâm bin Ebî Hukayk›n evine girerek, onu
öldürdüler. Sonra oradan ayr›ld›lar. Ebû Katâde yay›n› orada unutdu. Almak için geri döndü. Her nas›lsa aya¤› yaraland›. Büyükçe bir yara idi. Ba’z›lar› da aya¤›n›n k›r›ld›¤›n› rivâyet etmifllerdir. Sarg› ile aya¤›n› sar›p arkadafllar›na yetifldi.
Arkadafllar› onu nöbetlefle tafl›d›lar. Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” huzûruna götürdüler. Resûlullah mubârek
eliyle aya¤›n› s›vâzlad›. O ânda yaras› iyilefldi.
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Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Zâtürrüka’ gazvesinde iken bir devem vard›. Çok za’îfdi
ve ikide bir çöküp kal›yordu. Yine tam çöküp kald›¤› bir s›rada, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›ma teflrîf
etdiler. Beni bekler bir vaziyetde görünce, niçin duruyorsun,
buyurdu. Ben de devemin hâlini söyledim. Bir asâ istedi ve o
asâ ile deveye üç kerre vurup dürtdü. Sonra su istedi ve bir
avuç suyu devenin yüzüne serpdi. Beni ta’kîb et buyurarak,
oradan hareket etdi. Ben de deveme binip ta’kîb etdim. Muhammed aleyhisselâm› hak peygamber olarak gönderen Allah hakk› için, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” çok
sür’atli gitdi¤i hâlde, Ondan hiç geri kalmad›m. Devem cânland› ve râhatl›kla ta’kîb etdim.
¥

¥ Zâtürrükâ’ gazvesinden sonra, bir eflk›yâ ata binmifl ve
bir deveyi de yular›ndan çekiyordu. O hâliyle Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna geldi. At›m›n karn›nda ne vard›r? dedi. Resûlullah, gayb› Allahü teâlâdan baflkas› bilmez, buyurdu. Ya¤mur ne zemân ya¤acak, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” o öyle bir ifldir ki ne zemân ya¤aca¤›n› Allahü teâlâ bilir, buyurdu. Adam sorma¤a
devâm edip; yâr›n ne olacak, dedi. Resûlullah bana ma’lûm
de¤ildir, diye cevâb verdi. Sonra Allahü teâlâ, meâl-i flerîfi,
(K›yâmet vakti hakk›ndaki bilgi, ancak Allah›n kat›ndad›r.
Ya¤muru (diledi¤i zemân, diledi¤i yere, diledi¤i mikdâr) O
ya¤d›r›r. Rahîmlerde olan› o bilir. Hiç kimse yâr›n ne kazanaca¤›n› bilmez. Yine hiç kimse nerede ölece¤ini bilmez.
fiübhesiz Allah, herfleyi bilendir, herfleyden haberdârd›r)
olan âyet-i kerîmeyi gönderdi. Sonra o kimse, yâ Muhammed! Bana flu devem senin Rabbinden dahâ sevimlidir, dedi! Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” de ona, (Rabbim
cân›mdan dahâ sevimli, nefsimden ve âile ferdlerimden dahâ
azîzdir!) buyurdu. Sonra secdeye kapand›. Secdeden do¤rulup o adama Rabbim bana haber verdi ki, senin yüzünün
bir taraf›nda bir yara aç›lacak! Yüzünün eti ve derisi çürüyüp dökülecek ve sonra öleceksin, buyurdu. K›sa bir müddet sonra o kimsenin yüzünde bir yara ç›kd›. O yaradan öy-
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le pis kokular yay›l›yordu ki, halk nefret ederek yan›ndan
kaç›fl›yorlard›. O flahs Muhammedin söyledi¤i do¤ru ç›kd›
diyordu. Sonunda o perîflan hâliyle ölüp gitdi.
¥ Resûlullah›n

“sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek han›mlar›ndan Ümmül mü’minîn Cüveyriye binti Hâris “rad›yallahü anhâ” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Benî Mustalak gazvesi için Medîneden yola
ç›km›fld›. Babam Benî Mustalak kabîlesinin reîsi idi.
Rü’yâmda Medîneden bir ay›n do¤du¤unu ve gelip yan›mda
durdu¤unu gördüm. Hiç kimseye anlatmad›m. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” ordusuyla üzerimize geldi¤i s›rada, babam bir ordu geliyor ki, benim o orduya karfl› koymaya gücüm yetmez, dedi. Bakd›m büyük bir ordu gördüm.
Askerleri say›s›zd›. Zâhirleri silâhl›, bât›nlar› ise nûr saç›yordu. Tertîb içinde geliyorlard›. Aralar›nda gösteriflli atlara
binmifl olan kimseler gördüm. U¤rad›klar› yerden fliddetli
rüzgâr gibi geçiyorlard›. O kadar çok asker, at ve silâh gördüm ki, müslimân olup, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile evlenmekle flereflendikden sonra, islâm ordusuna
bakd›m o kadar›n› göremedim. Anlad›m ki, onlar imdâd-›
Rabbânî ve inâyeti sübhânî vâs›tas›yla imifl. [Cüveyriyyenin
“rad›yallahü anhâ” babas› Hâris ve iki o¤lu îmân etmifldir.
(Se’âdet-i Ebediyye) kitâb› 1088.ci sahîfeye bak›n›z!]
¥ Hendek gazvesinde, Eshâb-› kirâm “r›dvânullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” Medînenin çevresinde hendek kaz›yorlard›.
Büyük bir tafl ç›kd›. Onu kimse parçalayamad›. Selmân-› Fârisî “rad›yallahü anh” bu durumu Resûlullaha haber verdi.
Eshâb-› kirâmdan bir k›sm› hende¤in kenâr›nda durdular.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek eline bir
külünk ald› ve o tafla vurdu. Tafl iki parçaya ayr›ld›. Tafla vurdu¤u ânda, tafldan flimflek çakar gibi bir k›v›lc›m ç›kd›. O k›v›lc›m, Medîneyi münevverenin her taraf›n› ayd›nlatd›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” tekbîr getirdi. Bütün Eshâb-› kirâm da tekbîr getirdiler. Tafla bir kerre dahâ vurdu.
Yine flimflek gibi bir k›v›lc›m ç›kd›. Resûlullah ve Eshâb-› kirâm tekrâr tekbîr getirdiler. Tafla üçüncü def’a vurdu ve ayn›
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fleklde flimflek gibi bir k›v›lc›m ç›kd›. Selmân-› Fârisî “rad›yallahü anh”, anam babam sana fedâ olsun yâ Resûlallah!
Bu ne hâldir. Ben flimdiye kadar ömrümde aslâ böyle bir hâl
görmedim, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâma, Selmân›n gördü¤ünü siz de gördünüz mü, buyurdu. Hepsi, gördük yâ Resûlallah, dediler. Bunun üzerine
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: Birinci
vuruflda çakan k›v›lc›m›n ›fl›¤›nda Kisrân›n memleketinde,
Hayrenin köpek difli gibi köflklerini gördüm. Cebrâîl aleyhisselâm bana, ümmetin oray› alacakd›r, diye haber verdi. Tafla
ikinci vuruflumda ç›kan k›v›lc›m›n ›fl›¤›nda, rûmun k›z›l köflklerini gördüm. Köpeklerin az› diflleri gibi idi. Cebrâîl aleyhisselâm bana, ümmetin o diyâr› alacak diye iflâret eyledi.
Üçüncü vuruflumda s›çrayan k›v›lc›m›n ›fl›¤›nda San’an›n
[Yemenin] köpek diflleri gibi köflklerini gördüm. Cebrâîl
aleyhisselâm bana, ümmetin o beldeleri feth edecekdir, dedi.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Kisrân›n beyâz
köflkünün vasflar›n› anlatd›. Selmân-› Fârisî oray› gördü¤ü
ve bildi¤i için: Yâ Resûlallah “sallallahü aleyhi ve sellem”!
Aynen buyurdu¤unuz gibidir. Ben flehâdet ederim ki, sen
Allahü teâlân›n Resûlüsün, dedi. Resûlullah sözlerine devâm ederek buyurdu ki: fiâm elbette feth olunacakd›r! Herakl memleketinin bir köflesine kaçar, siz fiâma hâkim olursunuz. Onlardan kimse sizinle savaflma¤a cesâret edemez.
Yemen de mutlaka feth olunacakd›r. Kisrâ öldürülür ve ondan sonra art›k hiç kisrâ kalmaz. Selmân-› Fârisî “rad›yallahü anh” Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” haber
verdi¤i bu hâdiselere aynen birer birer flâhid oldum. Hepsi
aynen gerçeklefldi, demifldir.
¥ ‹mâm-› Nevevî, Tahâvîden naklen Müslim flerhinde flöyle yazm›fld›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hendek
kazarken ikindi nemâz›n›n vakti geçdi. Günefl batm›flken, Allahü teâlâ geri döndürdü. ‹kindi nemâz›n› k›ld›lar.
¥ Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Hendekde ç›kan tafl›
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k›rmak için hende¤e indi¤inde, açl›kdan mubârek karn›na tafl
ba¤lam›fld›. Bu hâli görünce dayanamad›m. Müsâade al›p evime gitdim. Bu durumu evimdekilere anlatd›m. Evde bir sa’
arpa ve bir de o¤lak var dediler. Arpay› ö¤ütdüm ve o¤la¤›
kesip tencereye koydum. Sonra Resûlullah›n yan›na döndüm.
Dönerken han›m›m yeme¤in az olmas› sebebiyle mahcûb olmayal›m diye tenbîh etdi. Durumu Resûlullaha arz edince,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, ey hendek halk›! Câbir bize ziyâfet hâz›rlam›fl, da’vet ediyor. Geliniz, yeme¤i bol
ve güzel yemekdir, buyurdu. Sonra, bana buyurdu ki, han›m›na söyle! Ben gelmeden tencereyi ateflden indirmesin, ekmekleri de piflirmesin. Ben önce gidip han›m›ma, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, muhâcirîn ve ensâr ile birlikde
bütün Eshâb›yla, bize yeme¤e teflrîf ediyorlar dedim. Han›m›m, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” yeme¤in ne kadar oldu¤unu biliyorsa, hiç üzülmeyiz, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâmla birlikde evime teflrîf edince, Eshâb›n gurub gurub içeri girmesini emr buyurdu.
Sonra bize hamuru getiriniz buyurdu. Hamuru getirince, bütün hayrlar›n menbâ› ve bütün bereketlerin mayas› olan mubârek a¤z›n› aç›p hamurun üzerine bir kere üfürdü. Allahü teâlâ hamura bereket verdi. Sonra ekmekleri kim piflirecekse
piflirsin buyurdu. Emri üzerine tand›rdan ekmekleri ve tencereden eti ç›kard›m ve Eshâb-› kirâma ikrâm etdim. Hepsi temâmen doydu. Evimden ayr›l›p gitdiklerinde ekmekler ve et
hiç eksilmemifl, aynen duruyordu.
¥ Yine Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Âlemlerin efendisi ve insanlar›n rehberi Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” her kim da’vet etse kabûl
buyururlard›. Bir gün ben de da’vet etmifldim. Falan gün gelirim buyurdu. Zemân› gelince, Câbir bin Abdüllah›n “rad›yallahü anh” evine teflrîf etdiler. Hazret-i Câbir, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” evine teflrîfiyle o kadar sevindi ki, karfl›lamak için sevinçle koflarken, su tulumunu devirdi ve su döküldü. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
içeri girip oturdu. Hazret-i Câbirin bir kuzusu vard›. Onu
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hemen kesip kebâb yapmak için hâz›rlad›. ‹ki o¤lu vard›.
Büyük o¤lu küçük o¤luna, babam kuzuyu nas›l kesdi, gel sana göstereyim, dedi. Kardeflini ba¤lay›p b›ça¤› bo¤az›na sürdü. Fekat, göstereyim derken, fark›na varmadan kardeflini
bo¤azlay›p ölümüne sebeb oldu. Hazret-i Câbirin han›m›,
çocuklar›n›n bu hâlini görünce, büyük o¤lunu yakalamak
için peflinden kofldu. Çocuk korkusundan kaçay›m derken,
kendisini evin dam›ndan afla¤› b›rakd› ve düflüp öldü. Kad›n
çocuklar›n›n ölmesinden dolay› feryâd edip a¤larsam, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” üzülmesine sebeb olurum diye düflünerek sabr etdi, hiç ses ç›karmad›. Çocuklar›n›n ölüsü üzerine bir kilim örtdü. Kimse onlar›n öldü¤ünün
fark›na varmad›. Kendisi de belli etmemeye çal›fld›. Fekat
içi yan›yordu. Hâz›rlanan kebâb› piflirdi. Kocas› hazret-i Câbire, olan hâdiseyi hiç söylemedi. Kuzu kebâb› Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” önüne getirilip, ikrâm edildi. O
s›rada Cebrâîl aleyhisselâm geldi ve Yâ Muhammed! Allahü teâlâ, Câbire o¤ullar›n› da sofraya getirmesini söylemenizi emr buyurdu, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Câbire, o¤ullar›n› da sofraya getir, buyurdu.
D›flar› ç›k›p han›m›na o¤lanlar nerededir, Resûlullah onlar›n sofraya gelmelerini istiyor, dedi. Han›m›, Resûlullaha
onlar›n burada olmad›klar›n› söyle, dedi. Hazret-i Câbir durumu arz edince, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
Allahü teâlân›n emridir. Onlar› muhakkak getirmen lâz›md›r, buyurdu. Hazret-i Câbir tekrâr han›m›n›n yan›na var›p,
çocuklar nerede iseler mutlaka bulmam›z lâz›m. Allahü teâlân›n emri böyle gelmifldir, dedi. Zevall›, çâresiz han›m› a¤layarak, ey Câbir, o¤ulcuklar›m›z›n ne oldu¤unu sana söyleme¤e tâkatim yok, dedi. Sonra ölü yatan çocuklar›n›n üstündeki kilimi kald›r›p, onlar› gösterdi. Hazret-i Câbir iki
o¤lunun da ölmüfl oldu¤unu görünce, a¤lama¤a bafllad›. Han›m› ile birlikde Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
huzûruna girip a¤laflma¤a bafllad›lar. Evde feryâd sesleri
yükseldi. O s›rada Allahü teâlâ Cebrâîl aleyhisselâm› Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” gönderip, çocuklar›n
bafl›nda düâ etmesini ve çocuklar› diriltece¤ini bildirdi. Re– 157 –

sûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” kalk›p düâ etdi. Câbir
bin Abdüllah›n her iki o¤lu da Allahü teâlân›n izniyle dirildi.
¥ Eshâb-› kirâmdan Beflir bin Sa’d›n “rad›yallahü anh”
k›z› flöyle anlatm›fld›r: Annem bana bir avuç hurma verip, k›z›m bunlar› babana ve day›n Abdüllah bin Revâhâya götür,
yisinler, dedi. Hurmalar› al›p giderken Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir yerde oturmufldu. Beni görünce, k›z›m yan›ma gel, buyurdu. Yan›nda ne var diye sordu. Ben de
birazc›k hurma var dedim. Sonra hurmalar› iki mubârek avcuna koydum. Mubârek eliyle o hurmalar› kaftân›n›n üzerine toplad›. Sonra bir kimseye, hendek kazanlar›n hepsini ça¤›r gelsinler, buyurdu. Hepsi toplan›p geldiler. O hurmalardan istedikleri kadar yidiler ve dönüp gitdiler. Hendek kazma iflinde bulunanlar üçbin kifli idiler. Onlar doyas›ya hurma
yiyip gitdikleri hâlde, hurmalar kaftân›n kenârlar›ndan tafl›p
dökülüyordu.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Hendek savafl›nda Huzeyfetebni Yemânîyi “rad›yallahü anh” müflriklerin
aras›na gidip, onlardan haber getirmesi için gönderdi. Gönderirken mubârek eliyle gö¤sünü ve s›rt›n› s›vazlay›p; yâ
Rabbî! Önden-arkadan sa¤dan-soldan gelecek zarardan muhâfaza et diye düâ etdi. O gece çok so¤ukdu. Huzeyfe “rad›yallahü anh” flöyle demifldir. Sanki hamâma girmifl gibi idim.
Hiç so¤uk hissetmedim. Nihâyet müflriklerin aras›na girip,
haber toplad›m ve geri döndüm. Eshâb-› kirâm›n yan›na geldi¤imde so¤uk bana te’sîr etmeye bafllad›.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Huzeyfeyi “rad›yallahü anh” Hendek savafl›nda müflriklerin vaziyyetini
ö¤renmek için aralar›na gönderince, nemâz k›ld› ve flöyle
düâ etdi. “Ey üzüntülü kimselerin imdâd›na yetiflen ve güç
durumda olanlar›n düâs›n› kabûl eden Allah›m! S›k›nt›m›z›
ve üzüntümüzü gider. Benim ve yan›mda bulunanlar›n hâlini sen görüyorsun.” O s›rada Cebrâîl aleyhisselâm gelip, Allahü teâlâ sana selâm eder. Sana zafer verdi. Dünyâ gökün-
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den onlar›n üzerine tafl ya¤d›ran bir rüzgâr gönderdi. Huzeyfe “rad›yallahü anh” flöyle demifldir. Müflriklerin aras›na vard›¤›mda so¤uk bir rüzgâr esiyordu. Müflriklerin hepsi bir yere toplanm›fl ve ateflleri sönmüfldü. Birbirine so¤ukdan ölece¤iz diye ba¤›r›yorlard›. Bundan sonra büyük bir f›rt›na ç›kd›. Kocaman tafllar› sürüklüyordu. Müflrikler kalkanlar›n› siper yap›yorlard›. Fekat fâide vermiyordu. Sonunda hepsi perîflan olup, kaçma¤a karar verdiler. Allahü teâlâ [Ahzâb sûresi 9.cu âyetinde meâlen], (Ey îmân edenler! Allah›n üzerinizdeki ni’metini hât›rlay›n›z. Hani size [Hendek savafl›nda
sizi yok etmek için kâfirlere âid] ordular sald›rm›fld› da, biz
onlara karfl› bir rüzgâr ve sizin görmedi¤iniz ordular göndermifldik. Allah ne yapd›¤›n›z› görmekdeydi) buyurdu.
Hendek savafl›nda, Kureyfl müflrikleri kaç›p gitdikden
sonra, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: “Bu seneden
sonra Kureyfl sizinle savafl yapmaz. Fekat siz onlara karfl› gazâ yapars›n›z” buyurdu. Ondan sonra Kureyfl müflrikleri,
müslimânlara savafl açamad›lar. Müslimânlar ise Mekkeyi
feth etdiler.
Hendek savafl›nda, Kureyflliler perîflan ve ma¤lûb oldular. Ebû Süfyân Kureyflden bir cemâ’at ile oturmufl konufluyordu. Diyordu ki; içinizde kimse yok mudur. F›rsat kollayarak Muhammedden öcümüzü als›n. Çünki, Muhammed pazarlarda dolafl›yormufl ve yaln›z bafl›na sahrâlara gidiyormufl.
Halk› dîne da’vet ile meflgûl oldu¤u için, kimsenin hâlinden
haberi yokmufl. Ebû Süfyân›n bu sözleri üzerine bir köylü,
Ebû Süfyân›n yan›na gidip, e¤er beni desteklersen bu ifli ben
yapar›m. Yollar› iyi bilirim ve gâyet keskin bir hançerim var,
dedi. Ebû Süfyân ona yol az›¤›n› ve ne lâz›msa verdi. Aralar›nda bunu hiç kimseye söylememek üzere sözlefldiler. O
köylü yola ç›k›p, alt› günde Medîneye ulafld›. Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” nerede oldu¤unu sordu. Abdüleflhel kabîlesi taraf›na gitdi, dediler. Adam devesini ba¤lay›p, yürüyerek o tarafa gitdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”, Eshâb-› kirâmdan bir cemâ’at ile sohbet ediyordu.
Uzakdan o köylünün geldi¤ini görünce, bu kimsenin kötü
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bir düflüncesi var! Fekat, Allahü teâlâ onu maksad›na kavufldurmaz, buyurdu. Köylü kimse yaklafl›nca, Abdülmuttalibin
o¤lu nerede diye sordu. Resûlullah, Abdülmuttalibin o¤lu
benim, dedi. Bir haber söyleyecekmifl gibi Resûlullaha yaklaflmak istedi. Eshâb-› kirâmdan Üseyyid bin Hudayr o kimseyi tutup çekdi ve uzak dur ey mel’ûn dedi. Eliyle belini
yoklad›. Kaftân›n›n alt›nda hançeri oldu¤unu gördü. Adam›n Resûlullaha sû’i kasd için geldi¤i anlafl›l›nca, adam Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ayaklar›na kapan›p,
beni ba¤›flla diye yalvarma¤a bafllad›. Resûlullah o kimseye
do¤ruyu söyle, do¤ruyu söylemen menfe’atinedir. Yalan
söyleme. Allahü teâlâ senin düflünceni bana bildirdi, buyurdu. Bunun üzerine adam emân diledi ve hâdiseyi aynen anlatd›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” onu Üseyyid
bin Hudayra “rad›yallahü anh” teslîm etdi. Ertesi gün o kimseyi ça¤›rd› ve sana emân verdim. Diledi¤in yere gidebilirsin.
‹stersen bundan dahâ iyi bir ifl söyleyeyim, buyurdu. O köylü kimse o ifl nedir, dedi. Allahü teâlân›n bir oldu¤una ve benim Onun Resûlü oldu¤uma flehâdet etmendir, buyurdu. O
kimse, kelime-i flehâdet söyledikden sonra dedi ki: (Ben
kimseden korkmaz, k›l›çdan ve okdan sak›nmazd›m. Ne zemân ki Sizi gördüm, bilmem bana ne oldu da, akl›m bafl›mdan gitdi. Siz benim yapmak istedi¤im düflüncelerimi bildiniz. Hâlbuki Size bunu önceden kimse haber vermemifldi.
Anlad›m ki Size bunlar› bildiren ve Sizi koruyan Rahmân
olan Allahd›r. Ebû Süfyân›n tâifesi fleytân›n tâifesidir). Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” onun bu sözlerine tebessüm etdi. O kimse bir kaç gün dahâ Medînede kald›. Sonra müsâade al›p gitdi. Bir dahâ kendisinden haber al›namad›.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hicretin alt›nc›
senesinde Eshâb-› kirâmdan bir cemâ’atle Umre için Mekkeye gitmek üzere yola ç›kd›lar. Hudeybiyeye gelince, orada
konaklad›lar. Orada bir kuyu vard›. Suyu azalm›fld›. Bir mikdâr su çekdiler. Kuyunun suyu bitdi. Eshâb-› kirâm susuzlukdan Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” flikâyetde
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bulundular. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” terkîsinden bir ok ç›kar›p, bu oku o kuyuya b›rak›n, buyurdu. Bu
hâdiseyi anlatan râvi flöyle nakl eder: Vallahi oku kuyuya atd›kdan sonra, bin dörtyüz kifli o kuyudan su içdik, bütün
hayvânlar›m›z› sulad›k.
(Sahîh-i Buhârî)de, Berâ bin Âzib rivâyetinde flöyle bildirilmifldir: Hudeybiyede Eshâb-› kirâm susuzlukdan flikâyet
etdiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” kuyunun kenâr›na geldi ve bir kova su istedi. O sudan abdest al›p, mubârek a¤z›n›n suyunu o kuyuya dökdü. Biraz sonra kuyunun
suyu o kadar ço¤ald› ki, bütün Eshâb-› kirâm “r›dvânullahi
aleyhim ecma’în” içip suya kand›lar ve bütün develerini de
sulad›lar.
¥ Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Hudeybiye gününde halka susuzluk galebe çald›. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›nda bir k›rba su
vard›. O sudan abdest ald›. Bunun üzerine bütün Eshâb-› kirâm Resûlullah›n yan›na topland›. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” size ne oldu, ne lâz›m buyurdu. Dediler ki,
yâ Resûlallah! Ne abdest alma¤a, ne içme¤e bir damla suyumuz yok. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek
elini abdest ald›¤› su k›rbas›n›n içine sokdu. Mubârek parmaklar› aras›ndan çeflmeler akma¤a bafllad›. Herkes o sudan
içip kand› ve abdest ald›. Câbir bin Abdüllaha “rad›yallahü
anh” kaç kifli idiniz diye sorulunca; e¤er yüzbin kifli olsak o
su yeterdi. Biz binbeflyüz kifli idik dedi.

Eshâb-› kirâmdan biri flöyle anlatm›fld›r: Hudeybiyeye
yaklafld›¤›m›z s›rada, Kureyflin bir öncü kuvvet gönderdi¤i
haberi geldi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bizi
Hudeybiyeye baflka yoldan kim götürebilir, buyurdu. Anam,
babam sana fedâ olsun, yâ Resûlallah, ben götürebilirim, dedim. Bir baflka yoldan hareket etdik. O yolda biraz yürüdükden sonra, nice tepeler ve engeller önümüzde dümdüz oldu.
Hiçbir tepeye rastlamadan Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve
sellem” Hudeybiyeye ulafld›rd›m.
¥
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fievâhid-ün Nübüvve - F:11

¥ Resûlullah

“sallallahü aleyhi ve sellem” ile Kureyfl aras›ndaki andlaflmay› Alî bin Ebî Tâlib “rad›yallahü anh” yazd›. Andlaflman›n bafl›na Bismillâhirrahmânirrahîm ve Muhammedün Resûlullah yazd›. Süheyl bin Amr o s›rada henüz
îmân etmemifldi. Dedi ki; bizim kitâb›m›za göre ben Rahmân› bilmem, onun yerine Bismike Allahümme yaz. Muhammedün Resûlullah yerine de Muhammed bin Abdüllah yaz.
E¤er bize Onun Peygamberli¤i ma’lûm olsayd› Onunla savaflmazd›k. Böylece Eshâb-› kirâm ile Süheyl aras›nda epeyce konuflmalar geçdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Yâ Alî! Onu sil, Süheylin dedi¤i gibi yaz. Hazret-i Alî
“rad›yallahü anh” edebinden silmeye eli varmad›. Resûlullah kendisi sildi ve buyurdu ki: Ey Alî! Bir gün senin bafl›na
da böyle bir hâdise gelir. Nitekim S›ffîn harbinden sonra
hazret-i Alî ile hazret-i Mu’âviye aras›nda andlaflma yap›ld›.
Andlaflmay› yazan kâtib, Emîr-ül mü’minîn Alî diye yazd›.
Hazret-i Mu’âviye kâtibe Emîr-ül mü’minîn diye yazma,
e¤er onun Emîr-ül mü’minîn oldu¤unu kabûl etseydik,
onunla savaflmazd›k, dedi. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh”
bunu iflitince, Resûlullah›n sözlerini hât›rlay›p, Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” söyledi¤i ç›kd›, dedi.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Hudeybiyede
bulundu¤u s›rada saçlar›n› trafl etdirdi. Kesilen saçlar›n› bir
yeflil a¤ac›n üstüne koydu. Eshâb-› kirâm “r›dvânullahi aleyhim ecma’în” o a¤ac›n yan›nda toplan›p, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” saçlar›n› kap›fld›lar. Eshâbdan Ümmü Ammâr flöyle anlatm›fld›r: O gün ben de Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” saç›n›n telinden birkaç dâne elde etdim. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan sonra, her kim hastalansa, o saç tellerini suya koyup, o
suyu hastaya verirdim. Allahü teâlâ o hastay› s›hhate kavufldururdu.
¥

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Hudeybiyede
yirmi gün kadar kald›kdan sonra geri döndüler. Eshâb-› kirâm, konaklama yerlerinden birinde yiyeceklerinin kalmad›¤›ndan flikâyet etdiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel– 162 –

lem” develerini gösterdi. Hazret-i Ömer bunu iflitince, Resûlullah›n huzûruna gelip; yâ Resûlallah! Halk›n binecek baflka hayvanlar› yok. Az›klar›ndan kalanlar› bir araya toplasalar da, Allahü teâlân›n fadl› ve inâyetiyle bereket vermesi
için düâ buyursan›z. Sizin düân›z flübhesiz ki kabûl olunur,
dedi. Sonra Eshâbdan bir avuç hurmas› ve bir avuç seviki
(kavrulmufl un) olanlar, onlar› bir araya toplad›lar. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bereket için Allahü teâlâya
düâ etdi. Kimin kab› varsa, getirsin buyurup, getirilen bütün
kablar› o bereketlenerek artan yiyeceklerle doldurdu. Öyle
ki develer tafl›makdan âciz kal›yorlard›. Konaklad›klar› o
yerden ayr›ld›lar. Mevsimin yaz olmas› sebebiyle hava aç›k
ve çok s›cakd›. Allahü teâlâ bir de öyle ya¤mur ya¤d›rd› ki,
hepsi suya kand›lar ve kablar›n› doldurdular.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hicretin alt›nc› senesinde Zilhicce ay›n›n sonunda veyâ yedinci senesi
Muharrem ay›n›n bafl›nda hükümdârlara elçiler gönderdi.
D›hye-i Kelbîyi “rad›yallahü anh” Rûm kral› Herakle elçi
olarak gönderdi. Onunla bir mektûb yollad›. O mektûbda
flöyle yaz›l› idi. (Bismillâhirrahmânirrahîm. Bu mektûb Allah›n kulu ve Resûlü Muhammedden Rûmun büyü¤ü olan
Herakledir. Hidâyet üzere olanlara selâm olsun. Ben seni
islâma da’vet ediyorum. Müslimân ol ki selâmet bulas›n ve
Allahü teâlâ ecrini artd›r›r. E¤er bu büyük ni’metden yüz
çevirirsen, bütün rûmlar sana tâbi’ ve emrinde olduklar›ndan, hepsinin günâh› senin üzerinedir.) Allahü teâlâ [Âl-i
‹mrân sûresi 64.cü âyetinde meâlen], (“Resûlüm” de ki: Ey
ehl-i kitâb! Sizinle bizim aram›zda müsâvî olan bir kelimeye geliniz. Allahdan baflkas›na tapmayal›m. Ona hiç bir fleyi ortak koflmayal›m. Allah› b›rak›p da birbirimizi ilâh
edinmeyelim. E¤er onlar yine yüz çevirirlerse, iflte o zemân; flâhid olunuz biz gerçek müslimânlar›z deyiniz) buyurdu.

D›hye-i Kelbî “rad›yallahü anh” Humus flehrinde Herakle ulafl›p, mektûbu verdi. Mektûb arabî oldu¤u için, Herakl
bir tercümân istedi.
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(Sahîh-i Buhârî)de flöyle bildirilmekdedir: O s›rada Ebû
Süfyân bir gurub Kureyflli ile birlikde Kudüsde idi. Herakl
onlar› yan›na ça¤›r›p, sizden hanginiz bu mektûbu gönderen
kimseye dahâ yak›nd›r, diye sordu. Ebû Süfyân ben hepsinden dahâ yak›n›m, dedi. Herakl onun yan›na yaklaflmas›n› ve
di¤erlerinin geride durmas›n› istedi. Herakl tercümâna bunlar mektûbu gönderen zâta yak›n olduklar›n› söylüyorlar.
E¤er yalan söylerlerse, yalanlar›n› aç›klars›n diye tenbîh etdi. Ebû Süfyân, e¤er tekzîb etme korkusu olmasayd› yalan
söyleyebilirdim, demifldir. Herakl, Ebû Süfyâna flöyle sordu:
Bu mektûbu bana gönderen zât›n nesebi nas›ld›r? Ebû Süfyân: Nesebi çok flereflidir. Herakl: Kavminizden ondan baflka birisi Peygamber oldu¤unu söyledi mi? Ebû Süfyân: Hây›r söyleyen olmad›. Herakl: Onun atalar›ndan hiç hükümdâr var m›? Ebû Süfyân: Hây›r yok. Herakl: Ona tâbi’ olanlar halk›n eflrâf› m›, yoksa fakîr ve za’îfler mi? Ebû Süfyân:
Za’îf ve fakîrler. Herakl: Gün geçdikçe Ona uyanlar art›yor
mu, azal›yor mu? Ebû Süfyân: Art›yor. Herakl: Onun dîninden dönen oldu mu? Ebû Süfyân: Hây›r olmad›. Herakl: O
Peygamber oldu¤unu bildirmeden önce hiç yalan söyledi
mi? Ebû Süfyân: Hây›r hiç yalan söylemedi. Herakl: Hiç özrü, kabâhati var m›d›r? Ebû Süfyân: Hây›r yokdur. Ama flu
ânda Ondan uza¤›z, hâlinden haberimiz yok, dedi.
Sonra Ebû Süfyân flöyle demifldir. Herakl bana öyle peflpefle sorular soruyordu ki, bu söylediklerimden fazla bir fley
söyleyemiyordum. Sonra aralar›ndaki konuflma flöyle devâm
etdi. Herakl: Onunla hiç savafl yapd›n›z m›? Ebû Süfyân:
Evet yapd›k. Herakl: Bu savafllar nas›l oldu? Ebû Süfyân:
Ba’zen O gâlib geldi, ba’zen de biz gâlib geldik. Herakl: O size neyi emr ediyor? Ebû Süfyân: Allah birdir, Ona ibâdet
ediniz. Ona ortak koflmay›n›z, diyor. Nemâz k›lmay›, sadaka
verme¤i, nâmûslu olmay› ve akrabây› ziyâret etmeyi emr ediyor, dedi.
Bu konuflmalardan sonra Herakl tercümân› arac›l›¤› ile
dedi ki, Onun nesebini sordum, flerîf dedi. Peygamberler
böyle olur. Aralar›nda hiç böyle bir da’vâda bulunan var m›
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diye sordum. Olmad›¤›n› söyledi. E¤er Ondan önce birisi
böyle bir da’vâda bulunmufl olsayd› onu ta’kîb ediyor olurdu. Atalar›ndan hiç melik olmad›¤›n› söyledi. fiâyet olsayd› o
sebeble bu da’vâda bulunuyor olurdu. Hiç yalan söylemedi¤ini de bildirdi. Anlad›m ki halk› aras›nda do¤rulu¤u ile tan›nan kimse, Allah ad›na hiç yalan söyler mi! Ona za’îf kimselerin tâbi’ oldu¤unu söyledi. Peygamberlere dâimâ kavmin
za’îf kimseleri tâbi’ olurlar. Ona tâbi’ olanlar günden güne
art›yor dedi. Âdet-i ilâhî böyledir. Din temâm oluncaya kadar günden güne ço¤almak ehl-i hakk›n alâmetidir. Kimsenin o dinden dönmedi¤ini söyledi. Bu hâl safây-› kalbe ve yakîn nûruna alâmetdir. Dedi ki, özrü yok, suç ifllemez, Allahü
teâlân›n bir oldu¤una îmân etme¤i emr eder. fiirkden sak›nd›r›r. Nemâz k›lmay›, sadaka verme¤i, nâmûslu olmay› ve
akrabây› ziyâret etmeyi emr ediyor, dedi. Bütün Peygamberler böyle emr etmifllerdir. Herakl bunlar› söyledikden
sonra, Ebû Süfyâna; e¤er söylediklerin do¤ru ise, benim flu
ânda üzerinde bulundu¤um topraklar yak›n zemânda o zât›n eline geçecekdir. Ben böyle bir Peygamberin gönderilece¤ini kesin olarak biliyordum. Fekat sizden, arablardan
olaca¤›n› hiç zan etmezdim. E¤er Ona kavuflmam›n nasîb
olaca¤›n› bilsem, Ona kavuflmay›, ganîmet sayard›m. Onun
ayaklar›n›n tozunu gözlerime sürme yapard›m, dedi. Sonra
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” D›hye-i Kelbî
“rad›yallahü anh” ile gönderdi¤i mektûbun aç›lmas›n› emr
etdi. Mektûbu aç›p okudular. Herakl yaz›lanlar› dinleyip
anlay›nca, düflündü¤ü ve söyledi¤i gibi ç›kd›. Ebû Süfyân
flöyle demifldir: Mektûb okununca konuflmalar ço¤ald›. Biz
Heraklin huzûrundan d›flar› ç›kd›k. Ben yan›mdaki arkadafllar›ma Muhammedin ifli yükseldi, temâm oldu. Çünki,
Benî Asfar meliki Onun korkusundan titredi, dedim. ‹yice
anlad›m ki, Onun ifli tam kemâle erecekdir. Bu yakîn benim kalbimde gün geçdikce artd› ve sonunda Allahü teâlâ
beni islâm nûruyla nûrland›rd›. Müslimân olmakla flereflendim.
¥ Herakl
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dan uyanm›fl, kederli ve mahzûn bir hâlde oturuyordu. Patrikler, ey Melik, niçin üzgün ve s›k›nt›l›s›n›z, dediler. Herakl,
rü’yâmda sünnetli kimselerin topraklar›ma girdiklerini gördüm, dedi. Bir rivâyete göre de, Herakl, ilm-i nücûmu iyi bildi¤inden dedi ki, sünnetli kimseler benim memleketime girerler. Patrikler Herakle, biz yehûdîlerden baflka sünnetli
bir tâife bilmeyiz. Onlar›n hepsi sana itâ’at ederler. Onlar›n
hepsini öldür. Böylece korkudan emîn olursun, dediler. Onlar bu endîflede iken, Heraklin Basra vâlîsinden bir adam
geldi. Yan›nda da arablardan bir kifli vard›. Heraklin huzûruna gelen elçi, yan›ndaki kimseyi göstererek, bu kifli arablar aras›nda bir kimse ç›kd›¤›n›, Peygamber oldu¤unu söyledi¤ini ve pekçok kimsenin Ona tâbi’ oldu¤unu söylüyor. Birçok kimsenin de Ona muhâlefet etdi¤ini, aralar›nda savafllar
yap›ld›¤›n› bildiriyor, dedi. Herakl bunlar› haber veren kimseyi içeride bir yere al›p, sünnetli midir, bakmalar›n› emr etdi. Sünnetli oldu¤unu gördüler. Sonra ona arablar›n hâlleri
soruldu. Hepsinin sünnetli oldu¤unu söyledi. Herakl vallahi
benim rü’yâmda zuhûr edece¤ini gördü¤üm tâife bunlard›r,
dedi. Yehûdî kavmi de¤ildir, dedi. Bundan sonra Herakl
rûm diyâr›nda bulunan ve ilm-i nücûmda mâhir olan bir arkadafl›na mektûb yaz›p, ahkâm-› nücûmdan sordu. Kendisi
de Humus taraf›na gitdi. Bir müddet sonra arkadafl›n›n cevâb› olan mektûbu getirdiler. fiöyle yazm›fld›: Bundan sonra
arablardan bir Peygamberin hâkimiyeti meydâna ç›kacakd›r.
¥ Herakl Humusdaki arkadafl›ndan, arablardan bir Peygamberin ç›kaca¤›n› ve hâkimiyyet sa¤layaca¤›n› bildiren bir
mektûb al›nca, Rûm diyâr›n›n bütün ileri gelenlerini büyük
bir ibâdethânelerinde toplad›. Hepsi gelip içeri girince, kap›lar› kilitletdi. Sonra onlara, ey rûmun ileri gelenleri, do¤ruluk, iyilik ve selâmet istiyor musunuz. Devletimizin ve saltanat›m›z›n devâm›n› arzû ediyor musunuz, diye sordu. Ey
Melik! Niçin istemeyelim, elbette isteriz, dediler. Bunun
üzerine Herakl flöyle dedi. Gelin arablar aras›ndan ç›kan
Peygambere tâbi’ olal›m ve Onun emrlerine uyal›m! Rûmla-
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r›n ileri gelenleri, Heraklin bu sözlerini duyduklar› ânda,
vahflî merkebler gibi ürkdüler! Kap›lardan tarafa kofluflarak,
ç›k›p gitmek istediler. Bakd›lar ki, kap›lar kilitlenmifl. K›zg›n
ve üzgün bir hâlde dikilip kald›lar. Herakl bunlar›n hâlini görünce, geri ça¤›rd›. Bu sözleri söylemekden maksad›m sizleri denemekdi. Dîninize ne derece ba¤l› oldu¤unuzu anlamakd›, dedi. Hepsi sevinip, teflekkür ederek secdeye kapand›lar.
Bir rivâyetde Ebû Süfyân ile Herakl aras›nda flöyle bir
konuflma geçdi¤i bildirilmekdedir. Ebû Süfyân Herakle, ey
Melik! E¤er müsâade edersen, bizim aram›zdan ç›k›p peygamber olan o kimsenin kendi sözlerinden birini söyleyeyim.
Böylece Onun yalan› ortaya ç›ks›n, dedi. Herakl söyle bakal›m nedir, dedi. Ebû Süfyân; O kimse ben bir gece içinde
Beyt-ül Mukaddese gitdim ve sabâh olmadan Mekkeye geri
döndüm, diyor, dedi. Ebû Süfyân flöyle de anlat›r: Ben bu
sözleri söyledi¤im s›rada Beyt-ül Mukaddesin patri¤i de yan›m›zda idi. O patrik bunlar› duyunca dedi ki: Ben o geceyi
hât›rl›yorum. O gece alâmetler gördüm. Bunlar› melike bildirmifldim. Her gece âdetim üzere Beyt-ül Mukaddesin bütün kap›lar›n› kapat›r, sonra yatard›m. O gece çok u¤rafld›¤›m hâlde, bir kap›y› kapatamad›m. Beyt-ül Mukaddesde
bulunanlar toplan›p o kap›y› kapatmak için çok u¤rafld›lar.
Fekat onlar da kapatamad›lar. Sabâhleyin o kap›n›n yan›nda
bir hayvan›n ba¤lanm›fl oldu¤una dâir iflâretler ve izler gördüm.
¥ Herakl, kavminin îmân etmemesi sebebiyle üzülüyordu. Kendisine elçi olarak gelen D›hye-i Kelbîye “rad›yallahü
anh”, vallahi biliyorum ki, bahsetdi¤iniz zât Peygamberdir.
E¤er rûmlar›n beni öldüreceklerinden korkmasayd›m, elbette Onun dînine girer, emrlerine itâ’at ederdim. Bunu kendim
için dünyâda ve âh›retde se’âdet vesîlesi bilirdim! Fekat sen
falan üsküfe git, o rûm diyâr›nda benden dahâ i’tibârl›d›r. O
ilâhî kitâblar›n hükmlerini benden dahâ iyi bilir. Bakal›m ne
diyecek, dedi. D›hye-i Kelbî “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Heraklin söyledi¤i üsküfün yan›na gitdim. Durumu
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ona anlatd›m. Vallahi bahsetdi¤in zât Peygamberdir. Biz
Onun vasflar›n› kitâblarda gördük, dedi. Sonra evine girip
üzerindeki siyâh elbiseyi ç›kar›p, beyâz bir elbise giyerek d›flar› ç›kd›. Eline asâ ald› ve rûm halk›n›n aras›na gitdi. Halk
kilisede toplanm›fld›. Onlara, ey rûm halk›! Bana gerçekden
Peygamber olan Ahmedden bir elçi geldi. Beni Allahü teâlâya kulluk yapmaya da’vet ediyor. Ben de diyorum ki: Gökleri ve yeri yaratan yüce Allahdan baflka ilâh yokdur. Bana
elçisi gelen zât da Allah›n Resûlüdür. Rûm halk› bu sözleri
iflitince, üsküfün üzerine hücûm etdiler. fiehîd edinceye kadar dövdüler. D›hye-i Kelbî “rad›yallahü anh” tekrâr Heraklin yan›na gidip, bu hâdiseyi anlatd›. Herakl, ben sana bu
halk beni öldürürler, onlar›n kast›ndan emîn de¤ilim, demedim mi. O öldürdükleri üsküfe halk benden dahâ çok i’tibâr
eder ve emrlerine uyarlard›. Durumu gördün, ona ne yapd›lar, dedi.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” fiüca’ bin Vehebi
“rad›yallahü anh” Melik Hâris bin Ebî fiemr Gassâniye elçi
olarak gönderdi. O melik fiâmda Gavta denilen yerde idi. fiüca’ bin Veheb önce melikin vezîri ile görüfldü. Vezîr ondan
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ba’z› hâllerini sordu ve îmân etdi. Söyledi¤in fleyleri aynen Îsâ aleyhisselâm da
bildirdi. O Peygamberin gelece¤ini haber vererek müjdeledi,
dedi. Vezîr, fiüca’ bin Vehebe “rad›yallahü anh” hürmet ve
ikrâmda bulundu. Sonra onun elçi olarak geldi¤ini melik
Hârise bildirdi. Hâris bin Ebî fiemr bafl›na bir tâc giyip huzûruna ça¤›rd›. fiüca’ bin Veheb Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” islâma da’vet mektûbunu verdi. Hâris bin Ebî
fiemr mektûbu okudukdan sonra yere atd›. Mülkümü elimden alabilirmifl. Hemen atlar› nallay›p hâz›rlay›n. Yemende
bile olsa Onun üzerine bir ordu göndereyim, dedi. Bunun
üzerine müslimân olan Vezîr, fiüca’ bin Vehebe “rad›yallahü
anh” dedi ki: Bu olanlar› gidip, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” anlat. Müslimân oldu¤umu söyle ve selâm›m›
ilet. Sonra onu u¤urlad›. Gelip durumu Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” haber verdi. Resûlullah o helâk olur,
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buyurdu. O sene Hâris öldü ve memleketi baflkas›n›n eline
geçdi.
¥ Ferve bin Amr el-Huddâmî, Ummânda Kayserin nâibi
[vâlîsi] idi. Muhammed aleyhisselâm›n peygamberli¤ini iflitince îmân etdi. Müslimân oldu¤unu bildirmek için Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” bir mektûb yazd› ve hediyyeler gönderdi. Mektûbunda: (Muhammed aleyhisselâma
arz ederim ki, ben müslimân oldum. ‹nan›yorum ki sen Îsâ
aleyhisselâm›n gelece¤ini müjdeledi¤i Peygambersin. Vesselâmü aleyküm.) diye yazd›. Onun müslimân oldu¤unu Kayser haber al›nca, vâlîlik vazîfesinden atd› ve habs etdirdi.
Ferve, Kaysere flöyle dedi: Vallahi ben Muhammedin “aleyhisselâm” dîninden aslâ dönecek de¤ilim. Sen de biliyorsun
ki, o Allahü teâlân›n Resûlüdür. O Îsâ aleyhisselâm›n gelece¤ini müjdeledi¤i Peygamberdir. Senin Ona îmân etmemen
dünyâya çok düflkün oldu¤undand›r. Kayser ‹ncîl hakk› için
do¤ru söylüyorsun, dedi. Ferve bin Amr islâmdan dönmedi
ve habsde vefât etdi.
¥ Hât›b bin Ebî Beltea “rad›yallahü anh” elçi olarak Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mektûbunu ‹skenderiyye meliki Mukavkasa götürdü. Melik onu iyi karfl›lay›p,
ikrâmda bulundu. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
mektûbuna cevâb olarak flöyle yazd›. Ben biliyorum ki gönderilmedik bir Peygamber kald›. O Hâtem-ül enbiyâd›r. Fekat zan ediyorum ki, o Peygamber fiâmdan ç›kacakd›r, dedi.
Mektûbla berâber iki câriye vererek, elçiyi geri gönderdi. O
câriyelerden biri hazret-i Mâriye idi. ‹brâhîmin “rad›yallahü
anh” annesidir. Mukavkas bir de beyâz kat›r hediyye etdi.
Bu kat›r Düldül ad›yla meflhûrdur. Ayr›ca baflka hediyyeler
de gönderdi. Elçi Hât›b bin Ebî Belteaya senin s›fatlar›n›
söyledi¤in Peygamber, Îsâ aleyhisselâm›n gelece¤ini haber
vererek müjdeledi¤i Peygamberin s›fatlar›d›r, dedi. Hât›b
bin Ebî Beltea dönüp, Mukavkas›n söylediklerini Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” anlatd›. Resûlullah, o habîs
mülkünü k›skand›. Fekat mülkü ona kalmayacak, buyurdu.
Mukavkas, hazret-i Ömerin halîfeli¤i s›ras›nda M›srda öldü.
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Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Selît bin Amr
ibni Âs ile Yemâmede bulunan, Hevze bin Alî el-Hanefîye
islâma da’vet mektûbu gönderdi. Hevze bin Alî flöyle cevâb
yazd›: Ben kavmimin flâiri ve hatîbiyim. Arablar benden çekinirler. Senin halk› da’vet etdi¤in fley gâyet güzeldir. Fekat
bana bir ifl, bir yerin idâresini verirsen, sana tâbi’ olurum! Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” E¤er benden yere düflmüfl olan bir hurmay› dahî istese vermem, buyurdu. Hevze
bin Alînin elinde olan mülkü de elinden gitdi. Mekke feth edildi¤i zemân, Cebrâîl aleyhisselâm Hevzenin ölüm haberini
getirdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bundan sonra Yemâmede bir yalanc› ç›kacak. Benim vefât›mdan sonra
onu öldürürler, buyurdu. Buyurdu¤u gibi oldu. [Müseylemetül kezzâb, Yemâmede peygamber oldu¤unu iddia etdi. Ebû
Bekr-i S›ddîk›n hilâfetinin ikinci senesinde Hâlid bin Velîdin
askeri ile Yemâmede büyük muhârebe yapd›. Vahfli “rad›yallahü anh”, Müseyleme-tül kezzâb› öldürdü.]
¥

¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Abdüllah bin
Huzâfeyi, Kisrâya elçi olarak gönderdi. Kisrâya bir islâma
da’vet mektûbu yazd›. Kisrâ o se’âdetli mektûbu, y›rt›p parça
parça etdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bunu haber al›nca, Allahü teâlâ da onun mülkünü parça parça etsin,
buyurdu. K›sa zemân sonra Kisrây› o¤lu fiîreviyye öldürdü.
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mektûbundan Kisrây› bir heybet kaplad›. Mektûbu götüren Abdüllah
bin Huzâfe “rad›yallahü anh” yan›ndan ç›k›nca, Kisrâ
adamlar›n› ça¤›r›p, bundan sonra benim yan›ma arablardan
hiç kimsenin girmesine izn vermeyiniz, diye tenbîh etdi.
Sonra husûsî odas›na çekildi. Oraya hiç kimse giremezdi.
Bir de bakd› ki odas›nda bir arab duruyor! Elinde bir sopa
tutuyordu. Ey Kisrâ! Allahü teâlâ halk› hak dîne da’vet
eden bir Peygamber gönderdi, îmân et, dedi. Kisrâ hele bu
gün git de sonra, dedi. Kisrâ hemen adamlar›n› ça¤›r›p, bir
tak›m behânelerle kimini asd›rd›, kiminin aya¤›n› kesdirdi.
Ben size s›k› s›k› tenbîh etdi¤im hâlde, niçin benim odama
bir arab›n girmesine izn verdiniz, dedi. Adamlar› yemîn

– 170 –

ederek biz kap›y› kilitledik ve içeriye aslâ kimseyi salmad›k
dediler. Sonra o flahs bir def’a dahâ Kisrân›n karfl›s›na ç›kd›.
Yaklafl›p, elindeki sopa ile Kisrân›n bafl›na bir def’a vurdu.
Ey Kisrâ, bu sopa bafl›nda parçalanmadan çabuk îmân et,
dedi. Îmân etmedi ve üçüncü def’a karfl›s›na ç›k›nca sopa
bafl›nda parçaland›. O gece Kisrâ o¤lu fiîreviyye taraf›ndan
öldürüldü.
¥ Kisrâ,

Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” da’vet
mektûbunu y›rtd›kdan sonra, Yemendeki nâibi [vâlîsi] Bâzana bir mektûb yaz›p, o tarafda bir flahs›n peygamberlik
da’vâs›nda bulundu¤unu haber ald›k. Derhâl iki âlim gönderip, onun hâlini arafld›rs›nlar. Mümkinse yakalatd›r›p bana ulafld›r diye emr verdi. Bâzan iki kifli gönderdi. Medîneye var›p, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna ç›kd›lar. Melik Kisrâ, Bâzana mektûb yazm›fl, seni huzûruna ça¤›r›yor, dediler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” tebessüm etdi ve oturun, dedi. ‹kisi de diz çöküp oturdular. Resûlullah onlar› müslimân olma¤a da’vet etdi. O iki
kifli, yâ Muhammed, melik Kisrân›n emrine uy. E¤er kendi
iste¤inle gidersen, Bâzan senin için melike bir mektûb yazar
da, sana fâideli olur. E¤er gitmezsen Kisrân›n nas›l bir kimse oldu¤unu biliyorsun. Seni ve kavmini helâk ve mülkünü
harâb eder, dediler. O iki kifli her ne kadar bunlar› söyledilerse de, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûrunda bulunman›n heybetinden vücûdlar›n› bir titreme alm›fld›.
D›flar› ç›k›nca birbirlerine, e¤er huzûrunda bizi biraz dahâ
al›koysayd›, az kald› helâk olacakd›k, dediler. Sonra o iki kifli Bâzan›n mektûbuna cevâb istediler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” onlara bugün gidin, yâr›n gelin, dedi.
Ertesi gün huzûruna geldiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” onlara flöyle dedi. Gidin sâhibinize söyleyin.
Rabbim bana bildirdi ki, sizin melikiniz Kisrây› dün gece
o¤lu öldürdü! E¤er, Bâzan îmân edip, islâm› kabûl ederse,
hâlen elinde bulunan mülkü yine ona b›rakay›m. Yak›nda
benim dînim her tarafda duyulur ve yay›l›r. Müslimânlar
Kisrân›n memleketine hâkim olurlar! Resûlullah›n bu sözle– 171 –

rini Bâzana iletdiler. Bâzan e¤er sözü do¤ru ç›karsa muhakkak o Allah›n resûlüdür. Hiç bir melik Ona îmân etmeden,
ben îmân ederim, dedi. O s›rada bir elçi gelip, Kisrân›n öldürüldü¤ünü söyledi. Bâzan bütün âilesini ve akrabâs›n› ve
kavminden îmân edecekleri toplay›p, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna geldiler ve huzûrunda îmân
etmekle flereflendiler ve islâm ni’metine kavufldular.
¥ Hicretin

yedinci senesinde, Hayber gazâs› yap›ld›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bayra¤› önce Emîr-ül
mü’minîn hazret-i Ömere “rad›yallahü anh” verdi. Bayra¤›
çekip islâm ordusuyla kal’aya hücûm etdi. Çok savafld›lar.
Fekat kal’ay› düflüremeyip, geri döndüler. Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek bafl› a¤r›yordu. D›flar› ç›kmad›. Fekat harb ediniz buyurdu. Emîr-ül mü’minîn
hazret-i Ebû Bekr “rad›yallah anh” bayra¤› al›p, savafla gitdi. Çok fliddetli savafld›klar› hâlde, kal’a yine feth edilemedi. Geri döndüler. Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” bir
def’a dahâ bayra¤› al›p gitdi. Çok savafld›lar, fekat kal’a
feth edilemedi. Geri döndüler. Resûlullaha “sallallahü
aleyhi ve sellem” bu haber ulafl›nca, “Yâr›n bayra¤› öyle birisine verece¤im ki, onu Allahü teâlâ ve Resûlü seviyor. O
da Allahü teâlây› ve Resûlünü seviyor. Kal’ay› feth etmeyince dönmez”, buyurdu. Bunu nakl eden râvi flöyle demifldir: Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî “rad›yallahü anh” o gün
orada yokdu. Gözü a¤r›yordu. Hazret-i Ebû Bekr, hazret-i
Ömer ve Eshâb-› kirâmdan di¤erleri, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” iflâret buyurdu¤u kifli kimdir, diye
merâk ediyorlar ve bekliyorlard›. Sa’d “rad›yallahü anh” o
kifli ben olay›m diye ümmîd ederek, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” gözü önünde diz üstü çökdüm ve geri
kalkd›m, demifldir. Hazret-i Ömer de “rad›yallahü anh” o
gün Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” “Allahü teâlâ ve Resûlü onu sever. O da Allahü teâlây› ve Resûlünü
sever, kal’ay› feth etmeden geri dönmez” buyurdu¤unu iflitinceye kadar, emîr olmay› hiç istemezdim, buyurmufldur.
Sonra Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Alî– 172 –

nin “rad›yallahü anh” huzûruna getirilmesini emr buyurdu.
Getirdiklerinde mubârek a¤z›n›n suyundan hazret-i Alînin
gözüne sürdü. Gözü derhâl iyilefldi. Ondan sonra, ömründe hiç göz a¤r›s› çekmedi. Bundan sonra Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bayra¤› hazret-i Alîye verdi. Z›rh›n›
ona giydirdi ve Zülfikâr› eline verdi. Allah›m bunu so¤ukdan ve s›cakdan koru, diye düâ etdi. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh”: (Bu düâdan sonra bana so¤uk ve s›cak te’sîr etmedi) demifldir. Yaz›n yünlü kaftân giyerdi, hiç râhats›z olmazd›. K›fl›n da bir gömlek giyer, aslâ üflümezdi. Hazret-i
Alî “rad›yallahü anh ve kerremallahü vecheh” sür’atle
Hayber kal’as›na do¤ru harekete geçip, hücûm etdi. Dahâ
askerin bir k›sm› kal’aya ulaflmadan kal’a feth edildi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” kölesi Ebû Râfi’ “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Hazret-i Alî “rad›yallahü
anh” kal’aya hücûm edince, bir yehûdî k›l›ç vurarak kalkan›n› elinden düflürdü. Bunun üzerine hazret-i Alî “rad›yallahü anh” hemen kal’an›n demir kap›s›n› kopar›p, kendine
kalkan yapd›. Kal’a feth olununcaya kadar kap›y› elinde
tutdu. Kal’a düflünce de kap›y› s›rt›na koyarak köprü gibi
tutdu. Eshâb-› kirâm o kap› üzerinden kal’aya girdiler.
Sonra kap›y› b›rakd›. Ebû Râfi’ sonra flöyle demifldir. Yedi
kifli o kap›y› bir tarafdan bir tarafa çeviremedik. Hazret-i
Alî “rad›yallahü anh”, Hayber kal’as›n›n kap›s›n› cismânî
kuvvetle de¤il, rûhânî bir kuvvetle kald›rd›m, buyurmufldur.
¥ Hayber gazâs›nda, yehûdî kad›nlar›ndan biri, Peygamber efendimize “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve Eshâb-›
kirâma yidirmek için, bir koyun keserek kebâb yapd›. Koyunun etine zehr katd›. Bilhâssa kol ve but k›smlar›na dahâ çok
zehr katd›. Çünki, Peygamber efendimizin etin bu k›smlar›n›
sevdi¤ini biliyordu. Et ikrâm edilince, Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” mubârek a¤z›na bir lokma al›r almaz but
dile gelip, yâ Resûlallah, bana zehr katd›lar diye, seslendi.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek a¤›zlar›na
al›p çi¤nedi¤i lokmay› ç›kar›p atd›. Eshâb-› kirâmdan Beflir
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bin Berâ “rad›yallahü anh” o etden bir parça yimifldi. O zehrlenerek flehîd oldu.
¥ Hayber gazâs›nda bir kal’a kuflat›lm›fld›. O s›rada siyâh
tenli bir çoban, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
huzûruna geldi. Yan›nda bir koyun sürüsü vard›. Yâ Resûlallah “sallallahü aleyhi ve sellem”! Bana islâm› anlat diyerek,
îmân edip müslimân olaca¤›n› bildirdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ona islâmiyyeti anlatd›. Çoban; yâ Resûlallah! Ben bu koyunlar›n sâhiblerinin ücretli çoban›y›m.
Koyunlar bana emânetdir. Bunlar› ne yapay›m dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” koyunlar›n yüzlerine vur,
onlar sâhiblerine gider, buyurdu. Çoban bir avuç çak›l al›p
koyunlar›n yüzlerine do¤ru atd›. Haydi sâhiblerinize gidiniz.
Art›k ben size çoban olmam, dedi. Koyunlar bir yere topland›lar. Sonra sanki onlar› birisi sürüp götürüyormufl gibi, kendi bafllar›na kal’aya gitdiler. O çoban müslimân oldukdan
sonra, o kal’an›n fethi için o kadar savafld› ki sonunda flehîd
oldu. Eshâb-› kirâm onun cenâzesini bir yünlü dokumaya
sard›lar. Sonra getirip Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” arkas›nda bir yere koydular. Resûlullah ondan tarafa
dönerek iltifât etdi. Sonra da mubârek yüzünü geri çevirdi.
Yâ Resûlallah! Mubârek yüzünüzü niçin geri çevirdiniz diye
sordular. fiu ânda onun yan›nda hûrîlerden iki hâtun vard›r
buyurdu.
¥ Esmâ binti Umeys flöyle anlatm›fld›r: Hayber gazâs› s›ras›nda Hayberde idim. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek bafl›n› hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” dizine koymufldu ve vahy nâzil oldu. O s›rada günefl ufukda idi.
Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” ikindi nemâz›n› k›lmam›fld›.
Vahy temâm olunca günefl batd›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Yâ Rabbî! E¤er Alî “rad›yallahü anh” Senin ve
Resûlünün taraf›nda ise günefli geri döndür, diye düâ etdi.
Esmâ binti Umeys der ki, gördüm ki günefl batm›fl oldu¤u
hâlde geri ç›kd› ve yeryüzünü ayd›nlatd›. Tahavî bu hadîs sahîhdir ve râvileri sikad›r (i’timâd edilir) demifldir. Ahmed bin
Sâlihin ehl-i ilm bu hadîs-i flerîfi muhâfaza etmelidir. Çünki,
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Peygamberlik alâmetlerindendir dedi¤ini bildirmifldir.
¥ Hicretin yedinci senesinde Mahlem bin Cesâme, Âmir
Eflcaîyi îmân etdikden sonra öldürdü. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” Mahlem bin Cesâmeyi itâb ederek, müslimân bir kimseyi niçin öldürdün, dedi. Mahlem bin Cesâme;
yâ Resûlallah! Ölümden korkdu¤u için kelime-i flehâdeti
söyledi, dedi. Resûlullah: Sen onun kalbini yard›n m› ki,
onun kalbinden ne geçmifldir bilesin. Dil kalbin tercümân›d›r, buyurdu ve Ona beddüâ etdi. Bir hafta sonra Mahlem
bin Cesâme vefât etdi. Defn etdiler. Yer cesedini kabûl etmeyip, d›flar› atd›. Befl def’a defn etdiler, yer kabûl etmedi.
Sonunda tenhâ bir yere b›rakd›lar. Bu durum Resûlullaha
“sallallahü aleyhi ve sellem” haber verilince: Yer ondan dahâ beterlerini kabûl eder. Bu hâl size Kelime-i flehâdetin flerefini bildirmek için vukû’ buldu, buyurdu.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hutbe okurken, mescidde bulunan hurma a¤ac›ndan bir dire¤e dayan›rd›. [Bu dire¤in ad› Hannâne idi.] Hicretin sekizinci, bir rivâyetde de yedinci senesinde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” için bir minber yapd›lar. Cum’a günü o minbere ç›karak hutbe okudu. O s›rada dahâ önce dayanarak hutbe
okudu¤u hurma dire¤i insan gibi inledi. Eshâb-› kirâm “r›dvânullah› aleyhim ecma’în” bu sesi iflitdiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu hurma dire¤i, üzerine dayanarak hutbe okumad›¤›m için inliyor buyurdu. Sonra minberden inip, mubârek eliyle o hurma dire¤ini s›vâzlad›, inlemesi kesildi. Tekrâr minbere ç›kd›. Mescidin önceki hâli de¤ifldirildi¤i s›rada o hurma dire¤ini Übeyy bin Ka’b evine götürdü. Onun evinde kurdlar yiyip, dökülünceye kadar durdu.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hicretin sekizinci senesinde, üç bin kiflilik bir orduyu fiâm›n bir beldesi
olan Mûteye gazâya gönderdi. Zeyd bin Hâriseyi “rad›yallahü teâlâ anh” emîr ta’yîn etdi. Buyurdu ki, e¤er Zeyd flehîd
olursa, Ca’fer bin Ebî Tâlib “rad›yallahü teâlâ anh” emîr olsun. E¤er Ca’fer flehîd olursa, Abdüllah bin Revâha “rad›-
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yallahü anh” emîr olsun. E¤er Abdüllah da flehîd olursa,
müslimânlar kendi aralar›nda kimi seçerlerse, o emîr olsun.
‹slâm ordusu Mûtede kâfirler ile savafla bafllad›¤› s›rada, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Medînede minbere ç›kd› ve bayra¤› Zeyd ald›, flehîd oldu. Ondan sonra bayra¤›
Ca’fer ald›, flehîd oldu. Bayra¤› Abdüllah ald›, o da flehîd oldu. Ondan sonra bayra¤› Hâlid bin Velîd ald›. Onun elinde
fetih oldu, buyurdu. Hâlid bin Velîd için, “Allah›m. O Senin
k›l›clar›ndan bir k›l›cd›r, Sen ona yard›m eyle!” diye düâ etdi. O günden sonra Hâlid bin Velîde “rad›yallahü anh”, Seyfullah denildi. Ya’lâ bin Münebbih “rad›yallahü anh”, Mûte
harbinden haber vermek üzere, Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” huzûruna geldi. Resûlullah ona sen mi anlat›rs›n, ben mi anlatay›m, buyurdu. Yâ Resûlallah! Siz anlat›n›z, dedi. Bunun üzerine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” Mûte gazâs›nda meydâna gelen hâdiseleri bir bir anlatd›. Ya’lâ bin Münebbih, seni âlemlere Peygamber olarak
gönderen Allahü teâlâ hakk› için, aynen anlatd›¤›n›z gibi oldu, dedi. Sonra Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: “Allahü teâlâ yeryüzünü benim için aradan kald›rd›, harb meydân›n› gördüm.”
Benî Bekr kabîlesi, Kureyfllilerden yard›m alarak, Huzâa kabîlesi üzerine gece bask›n› yapd›lar. Huzâa kabîlesinin
ço¤unu öldürdüler. Huzâa kabîlesi Hudeybiyede Resûlullah
ile dahâ önce anlaflma yaparak emân›na girmifldi. Bask›n›n
yap›ld›¤› sabâh, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Âifle-i S›ddîkaya “rad›yallahü anhâ”, Huzâada bir hâdise oldu, buyurdu. Hazret-i Âifle, Kureyfl k›l›c alt›nda öldürülmüfldür, niçin ahdlerini bozdular, dedi. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, Onlar ahdlerini Allahü teâlân›n dilemesiyle bozdular, buyurdu. Hazret-i Âifle; bu ifl müslimânlar için
hayrl› m›d›r diye sordu. Hayrl› olacak buyurdu. (Bu sebeble
Kureyfl üzerine gidilip, Mekke fethedildi.)
¥

¥ Hicretin sekizinci senesinde Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” Mekkeyi fethe ç›kacakd›. Yâ Rabbî! Biz
Mekkeye ulafl›ncaya kadar Kureyfli gâfil eyle, diye düâ etdi.
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Muhâcirînin büyüklerinden ve Bedr ehlinden olan Hât›b bin
Ebî Beltea “rad›yallahü anh” âilesinin Mekkede olmas› ve
Kureyfllilerin onlar› gözetmelerini sa¤lamak maksad›yla,
Kureyfllilere Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” falan
gün sizin üzerinize, Mekkeye hareket edecek diye bir mektûb yazd›. Mektûbu Ebû Lehebin azâdl› câriyesi Sâriye ile
gizlice gönderdi. Cebrâîl aleyhisselâm bu durumu Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” haber verdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Alîyi, hazret-i Zübeyri,
hazret-i Mikdâd›, hazret-i Ammâr›, hazret-i Talhay› ve hazret-i Ebâ Mersedi “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” gönderdi. Hâh ba¤çesine kadar gidiniz. Orada bir za’îf kad›n
vard›r. O kad›nda bir mektûb var. O mektûbu Hât›b Mekkelilere gönderdi. O mektûbu al›p getirin. O kad›n› da sal›verin. E¤er direnirse ve mektûbu vermezse, boynunu vurun,
buyurdu. Gidip kad›n›n peflinden yetifldiler. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” k›l›c›n› çekince, kad›n mektûbu saçlar›n›n
aras›ndan ç›kar›p verdi. Mektûbu Resûlullaha “sallallahü
aleyhi ve sellem” getirdiler. Resûlullah, Hât›b bin Ebî Belteay› huzûruna ça¤›rd›. Niçin böyle yapd›n, diye sordu. Yâ Resûlallah! Sana îmân etdi¤im günden beri, küfre dönmedim.
Nasîhat›n› dinledi¤imden beri hiç ihânetde bulunmad›m. Fekat, âilem Kureyfllilerin aras›ndad›r. ‹stedim ki Kureyflliler
âilemi gözetsinler. Yoksa kesin biliyorum ki, benim mektûbumdan onlara fâ’ide gelmez, dedi. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” onu tasdîk etdi. O s›rada meâl-i flerîfi, (Ey
îmân edenler! Düflmânlar›m› ve düflmânlar›n›z› dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Hâlbuki onlar
Kur’ândan size geleni inkâr etdiler. Rabbiniz olan Allaha
inand›¤›n›zdan dolay›, Peygamberi ve sizi yurdunuzdan
[Mekkeden] ç›kar›yorlard›. E¤er sizler benim yolumda ve r›zâm› kazanmak için cihâda ç›km›flsan›z, onlara nas›l sevgi
gösterirsiniz. Oysa ben sizin gizledi¤inizi de aç›¤a vurdu¤unuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa art›k do¤ru yoldan
sapm›fl olur) olan, Mümtehîne sûresi 1.ci âyet-i kerîmesi nâzil oldu.
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Mekke feth edilince, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” Kâ’beyi tavâf etdi. Kâ’benin çevresinde üçyüzaltm›fl
put vard›. Putlar ayaklar›ndan bak›r ve kurflunla yere perçinlenmifldi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek
elindeki bir çubuk ile bir puta iflâret ederek, meâl-i flerîfi,
(De ki, Hak geldi, bât›l y›k›l›p gitdi. Zâten bât›l dâimâ y›k›lmaya mahkûmdur) olan ‹srâ sûresinin 81.ci âyeti kerîmesini
okudu. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” elindeki
çubuk puta henüz dokunmadan, putlar yüzüstü devrildiler.
Mekkede evlerde bulunan putlar da o ânda yüzüstü devrildiler.
¥

¥ Mekke feth edilince, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” hazret-i Alî “rad›yallahü anh” ile Kâ’benin içine girdiler. Ba’z› putlar yüksek yerlere konmufldu. Onlar› devirmek için el ulaflm›yordu. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” yâ
Resûlallah! Aya¤›n›z› benim s›rt›ma basarak bu putlar› indiriniz, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, yâ Alî!
Sen peygamberlik s›kletini çekemezsin. Sen benim s›rt›ma
bas da o putlar› indir, buyurdu. Hazret-i Alî emre uyarak,
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek s›rt›na
bas›p, putlara uzanarak, onlar› birer birer afla¤›ya indirdi. O
hâlde iken Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu
ki: Yâ Alî! Kendini nas›l buluyorsun. Alî “rad›yallahü anh”,
yâ Resûlallah! Bütün perdeler kalkd›. Bafl›m Arfl›n tavân›na
yaklafld›. Elimi uzatsam Arfl›n tavan›na de¤ece¤im, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: Senin hâlin Allahü teâlân›n iflini yapd›¤›n için iyidir. Benim hâlim de, Allahü teâlân›n sevdi¤i birini tafl›d›¤›m için iyidir, buyurdu.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Mekkenin feth
edildi¤i gün ö¤le nemâz› vaktinde, Bilâl-i Habeflîye “rad›yallahü anh” yüksek bir yere ç›k›p, ö¤le ezân›n› okumas›n› emr
buyurdu. Kureyflliler da¤lara kaçm›fllard›. Ezân oralardan
duyuluyordu. “Eflhedü enne Muhammeden Resûlullah”
dendi¤ini iflitdiklerinde, Ebû Cehlin k›z› Cüreyre, ‹lâhî senin
zikrin yücedir. Biz nemâz k›lm›yoruz, fekat bizim dostlar›m›z› katl eden kimseye (Muhammed aleyhisselâma) muhabbet
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ederiz. Babam, Muhammede “sallallahü aleyhi ve sellem”
geldi¤i gibi, nübüvvetden geleni kabûl etmedi. Kendi kavmine ve dostlar›na muhâlefet etmeyi istemedi, dedi. Hâlid bin
Üseyyid de çok flükr ki, babam bu sesi (ezân›) duymadan öldü, dedi. Babas› Mekkenin fethinden bir gün önce ölmüfldü.
Da¤lara kaç›flm›fl olan Kureyflliler, ezân› iflitince, her biri birfley söyledi. Ebû Süfyân ise, ben birfley söylemeyece¤im.
E¤er bir fley söylersem, bu tafllar Muhammede haber verirler, dedi. Sonra Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” gelip, yanlar›na durdu. Her birinin ismini söyleyerek, ey falan,
sen flöyle söyledin. Ey falan sen de böyle söyledin, diyerek
söylediklerini bildirdi. Ebû Süfyân, Yâ Resûlallah! Ben birfley söylemedim deyince, Resûlullah tebessüm etdi.
¥ fieybe bin Osmân flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Mekkenin fethinden sonra, Huneyn
gazâs›na ç›kd›. Huneyn Mekke ile Tâif aras›nda bir vâdîdir.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Huneyn vâdîsinde
konaklad›lar. Benim babam ve amcam Uhud savafl›nda islâm
askerleri taraf›ndan öldürülmüfldü. Kendi kendime dedim ki:
F›rsat kollayay›m ve Muhammedden intikâm›m› alay›m. Sa¤
taraf›ndan yaklaflmak istedim, o taraf›nda Abbâs “rad›yallahü anh” ayakda duruyordu. O bana f›rsat vermez, dedim. Sol
taraf›na dolafld›m. Orada da bir kifli vard›. Sonunda, arkadan
yaklafld›m. Hemen s›çray›p bir k›l›ç darbesi vurmak istedim.
O s›rada âniden flimflek gibi bir atefl parlad›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile benim aram›zda perde oldu. O
atefl beni yakacakd›. Korkumdan elimle gözlerimi kapat›p,
geriye kaçd›m. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” dönüp bana bakd›. Ey fieybe! Yan›ma yaklafl, buyurdu. Huzûruna yaklafl›nca, ‹lâhî, bundan fleytân› uzaklafld›r, buyurdu.
O ânda gözüm Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
mubârek yüzüne düfldü. Bana cân›mdan dahâ sevimli geldi.
Sonra, ey fieybe! Kâfirlerle harb et, buyurdu.
¥ Enes bin Mâlik “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Bir
gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Kâ’beyi tavâf
ederken, bir el ve bir alaca kaftân gördük. Ben, yâ Resûlal-
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lah, o el ve alaca kaftân ne idi diye sordum. Siz onu gördünüz mü, dedi. Gördük yâ Resûlallah, dedim. O Îsâ bin Meryem idi. Gelip bana selâm verdi, buyurdu.
¥ Mâlik bin Avf Huneyn gazâs›nda kâfirlerin ordu kumandân› idi. ‹slâm ordusuyla savaflmak için yaklafld›¤› s›rada, islâm ordusunun içine câsûslar göndererek, haber getirmelerini istedi. Câsûslar› gidip, perîflan bir hâlde geldiler.
Mâlik bin Avf câsûslar›na, neden böyle tuhâf bir hâldesiniz
diye sordu. Dediler ki, islâm ordusunda gösteriflli atlara binmifl, bembeyâz kimseler gördük. E¤er bizimle savafl›rlarsa,
vallahi biz onlar›n karfl›s›nda savaflmaya tâkat getiremeyiz!
E¤er bizi dinlersen, ordunu topla hemen geri dön. Bizi ve
kendini helâk olmakdan kurtar!
¥ Huneyn gazâs›nda islâm ordusu önce ma¤lûb olacak gibi bir duruma düfldü. Sonra tekrâr topland›lar. Resûlullah“sallallahü aleyhi ve sellem”, Yâ Rabbî! Va’d etdi¤in yard›m› ve zaferi ihsân eyle, diye düâ etdi. Bundan sonra, Rabbânî yard›m ve Sübhânî meded yetifldi. Beyâz melekler atlara binmifl olduklar› hâlde muhârebeye kat›ld›lar. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, flu ân gazâ tand›r›n›n ›s›nd›¤›
ând›r, buyurdu. Sonra bir avuç toprak istedi ve o topra¤› kâfirlerin yüzlerine serpdi ve yüzleri çirkin olsun, buyurdu. Kâfirlerden o toprakla gözü dolmad›k hiç kimse kalmad›. Sonra hezîmete u¤ray›p, dayanamad›lar ve kaç›p gitdiler. Bu husûsda bir rivâyet de flöyledir: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”, hazret-i Abbâsa “rad›yallahü anh”: Ey Abbâs, bana
bir avuç toprak ver, buyurdu. Resûlullah böyle söyleyince,
üzerine binmifl oldu¤u deve karn› yere de¤inceye kadar çökdü. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek eliyle
bir avuç toprak ald› ve müflriklerin yüzlerine serpdi. “Yüzleri çirkin olsun, yard›ms›z kals›nlar” buyurdu. Allahü teâlâ
onlar› hezîmete düflürdü.
¥ Âmir bin Amr Medenî “rad›yallahü teâlâ anh” flöyle
anlatm›fld›r: Huneyn gazâs›nda Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” önünde ceng ediyordum. Âniden aln›ma
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bir ok isâbet etdi. Aln›mdan ç›kan kan yüzüme akd›. Sakal›ma ve gö¤süme kadar ulafld›. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” mubârek eliyle yüzümdeki ve gözlerimdeki kan›
gö¤süme do¤ru ak›td›. Âmir bin Amr bu hât›ras›n› ömrü boyunca anlatd›. Vefât etdi¤inde cenâzesi y›kan›rken gö¤sünde
Resûlullah›n mubârek elinin de¤di¤i yere bakd›lar. Oras›
at›n aln›ndaki beyâzl›k gibi parl›yordu.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hicretin dokuzuncu senesinde Benî Kilâb kabîlesine bir seriyye [askerî birlik] gönderdi. Bir de mektûb göndererek islâma da’vet etdi.
Benî Kilâb kabîlesi müslimân olmay› kabûl etmediler. Kendilerine gönderilen deri üzerine yaz›l› mektûbu suya at›p, yaz›lar›n› imhâ etdiler. Deriyi de su kovas› yapd›lar. Bu haber, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretlerine bildirilince:
“Allahü teâlâ akllar›n› gidersin” buyurdu. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bu beddüâs›ndan sonra, o kavmin temâm› akl›n› kaybetdiler. Karma kar›fl›k konuflmaya bafllad›lar.
Ba’z›lar› öyle oldu ki, ne söyledi¤i aslâ anlafl›lmazd›.
¥ Resûlullah

“sallallahü aleyhi ve sellem” Tebük gazvesine giderken, Eshâb-› kirâmla bir yerde konaklay›p, gecelediler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” sabâha yak›n bir
vaktde uyudu. Günefl do¤unca uyan›p, Ebû Katâdeden “rad›yallahü anh” su istedi. Ebû Katâde flöyle anlatm›fld›r. Matarada suyum vard›. Resûlullah›n mubârek eline dökdüm,
abdest ald›. Suyun kalan›n› sakla lâz›m olacak, buyurdu.
Herkes önden gitmifldi. Susuz bir yerde konaklam›fllard›.
Her ne kadar hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömer “rad›yallahü anhümâ” bir su bafl›nda konaklayal›m dedilerse de, dinlememifllerdi. Yanlar›na ulafl›nca bakd›k ki, havan›n harâreti onlar› çok etkilemifl. Susuzlukdan develerini kesip develerin mîdelerinde kalan sular› içiyorlard›. Resûlullah bu hâllerini görünce, Ebû Bekr ve Ömeri dinleseydiniz, bu s›k›nt›y›
çekmezdiniz, buyurdu. Sonra matarada kalan suyu istedi ve
herkesi ça¤›r›p, suyu dökmeye bafllad›. Eshâb›n hepsi susuzluklar› gidinceye kadar su içdiler. Onbin ata ve onbeflbin deveye su verdiler.
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Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Tebük gazâs›na gitmifldi. Eshâb-› kirâmdan Abdüllah bin Hayseme “rad›yallahü anh” gitmemifldi. ‹ki güzel han›m› vard›. Herbirinin
gâyet güzel gölgeli¤i vard›. Gölgeliklere su serpip, güzel yayg›lar ve minder döflemifllerdi. Nefîs yiyecekler hâz›rlam›fllard›. Abdüllah bin Hayseme bu durumu görünce, Sübhânallah, geçmifl ve gelecek hiçbir günâh› bulunmayan ve Allahü
teâlân›n lütfuna kavuflmufl olan bir Peygamber, bu s›cak havada silâh›n› al›p kâfirlerle cihâda gitsin de, Abdüllah bin
Hayseme hofl gölgelikde han›mlar›yla otursun, sohbet etsin.
Bu insâfa s›¤maz! Vallahi Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” huzûruna kavuflmad›kca ve hizmetiyle flereflenmedikce, bu kad›nlardan hiç biriyle konuflmam, dedi. Sonra hemen devesine binip yola ç›kd›. Han›mlar› ne kadar konuflmak istedilerse de, hiç cevâb vermedi. Tebüke yaklafl›nca,
Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” uzakdan deveye
binmifl, gelmekde olan birisi göründü diye haber verdiler.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ümmîd ederim ki o
Abdüllah bin Haysemedir. Huzûruna gelip selâm verince, yâ
Abdüllah bin Hayseme! Dünyan›n fâni ni’metlerini b›rak›p,
Allahü teâlân›n r›zâs›n› taleb etmen senin için ne iyi, ne sevimlidir, buyurdu.
¥

¥ Ebû Umeyye “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Tebük seferinde vâdiyül-kurâya varm›fld›. Orada bir kad›n, güzel bir hurma ba¤çesi yapm›fld›. Resûlullah›n emriyle Eshâb-› kirâm o ba¤çenin hurmalar›n› toplad›lar. On vesk hurma ç›kd›. Sonra Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” kad›na ba¤çendeki
hurmalar› topla ve ne kadar ç›kd›¤›n› ölç, buyurdu. Kad›n
hurmalar› toplad›kdan sonra, ne kadar ç›kd› diye sordular.
On vesk ç›kd› dedi. Eshâb-› kirâm›n toplad›¤› kadar ç›km›fld›. (Resûlullah›n mu’cizesiyle kad›n›n hurmas› hiç eksilmedi.
Ba¤çesi ne kadar hurma veriyorsa o kadar ç›kd›.)
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Tebük seferi s›ras›nda, Vâdiyül-kurâdan Tebüke do¤ru yola ç›kd›klar›nda;
(Bu gece kuvvetli rüzgârlar esecek! Hiç kimse yerinden
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kalkmas›n! Develeri s›k› ba¤lay›n!) buyurdu. O gece fliddetli rüzgâr esdi. Her nas›lsa iki kifli gece yerinden kalkm›fld›.
Rüzgâr onlar› al›p götürdü ve uzak da¤lara b›rakd›.
¥ Ebû Zer G›fârî “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Tebük seferine ç›kd›¤› s›rada, benim gâyet za’îf ve yürümez bir devem vard›.
Birkaç gün devemi besleyeyim de, sonra gidip Resûlullaha
“sallallahü aleyhi ve sellem” yetiflirim, dedim. Devemi birkaç gün yemle besledim. Sonra yola ç›kd›m. Bir yere kadar
var›nca devem çökdü kald› ve yerinden kalkmad›. Bunun
üzerine eflyâlar›m› s›rt›ma al›p, fliddetli s›cak alt›nda Tebük
yolunu tutdum. Benim karalt›m uzakdan görününce, Eshâb-› kirâm, yâ Resûlallah “sallallahü aleyhi ve sellem”, tek
bafl›na bir yaya kimse geliyor, demifller. Resûlullah da umar›m ki, o gelen Ebû Zer G›fârîdir, buyurmufl. Ben yanlar›na
yaklafl›nca, Eshâb-› kirâm vallahi Ebû Zer G›fârîdir, dediler. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna
vard›m. Yerinden do¤rulup, merhabâ yâ Ebâ Zer! Râhatl›k
ve sevinç Ebû Zerin olsun ki, yaln›z yürür, yaln›z ölür ve
yaln›z diriltilir buyurdu. Nitekim Ebû Zer G›fârî ›ss›z bir
yer olan Rebzede yerlefldi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi
ve sellem” buyurdu¤u gibi, orada yaln›z yaflad› ve yaln›z vefât etdi.

‹bni Mes’ûd “rad›yallahü anh” flöyle demifldir: Ebû Zer
G›fârîyi “rad›yallahü anh” Rebzede yaln›z bir hâlde, vefât
etmifl buldum. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
söyledi¤i gerçeklefldi, dedim. Müstaksa flöyle demifldir: Rebzede Ebû Zer G›fârînin “rad›yallahü anh” kabrini ziyâret etdim. Onun kabrinde di¤er sahâbînin kabrinde bulamad›¤›m
bir te’sîr buldum. Kabrinin yan›nda nemâz k›ld›m. Bafl›m›
secdeye koyunca, kabrinin topra¤›ndan burnuma misk kokular› geliyordu.
¥ Tebük gazvesinde bir konaklama yerinde, Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” devesi kayboldu. Münâf›klardan birisi, Muhammed peygamber oldu¤unu san›r ve size
göklerden haber verir. Fekat kendi devesinin nerede oldu-
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¤unu bilmez, dedi. O münâf›¤›n sözlerini Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” söylediler. Buyurdu ki: Ben ancak Allahü teâlân›n bildirdi¤i fleyleri bilirim. fiu ânda Rabbim bana
devemin falan derede yular› bir a¤aca sar›lm›fl oldu¤unu bildirdi, buyurdu. Gidip deveyi o vâdîde yular› bir a¤aca sar›lm›fl hâlde buldular.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Tebük gazâs›na ç›kd›¤›nda, münâf›klardan bir gurub da orduya kat›lm›fld›. Onlardan biri Vedi’a bin Sâbit idi. Bir di¤eri de Eflca’dan
Mahflî bin Humeyr idi. Münâf›klar kendi aralar›nda ordunun
içinde flöyle konufluyorlard›. Müslimânlar Benî Asfar ile yapacaklar› gazây› di¤erleriyle yapd›klar› gazâ gibi olacak zan
ediyorlar. Göreceksiniz yâr›n müslimânlar› nas›l esîr edip iplere dizerler! Bu konuflmalar s›ras›nda Mahflî bin Humeyr,
vallahi her birimize yüz de¤nek vursalar da, yeter ki hakk›m›zda Kur’ân âyeti nâzil olmasa, dedi. Onlar böyle konuflurken Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Ammâr bin Yâsere “rad›yallahü anh”, git ordunun aras›nda birbiriyle konuflanlar› bul ve ne konuflduklar›n› sor. E¤er inkâr ederlerse,
siz flöyle flöyle söylediniz diye söyle, buyurdu. Ammâr bin
Yâser “rad›yallahü anh” gidip, o sözleri onlara söyledi. Bunun üzerine hepsi özr dilediler ve Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” huzûruna geldiler. Onlardan Vedi’a bin
Sâbit, Resûlullah›n devesinin yular›ndan tutup: Yâ Resûlallah! Biz her dürlü söze dald›k. Maskaraca bofl sözler söyledik, dedi. Mahflî bin Humeyr ise benim ve babam›n ismi bunlar›n aras›nda an›lmas›n diyerek afv edilmesini istedi. Afv
edildi ve ismi de¤ifldirilip, Abdürrahmân ismi verildi. Sonra
Allahü teâlâya düâ edip, kimsenin bilmedi¤i tenhâ bir yerde
flehîd olmay› diledi. Yemâme savafl›nda flehîd oldu ve ondan
bir dahâ haber al›namad›.
¥ Resûlullah

“sallallahü aleyhi ve sellem” Tebük seferinde, Tebüke yaklafld›¤› s›rada Eshâb-› kirâma, yar›n kuflluk
vaktinde Tebüke ulaflacaks›n›z. Ben gelmeyince kimse elini
suya dokunmas›n, buyurdu. Oraya var›nca gördüler ki, suyu
gâyet az akan bir çeflme vard›. Suya el sürmediler. Resûlul– 184 –

lah “sallallahü aleyhi ve sellem” geldi. O çeflmenin suyu ile
mübârek ellerini ve yüzünü y›kad›. O ânda çeflmenin suyu
ço¤ald› ve coflarak akma¤a bafllad›. Bütün ordu istedi¤i kadar su ald›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Mu’âz
bin Cebele “rad›yallahü anh” o kadar ömrün olur ki, bu çeflmenin suyunun, bostanlara akd›¤›n› görürsün, buyurdu.
¥ Mu’âz bin Cebel “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Tebük gazâs›ndan dönerken, bir dereye gelmifldik. O derede
tafl›n yar›¤›ndan akan bir p›nar vard›. Suyu bir veyâ iki kiflinin içece¤i kadard›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
hiç kimse benden önce o suya gitmesin. Giden olursa o suya
dokunmas›n, buyurdu. Eshâb-› kirâmdan dört kifli o suya önce gitdiler. Su biraz birikmifldi, onu ald›lar. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâm ile oraya ulafl›nca
bakd›lar ki, suyu alm›fllar. Bu suyu kim ald› diye sordu. Falan
falan kimseler ald›, dediler. Onlar› azarlad›. Sonra afla¤› indi,
tafl›n yar›¤›n› mubârek parma¤›yla s›vazlad› ve Allahü teâlân›n diledi¤i fleyleri söyledi. Tafl›n yar›¤›ndan su ç›kmaya bafllad›. Bir avuç al›p o dereye serpdi. Mu’âz bin Cebel “rad›yallahü anh”, Vallahi o derede flimflek sesi gibi suyun ça¤lad›¤›n› iflitdik, demifldir. Sonra Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” sizden kim yaflarsa bu derenin di¤er derelerden dahâ
yeflil ve güzel oldu¤unu görür, buyurdular. Selef-i sâlihînden
bir zât; vallahi bizimle fiâm aras›nda o dereden güzel ve yeflillik bir dere yokdu, demifldir.

Tebük seferinden dönerken yolda, büyük, heybetli ve
acâib fleklde bir y›lan, Eshâb-› kirâm›n önüne ç›kd›. Çok
korkdular ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›na topland›lar. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›nda bulunanlar› çok gözetirdi. Dahâ sonra korkunç y›lan
yoldan çekildi. Bafl›n› kald›r›p, Eshâb-› kirâma bakd›. Sonra
bafl›n› afla¤› indirdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
buyurdu ki: Bu gördü¤ünüz y›lan, bana Kur’ân-› kerîm dinlemek için gelen cinnîlerden biridir. Onun bulundu¤u yere
yaklafld›¤›n›z için, yan›n›za geldi. Size selâm veriyor, cevâb›n› veriniz. Eshâb-› kirâm cevâb verdiler. Sonra Resûlullah
¥
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“sallallahü aleyhi ve sellem”: “Her kim olursa olsun Allahü
teâlân›n kullar›n› seviniz” [ya’nî, mü’min kullar›n› seviniz!]
buyurdu.
¥ Benî Sa’d kabîlesinden bir genç flöyle anlatm›fld›r: Resû-

lullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâmdan alt› kifliyle Tebükde bir yerde oturuyordu. Yanlar›na gitdim. Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden Resûlullah diyerek müslimân oldum. Resûlullah bana; ebedî se’âdete kavufldun, buyurdu. Sonra Bilâl-i Habeflîden “rad›yallahü
anh” yiyecek istedi. Hazret-i Bilâl de deriden bir sofra serdi.
Da¤arc›kdan ya¤ ile hâz›rlanm›fl bir mikdâr hurma ç›kard›.
Hepimiz o hurmadan yidik ve doyduk. Yâ Resûlallah “sallallahü aleyhi ve sellem”! Müslimân olmadan önce, ben bu kadar hurmay› tek bafl›ma yirdim, yine de doymazd›m, dedim.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: “Kâfir
yedi ba¤›rsa¤›na yir. Mü’min ise bir ba¤›rsa¤›na yir.” Bir baflka gün kuflluk vakti, islâmiyyete olan yakînimin artmas› için,
yine Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna gitdim. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” on kifliyle birlikde oturuyordu. Bilâl-i Habeflîden “rad›yallahü anh” yiyecek
istedi. O da da¤arc›kdan bir avuç hurma ç›kard›. Resûlullah,
hurmalar›n hepsini ç›kar, Allahü teâlâ herkesin r›zk›na kefîldir, ümmîdsiz olma buyurdu. Bilâl-i Habeflî “rad›yallahü
anh” da¤arc›kdaki hurmalar›n hepsini ç›kard›. ‹ki müd kadard›. [Bir müd, iki avuç dolusu mikdârd›r.] Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek elini hurmalar›n üzerine
koydu ve Bismillâh diyerek, yiyiniz buyurdu. Herkes yidi,
ben de yidim. Ben o kadar çok yidim ve doydum ki, art›k bir
hurma yiyecek mecâlim kalmad›. Yerdeki yayg› üzerinde Bilâl-i Habeflînin koydu¤u kadar hurma aynen duruyordu. Üç
gün dahâ o hurmadan kalan› yidik. Sonra Bilâl-i Habeflî “rad›yallahü anh” koydu¤u kadar hurmay› tekrâr da¤arc›¤›na
doldurdu. Bende islâmiyyetin hak din oldu¤una dâir tam bir
inanç ve yakîn hâs›l oldu.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Tebüke vard›¤› s›rada, Herakl de Humusa gelmifldi. Orada bekleyip, Re-
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sûlullah›n her dürlü hâlini arafld›r›p ö¤renmesi için bir kifli
gönderdi. O flahs gelip, Resûlullah›n üstün ahlâk›na ve güzel
hâllerine flâhid oldu. Mubârek gözlerindeki k›rm›z›l›¤›, nübüvvet mührünü gördü. Sadaka kabûl etmedi¤ini ö¤rendi.
Geri dönüp gördüklerini Herakle anlatd›. Herakl bunlar› haber al›nca, kavmini toplad›. Müslimân olma¤a da’vet etdi ve
Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” tâbi’ olmalar›n›
emr etdi. Kavmi Heraklin bu sözlerini iflitince, silâhlar›n›
al›p hücûma kalk›fld›lar. Heraklin oturdu¤u yerden k›p›rdamaya mecâli kalmad›. Binbir hîle ile kavminin hücûmunu
zor yat›fld›rd›.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Hâlid bin Velîdi “rad›yallahü anh”, Eshâbdan bir cemâ’at ile Tebükden
Dûmetül-Cendele gönderdi. Dûmetül-Cendelin reîsi olan
Ekîdir, nasrânî idi. Onun ile harb edeceklerdi. Hâlid bin Velîd “rad›yallahü anh”, yâ Resûlallah, biz düflmân memleketindeyiz. Kuvvetimiz de çok az, hâlimiz nice olur, dedi. Bunun üzerine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, o bir
da¤ s›¤›r›n› avlamakla meflgûl iken, Allahü teâlâ seni ona
karfl› gâlib k›lar buyurdu. Hâlid bin Velîd “rad›yallahü anh”
mehtâbl› bir gecede, Ekîdirin hisâr›na ulafld›. Ekîdir han›m›yla hisâr›n dam›nda çalg› çald›r›p, flerâb içiyordu. Bir flark›c› kad›n da flark› söylüyordu. Hâlid bin Velid “rad›yallahü
anh” bir yere gizlenmifldi ve onlar› görüyordu. O s›rada bakd› ki, iki da¤ s›¤›r› birbiriyle oynaflarak hisâr›n kap›s›na geldiler. Boynuzlar›yla kap›ya vurdular. fiark›c› kad›n Ekîdire
onlar› göstererek, hiç böyle av gördün mü, onlar› kaç›rma,
dedi. Ekîdir at›n›n hâz›rlanmas›n› emr etdi. Yan›na kardefli
Hassân› ve birkaç adam›n› alarak, hisârdan d›flar› ç›kd›. Kad›nlar da pefllerinden ç›kd›. Hâlid bin Velîd “rad›yallahü
anh” üzerlerine hücûm etdi. Hassân› öldürdü. Ekîdiri esîr ald›. Di¤erleri kaç›p hisâra girdiler.
¥ Tebükde Benî Sa’d kabîlesinden birkaç kifli Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna geldiler. Yâ Resûlallah! Kabîlemizin bir kuyusu var, suyu gâyet azd›r, kabîlemize yetmiyor. O kuyunun suyunun fazlalaflmas› için Allahü
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teâlâya düâ etmenizi istemeye geldik. Böylece refâh›m›z arts›n. Düflmânlar›m›za muhtâc olmakdan kurtulal›m, dediler.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir kaç dâne küçük
tafl getiriniz, buyurdular. Üç dâne çak›l tafl› getirdiler ve mubârek eline verdiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
o tafllara mubârek elini sürdü ve getiren kimseye geri verdi.
Bu tafllar› Allahü teâlân›n ismini söyleyerek birer birer o kuyuya at›n›z, buyurdu. Buyurdu¤u gibi yapd›lar. O kuyunun
suyu hem son derece ço¤ald›, hem de tatland›. Böylece râhata kavufldular ve düflmânlar›na karfl› da gâlib geldiler.
¥ Irbâz bin Sâriye “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Tebükde Ümmü Selemenin “rad›yallahü anhâ” çad›r›nda iken, iki kiflinin ve benim karn›m›z ac›kd›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
bizim için yiyecek istedi, fekat bulunamad›. Bilâl-i Habeflîye,
bunlar için yiyecek bul, buyurdu. O da vallahi bütün da¤arc›klar›, torbalar› silkeledim, içlerinde hiç birfley kalmam›fl,
dedi. Tekrâr silkele, belki birfleyler kalm›fld›r, buyurdu. Bilâl-i Habeflî “rad›yallahü anh” torbalar› birer birer silkeledi.
Yedi dâne hurma ç›kd›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, mubârek elini o hurmalar›n üzerine koydu ve besmele
ile yiyiniz, buyurdu. Ben ellidört dâne yidim. Çekirdekleri
elimde toplam›fld›m. Arkadafllar›m da benim kadar yidiler.
Sonunda yedi hurma önümüzde duruyordu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Bilâl-i Habeflîye “rad›yallahü anh”,
bu hurmalar› sakla, bunlar› yiyen muhakkak doyar, buyurdu. Sonra baflka bir gün on fakîr Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” huzûruna geldi. O yedi hurmay› Bilâl-i Habeflîden istedi. Mubârek elini o yedi hurma üzerine koydu ve
Bismillâh diyerek yiyiniz buyurdu. Hepsi doydu ve yedi hurma önlerinde duruyordu. Bundan sonra Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: “Rabbimden hayâ etmeseydim, Medîneye kadar orduyu bu hurma ile doyururdum.” buyurdu.
Sonra o hurmalar› küçük bir çocu¤a verdi.
¥ Tebük seferinden dönüflde münâf›klar, Resûlullah›
“sallallahü aleyhi ve sellem” da¤ yolundan afla¤› atmak için
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aralar›nda kararlafld›rd›lar. Gece vakti akabeye geldikleri s›rada Resûlullah, Eshâb-› kirâma, hepiniz dere yolundan gidiniz. Kimse benimle gelmesin, buyurdu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” kendisi devesine binip akabeden, da¤
yolundan yola devâm etdi. Devesinin yular›n› Ammâr bin
Yâsere “rad›yallahü anh” verdi. Huzeyfeyi de “rad›yallahü
anh” deveyi sürmekle vazîfelendirdi. Böylece akabe yolundan gidiyorlard›. Arkalar›ndan gelmekde olan bir gurub insan gözükdü. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Huzeyfeye “rad›yallahü anh” gelenleri geri çevir, diye emr etdi.
O da, gelenlerin develerinin yüzlerine vurmaya bafllad›. Münâf›klar, Muhammed “aleyhisselâm” hîlemizi anlad› diyerek, hemen geri dönüp, akabeden afla¤› indiler. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” Huzeyfeye “rad›yallahü anh” o
toplulukdan tan›d›¤›n kimse var m› diye sordu. Yâ Resûlallah “sallallahü aleyhi ve sellem”, falan falan kimselerin devesini tan›d›m. Fekat hepsi yüzünü ba¤lam›fld› ve gece karanl›kd›, onlar› tan›yamad›m, dedi. Sabâh olunca, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” Üseyyid bin Hudayra “rad›yallahü anh”, ey Ebâ Yahyâ, biliyor musun gece münâf›klar ne
düflündüler. Beni gece da¤dan afla¤› atmak istiyorlard›, dedi.
Üseyyid bin Hudayr “rad›yallahü anh”, yâ Resûlallah! Müsâade ederseniz bafllar›n› getireyim, dedi. Halk›n, harb bitdi,
Muhammed Eshâb›n› öldürmeye bafllad› demelerini istemem, buyurdu. Üseyyid bin Hudayr, yâ Resûlallah onlar senin Eshâb›ndan de¤ildirler deyince, onlar dilleriyle görünüflde flehâdet getiriyorlar. Allahü teâlâ beni flehâdet getireni öldürmekden men’ etdi, buyurdu. Sonra Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” münâf›klar› tek tek Huzeyfeye “rad›yallahü anh” bildirdi ve Allahü teâlâ beni onlar›n cenâze nemâz›n› k›lmakdan men’ etdi, buyurdu. Huzeyfetebni Yemânîden “rad›yallahü anh” baflka kimse onlar› bilmiyordu. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan sonra, emîrül mü’minîn Ömer “rad›yallahü anh” cenâze oldu¤u vakt
Huzeyfeye “rad›yallahü anh” bakard›. O cenâze nemâz› k›larsa k›lard›. K›lmazsa o da k›lmazd›.
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Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Tebükde iken
buyurdu ki: Allahü teâlâ bana, fârisin ve rûmun (‹ran›n ve
Bizans›n) hazîneleri ile, H›myerin meliklerinin, Allah yolunda cihâda yard›mc› olacaklar›n› müjdeledi. Medîneye döndükden sonra H›myer melikinin bir elçisi geldi. Müflrikli¤i
b›rak›p, müslimân olduklar›n› bildirdi. Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” dîn-i islâm› anlatan bir kitâb istedi.
Resûlullah, islâmiyyetin hükmlerini anlatan bir kitâb yaz›l›p,
verilmesini emr etdi. Ahkâm-› islâmiyyeyi anlatan bir kitâb
yazd›lar. Elçi ile berâber gönderdiler.
¥

¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Tebük seferinden döndükden sonra, Medîneye çevrede bulunan meliklerden ve kabîle reîslerinden elçiler geldiler. Elçi gönderen kabîlelerden biri de Benî Mürre kabîlesi idi. Onüç kifliyi elçi
olarak gönderdiler. Bunlar kabîlelerinin müslimân oldu¤unu
bildirdiler. Memleketlerinde hiç ya¤mur ya¤mad›¤›n›, otlar›n bitmedi¤ini ve fliddetli bir k›tl›k çekdiklerini söylediler.
Bu s›k›nt›dan kurtulmak için Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” düâ istediler. “Yâ Rabbî onlar› ya¤mur ile suya doyur” diye düâ etdi. Benî Mürre kabîlesinin elçileri
memleketlerine dönünce, kavmlerinin temâmen râhatlad›¤›n› gördüler. Çünki, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” onlara düâ etdi¤i gün, orada bol ya¤mur ya¤m›fld›.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Tâif seferine
giderken, bir gece Tâif yak›n›nda Nüceyb denilen bir vâdiden geçdi. Bu vâdi çok a¤açl› idi. ‹çinde sedir ve mug›lân
a¤açlar› pek çokdu. Bu vâdiden geçerken Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” devesinin üzerinde uyuyordu. Gece
karanl›¤›nda bafl›n›n hizâs›na bir sedir a¤ac› ç›kd›. Sedir a¤ac› ortas›ndan ikiye ayr›ld›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” a¤aca çarpmadan s›k›nt›s›zca geçdi. O ikiye ayr›lan
sedir a¤ac› uzun zemân öylece kald›. Bu a¤aç o civârda meflhûr olmufldu ve Nebînin sedir a¤ac› diye bilinirdi. O vâdîde
koyunlar›n› otlatanlar veyâ baflka bir ifl için gidenler, oradan
a¤aç keserler ve ot toplarlard›. Fekat o sedir a¤ac›na hiç dokunmazlard›. Çünki, o a¤ac›n hât›ras›n› herkes bilirdi. Bu
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mu’cize, bâkî kalan mu’cize olarak, (fieref-ül Mustafâ) adl›
kitâbda yaz›l›d›r.
¥ Abdülkays kabîlesinden Medîneye bir hey’et geldi.
Yanlar›nda da bir deli getirmifllerdi. Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” huzûruna götürdüler. Yanlar›nda getirdikleri delinin delili¤i bak›fllar›ndan belli oluyordu. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” bunun s›rt›n› çeviriniz, buyurdu. S›rt›n› çevirdiler. Resûlullah onun s›rt›na bir kaftân örtüp, ç›k ey Allah›n düflmân› dedi. O ânda delinin bak›fllar›
düzeldi, delilik belirtileri kayboldu. Akll› kimseler gibi bakma¤a bafllad›. Sonra Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
o deli kimsenin yüzünü kendine çevirip, mubârek elini gözüne sürdü. ‹htiyârlam›fl oldu¤u hâlde yüzü gençlefldi ve akl›
tam yerine geldi. Öyle aklland› ki kavmi aras›nda ondan dahâ akll› kimse yokdu.
¥ Abdülkays kabîlesinden Medîneye gelen hey’et aras›nda bir kimse vard›. Bu flahs Bahreynde amcas›n›n o¤lu ile flerâb içerken, amcas›n›n o¤lu aya¤›n› yaralam›fld›. O yaran›n izi
hâlâ belli idi. Hey’etdekiler, yâ Resûlallah! Bizim oturdu¤umuz yerin havas› iyi de¤ildir. Biz yemeklerden sonra flerâb
içeriz, dediler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” onlar›n bu sözü üzerine; sizden biriniz flerâb içer, serhofl olur. Kalk›p amcas›n›n o¤lunun aya¤›n› yaralar, dedi. Aya¤›nda yara
izi bulunan o flahs bu sözleri iflitince, aya¤›n› örtdü.
¥ Tebük seferinin yap›ld›¤› sene Habefl meliki (Necâfli)
vefât etdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›na
Bakî’ kabristân›nda toplanmalar›n› emr buyurdu. Orada topland›lar. “Kardefliniz Necâflî vefât etdi” buyurdu ve dört tekbîr alarak onun g›yâb›na cenâze nemâz› k›ld›rd›. Hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ” flöyle demifldir: “Necâflînin kabri üzerinde devâml› bir nûr görülürdü.” [Bu melikin ismi Eshâme
idi. Müslimân olmufldu.]
¥ Hicretin onuncu senesinde Benî Âmir kabîlesinden bir
hey’et, Medîneye gelip müslimân olduklar›n› bildirdiler. ‹slâmiyyetin hükmlerini ö¤rendiler. Onlar›n aras›nda bulunan
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Erbede bin Kays ve Âmir bin Tufeyl adl› meflhûr kimseler
müslimân olmad›lar. Âmir bin Tufeyle kavmindekiler, müslimân ol dediler. Âmir, bütün arablar bana tâbi’ oluncaya kadar muhârebeye yemîn etdim. fiimdi nas›l olur da, Kureyflli
bir gence tâbi’ olabilirim, dedi. Sonra arkadafl› Erbede bin
Kaysa, ben Muhammedin yüzünü kendimden tarafa çevirip
konuflarak Onu meflgûl edeyim. Sen de arkadan k›l›ç ile Onu
öldür, dedi! Sonra Âmir bin Tufeyl, Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” huzûruna geldi ve benim için bir haraç
ta’yîn et ve beni kendi hâlime b›rak dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mâdem ki îmân etmiyorsun, öyle olacak, dedi. Güyâ konuflarak, Resûlullah› oyal›yor ve Erbede
bin Kaysa bak›yordu. Fekat o hiç birfley yapam›yordu. Konuflma uzad›. Âmir, Resûlullaha memleketini süvârî ve yaya
askerle dolduraca¤›m, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”, “Yâ Rabbî beni Âmirin flerrinden koru” diye düâ etdi. Allahü teâlâ ona bir tâ’ûn hastal›¤› vererek helâk etdi. Erbede bin Kays ise, ben arkadan Muhammede kasd etdi¤im s›rada, Âmiri aram›zda görürdüm. K›l›c›m› vuramazd›m, demifldir. Allahü teâlâ, Erbedeyi de bir y›ld›r›mla helâk etdi.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hicretin onuncu senesinde hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” islâmiyyeti
yaymas› için Yemene gönderdi. Ka’b-ül Ahbâr Yemende idi
ve henüz müslimân olmam›fld›. Hazret-i Alîden Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” s›fatlar›n› sordu. Hazret-i Alî
Resûlullah›n güzel ahlak›n›, fleklini, flemâilini anlatd›. Ka’bül Ahbâr bunlar› dinleyince tebessüm etdi. Hazret-i Alî sebebini sorunca, flunun için tebessüm ediyorum. Senin söyledi¤in bu s›fatlar›n temâm›n› biz Tevrâtdan okuduk, dedi ve
îmân etdi. Mümkün oldu¤u kadar islâmiyyetin hükmlerini
ö¤rendi. Yemende kald›¤› süre içinde halka islâmiyyeti ö¤retdi. Hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” halîfeli¤i s›ras›nda
Medîneye geldi. Keflke hicretden sonra gelseydim de Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sohbetinde bulunmak
se’âdetiyle flereflenseydim diye çok üzüldü. Ba’z› kitâblarda
böyle bildirilmifldir.
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Ancak Ka’b-ül Ahbâr ile alâkal› meflhûr olan haber flöyledir: Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” halîfe iken, fiâmda
onunla görüflerek müslimân oldu. Sa’îd bin Müseyyib “rad›yallahü anh” anlat›r: Abbâs “rad›yallahü anh” Zemzem kuyusunun yan›nda oturuyordu. O s›rada Ka’b-ül Ahbâr huzûruna geldi. Ka’b-ül Ahbâra ne mâni’ vard› ki, Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›nda ve Emîr-ül mü’minîn hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” zemân›na kadar
îmân etmekde gecikdin, dedi. Bunun üzerine Ka’b-ül Ahbâr
flöyle anlatd›: Babam bana Tevrâtdan ba’z› fleyler yaz›p verdi. Bununla amel et, dedi. Tevrât› mührledi ve o mührü açmamam için bana yemîn etdirdi. ‹slâmiyyet gelince, islâmdan dahâ hayrl› birfley bulunmad›¤›n› gördüm. Kendi kendime, babam benden ba’z› bilgileri ve haberleri gizlemifldir, diyerek, mührledi¤i Tevrât›n mührünü söküp okudum. Onda
Muhammed aleyhisselâm›n ve ümmetinin s›fatlar› yaz›l› idi.
Bunlar› okuyunca geldim ve îmân etdim.
¥ Hicretin onuncu senesinde Cerîr bin Abdüllah “rad›yallahü anh” Yemenden Medîneye gelip, müslimân oldu. O
Medîneye gelmek üzere iken, Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” hutbe okurken, flu kap›dan bir kifli gelmek üzeredir. O Yemen ehlinin en fazîletlisi ve eflrefi olsa gerekdir, buyurdu.

Cerîr bin Abdüllah at üstünde duramazd›. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek eliyle gö¤süne vurdu.
Elinin izi gö¤sünden hiç gitmedi. Allah›m onu sâbit k›l, hidâyete erdir ve hidâyete erdirici eyle, diye düâ etdi. Ondan
sonra hiç atdan düflmedi.
¥ Hicretin onuncu senesinde, Tay kabîlesinin hey’eti Medîneye gelip, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûrunda müslimân oldular. Aralar›nda kabîlelerinin reîsi ve ileri gelen bir kimse olan Zeyd bin Hayl de vard›. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” ona Zeyd-ül-Hayr ismi verdi ve
flimdiye kadar arablardan her kimin fazîleti bana anlat›lm›flsa
o kimseyle karfl›lafl›nca anlat›landan az oldu¤unu gördüm. Fe-
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kat Zeyd-ül Hayr›n fazîletini, duydu¤umdan fazla gördüm,
buyurdu. Zeyd-ül Hayr “rad›yallahü anh” memleketine dönece¤i zemân, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, keflke
Zeyd Medînenin hummâs›ndan kurtulsayd›, buyurdu. Zeyd
“rad›yallahü anh” memleketinin s›n›r›na yaklafld›¤› s›rada,
Necîd beldelerinden birinde hummâ hastal›¤›ndan vefât etdi.
¥ Adî bin Hatem Medîneye gelmifldi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ona müslimân ol, selâmet bul, buyurdu.
Adî bin Hatem benim dînim vard›r deyince, Resûlullah, ben
senin dînini senden dahâ iyi bilirim. Sen nasârâ ve sâbieyn dînini seçmifldin, buyurdu. Evet deyince, sen kavmin aras›nda
ganîmet mal›n›n dörtde birini al›yorsun. Hâlbuki bu sizin dîninizde câiz de¤ildir, buyurdu. Adî bin Hatem demifldir ki, bunlar› iflitince, kalbimde islâm dînine karfl› olan kötü düflünceler
kalmad›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” sözlerine devâm ederek ona flöyle buyurdu: (Sen müslimânlar› fakîr görüyorsun ve bu sebeble müslimân olmuyorsun. Bir gün gelecek
onlar›n mallar› o kadar ço¤alacak ki, sadaka verecek fakîr bulamayacaklard›r. fiâyet sen müslimânlar›n düflmânlar› çok diye
müslimân olmuyorsan, hiç Hîreye gitdin mi.) Hây›r, fekat oray› bilirim, dedim. Buyurdu ki: (Çok k›sa zemânda bir kad›n,
Hîreden tek bafl›na Mekkeye gelip, Kâ’beyi tavâf edecek ve
Allahü teâlâdan baflka hiç kimseden korkusu olmayacak. E¤er
melikler ve sultânlar müslimân de¤ildir diye müslimân olmuyorsan, k›sa zemân sonra Kisrâ bin Hürmüzün memleketini
müslimânlar feth edecekler ve hazînelerini alacaklard›r). Adî
bin Hatem diyor ki, Kisrâ bin Hürmüzün memleketini mi diye
hayretle sordum, evet buyurdu. Ben hemen îmân etdim. Vallahi Hîreden bir kad›n›n tek bafl›na Kâ’beye gidip, tavâf etdi¤ine flâhid oldum. Kisrân›n memleketi de müslimânlar›n eline
geçdi. Onun memleketini feth edenler aras›nda ben de vard›m.
Müslimânlar›n sadaka verecek kimse bulamayacak kadar zengin olmas› da muhakkakd›r.
¥ Yine hicretin onuncu senesinde Eslâm kabîlesinden bir
hey’et Medîneye geldi. Müslimân oldular. ‹slâmiyyetin
hükmlerini ö¤rendiler. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sel-
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lem”, bizim memleketimizde k›tl›k var, bu sene hiç ya¤mur
ya¤mad›. Bizim için düâ buyurunuz, dediler. Resûlullah onlar için düâ etdi. Memleketlerine döndüklerinde düâ edildi¤i gün ya¤mur ya¤m›fl oldu¤unu gördüler.
¥ Necâflînin k›z kardeflinin o¤lu Firûz Deylemî “rad›yallahü anh” hicretin onuncu senesinde Medîneye gelerek îmân
etdi. Peygamberlik iddiâs›nda bulunan Esved-i Anesîyi o öldürdü. Onu öldürdü¤ü gecenin sabâh›nda Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâma, dün gece Esved-i
Anesî öldürüldü, buyurdu. Yâ Resûlallah! Onu kim öldürdü
diye sorduklar›nda, mubârek bir hânedândan mubârek bir
kimse öldürdü. Onun ismi Firûzdur dedi ve Firûz muzaffer
olsun diye düâ buyurdu.
¥ Hicretin onuncu senesinde müslimân olmak için Medîneye gelen hey’etlerden biri de, Kinde kabîlesinin hey’eti idi.
Bu hey’et aralar›na meliklerinin o¤lu Vâil bin Haceri de alm›fllard›. O flöyle demifldir: Ben Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” huzûruna ç›kmadan önce, Eshâb-› kirâm
bana, senin gelece¤ini Resûlullah bize üç gün önceden müjdeledi dediler. Sonra Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna gidip, müslimân oldum.

Sa’d bin Ebî Vakkâs “rad›yallahü teâlâ anh” vedâ hacc› s›ras›nda hastalanm›fld›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” ziyâretine gitdi. Yâ Resûlallah! Herhâlde ben Mekkede Eshâb›ndan geri kalaca¤›m deyince, ‹nflâallah Allahü
teâlâ sana s›hhat verecek. Çünki, senden çok hayrlar ve fâideli ifller meydâna gelecek. Bir kavm senden iyilikler görecek. Bir kavmi de zarara u¤ratacaks›n, buyurdu. Sonra s›hhatine kavufldu. Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh” zemân›na kadar yaflad›. Irak› feth etdi. Mürtedlerle yap›lan muhârebelerde çok savafl›p büyük ifller yapd›. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu¤u gibi mürtedlere büyük
zararlar verdi.
¥

¥ Eshâb-› kirâmdan biri flöyle anlatm›fld›r. Vedâ hacc›nda
Mekke evlerinden birine girdim. Resûlullah “sallallahü aley-
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hi ve sellem” orada idi. Mubârek yüzü ay›n ondördü gibi
parl›yordu. Yemâmeli bir adam, bir o¤lan çocu¤unu bir parça beze sararak getirmifldi. Resûlullah o çocu¤a, ben kimim,
buyurdu. Çocuk, sen Resûlullahs›n deyince, do¤ru söyledin.
Allahü teâlâ seni mubârek etsin, buyurdu. Ondan sonra o
çocuk büyüyüp konuflabilecek yafla gelinceye kadar hiç konuflmad›. Ona Mübârek-ül-Yemâme ismini verdiler.
Üsâme bin Zeyd “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” vedâ hacc›na giderken, yolda bir kad›n önüne ç›kd›. Kuca¤›nda küçük bir çocuk vard›. Selâm verdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” durdu. O kad›n, yâ Resûlallah, bu çocu¤um do¤du¤undan beri onu birfley tutuyor ve çok zahmet veriyor, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek ellerini uzatarak kad›ndan çocu¤u ald›. Mubârek a¤z›n›n suyundan çocu¤un a¤z›na koydu ve ey Allah›n düflmân› ç›k! Ben Resûlullah›m buyurdu. Sonra çocu¤u annesine verdi. Bundan
sonra söyledi¤in s›k›nt› olmaz, buyurdu. Vedâ hacc›ndan
dönerken, o kad›n›n bulundu¤u yere ulaflm›fld›k. O kad›n
bir koyunu kebâb yap›p getirdi: Yâ Resûlallah! Ben, s›k›nt›dan kurtard›¤›n›z çocu¤un annesiyim, dedi. Resûlullah çocu¤un hâli nas›ld›r, diye sordu. Kad›n sizinle ilk karfl›lafld›¤›m›z günden beri hiç s›k›nt› çekmedi, dedi. Üsâme “rad›yallahü anh” flöyle nakl eder. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” bana, ey Üsâme, o koyunun bir kolunu ver, buyurdu. Verdim. Sonra bir kolunu dahâ ver, buyurdu. Verdim.
Tekrâr, ey Usâme, bir kolunu dahâ ver buyurunca, ben yâ
Resûlallah! Bir koyunda iki koldan fazla olmaz, dedim.
E¤er böyle söylemeseydin, her elini uzatd›¤›nda, o koyunda
biz istedikce devâml› bir kol dahâ bulurdun, buyurdu. Sonra ey Üsâme, çevreye gidip bak kazay-› hâcet için tenhâ bir
yer var m›d›r, buyurdu. Çevreyi yoruluncaya kadar dolafld›m. Ne insanlar aras›ndan ç›kabildim, ne de tenhâ bir yer
bulabildim. Geri dönüp durumu Resûlullaha bildirdim. Hiç
a¤aç ve tafl gördün mü diye sorunca, evet bir yerde üç hurma a¤ac› ve diplerinde de bir kaç tafl gördüm, dedim. O
¥
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a¤açlar›n ve tafllar›n bulundu¤u yere git ve Allah›n Resûlü
birleflmenizi istiyor de, buyurdu. Gidip aynen söyledim.
Onu insanlara hak Peygamber olarak gönderen Allahü teâlâ için, o a¤açlar köklerinden sökülüp topra¤› yararak, s›çraya s›çraya bir araya geldiler. Sanki hepsi bir tek a¤aç gibi
oldular. Tafllar da birbirinin üzerine ç›karak bir yerde toplanarak d›vâr oldular. Gelip durumu Resûlullaha bildirdim.
Su getir buyurdu. Hemen suyu hâz›rlay›p, Onlardan evvel
götürdüm. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” abdest
ald›. Sonra çad›ra geri geldi. Ey Üsâme, o a¤açlara ve tafllara, Allahü teâlân›n Resûlü geri yerinize gitmenizi istiyor.
Yerlerinize gidiniz diye söyle, buyurdu. Buyurdu¤u gibi söyledim. Resûlullah› insanlara hak peygamber olarak gönderen Allahü teâlâ hakk› için, herbirisinin, s›çrayarak önceki
yerine gitdi¤ini gördüm.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna
kurban etmesi için befl veyâ bir rivâyete göre alt› deve getirdiler. Develer birbirinin önüne geçerek, Resûlullah önce beni kurban etsin, kesme¤e benden bafllas›n diye, Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” yan›na yaklaflmak için yar›fl etdiler.
¥

¥ Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü anhâ” flöyle anlatm›fld›r:
Hicretin onbirinci senesinde, bir gece Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” yata¤›ndan kalkd›, d›flar›ya ç›k›yordu. Ben,
anam babam sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Bu vaktde nereye gidiyorsun, dedim. Bakî’ kabristân›na gidiyorum. Orada
bulunanlara magfiret için düâ edece¤im, böyle emr olundu,
buyurdu. Ebû Müveyhibe ve Ebû Râfi’ “rad›yallahü anhümâ” Resûlullah›n hizmetinde bulunanlardan idiler. Birlikde
gitdiler. Ebû Müveyhibe flöyle anlat›r: Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” Bakî’ kabristân›nda uzun müddet
kald›. Orada yatanlar›n magfireti için düâ etdi. Sonra Allahü
teâlân›n size verdi¤i ni’metler âfiyet olsun. Kap›lar› yüzünüze rahmet ile aç›lan serâylar size mubârek olsun. Dünyân›n
halka yüz tutmufl ve karanl›k geceler gibi olan fitnelerinden
kurtuldunuz. O fitnelerin sonu bafl›na ulaflm›fld›r. Gelecek
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olan› geçenlerden beterdir, buyurdu. Sonra bana: Ey Müveyhibe! Beni dünyâ hazîneleri ve dünyâda bâkî kalmakla,
Cennet ve Allahü teâlâya kavuflmak aras›nda muhayyer b›rakd›lar, buyurdu. Ben, yâ Resûlallah! Anam babam sana
fedâ olsun. Dünyâ hazînelerini ve dünyâda kalma¤› ve sonra
Cenneti seçiniz, dedim. Hây›r ey Müveyhibe! Allahü teâlâya
kavuflma¤› ve Cenneti seçdim, buyurdu. Bir kaç gün sonra
da hastaland›.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bütün hastal›klar›nda, Allahü teâlâdan s›hhat ve âfiyet taleb ederdi. Fekat
son hastal›¤›nda ey nefs, tâkats›zl›kdan niçin baflkas›na s›¤›n›yorsun, buyurdular.
¥ Hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ” flöyle anlatm›fld›r: Re-

sûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” s›hhatde oldu¤u günlerde buyurdu ki: (Hiçbir Peygamber Cennetdeki makâm›n›
görmeden dünyâdan gitmez. Onu muhayyer b›rak›rlar. ‹sterse Cennete kavufldururlar. ‹sterse s›hhate kavufldururlar.)
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” son hastal›¤›nda,
mubârek bafl›n› benim dizime koymufldu. Bir ân gözünü evin
tavân›na dikdi. Sonra (Allahümme er-refîkül a’lâ) buyurdu.
Anlad›m ki, Refîkül a’lây› seçdi. Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” son sözü bu oldu.
¥ ‹bni Mes’ûd “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan bir ay önce,
bizi hazret-i Âiflenin “rad›yallahü anhâ ve an ebîhâ” evinde
toplad›. Bize hayr düâlar yapd› ve vas›yyetlerini bildirdi. Allahü teâlâ bizim üzerimize (bizden sonra) halîfe verdi buyurdu. Biz r›hletiniz ne zemând›r diye süâl etdik. Eshâb›mdan
ayr›l›p, Allahü teâlâya kavuflmak, Cennetde olmak zemân›
yaklafld›, buyurdu.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Mu’âz› “rad›yallahü anh” Yemene gönderirken, uzun bir vas›yyetde bulundu. Ey Mu’âz! E¤er bir dahâ görüflmemiz mümkin olacak
olsayd›, vas›yyetimi k›sa yapard›m! Lâkin k›yâmet gününe
kadar seninle buluflamayaca¤›z, buyurdu. Nitekim Mu’âz
¥
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“rad›yallahü anh” Yemende iken, Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” vefât etdi.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” son hastal›¤› s›ras›nda hazret-i Fât›may› “rad›yallahü anhâ” yan›na ça¤›rd›.
Kula¤›na birfleyler söyledi. Hazret-i Fât›mâ “rad›yallahü anhâ” a¤lama¤a bafllad›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek bafl›n› tekrâr hazret-i Fât›man›n kula¤›na
yaklafld›r›p, bir fleyler dahâ söyledi. Bu sefer hazret-i Fât›ma
gülme¤e bafllad›. Ezvâc-› Tâhirât hazret-i Fât›madan bunun
sebebini sordular. Bu s›rr› aç›klayamam dedi. Hazret-i Âifle
“rad›yallahü anhâ” Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan sonra tekrâr sordu. Cevâb verip dedi ki, babam bana, Cebrâîl “aleyhisselâm” bana Kur’ân-› kerîmi her
sene bir kerre arz ederdi. Bu sene iki kerre arz etdi. Vefât›m›n yaklafld›¤›n› anlad›m, dedi. Bunu iflitince a¤lad›m. ‹kinci def’a kula¤›ma yaklafl›p, bu ümmetin seyyidesi olacaks›n
ve bana ehlimden en önce sen kavuflacaks›n, buyurdu. Bunu
iflitince de güldüm, dedi.
¥ Hazret-i Fât›ma “rad›yallahü anhâ” flöyle anlatm›fld›r:
Hazret-i Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bafl› ucunda oturmufldum. Âniden kap›ya bir kimse geldi. Esselâmü aleyke ey ehl-i beyt-i nübüvvet! ‹çeri girmeme müsâade var m›d›r. Allah›n Resûlünün “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” yan›na varay›m, dedi. Ey Allah›n kulu. Bu ziyâret
için Allahü teâlâ sana ecrler versin. Yaln›z bir ân müsâade
et. fiu ânda Resûlullah› ziyârete kimseye müsâade yok, dedim. Bunun üzerine ey Fât›ma, beni men’ eyleme, benim içeri girmem lâz›md›r, diye bana söyledi. O s›rada Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” a¤r›lar› biraz hafîfledi. Mubârek gözlerini aç›p, ey Fât›ma, kiminle konufluyorsun biliyor
musun. O melek-ül-mevtdir! ‹zn ver içeri girsin, buyurdu.
Azrâîl “aleyhisselâm” girdi ve Esselâmü aleyke yâ Resûlallah! Yâ Emîrallah! Seni hak Peygamber olarak gönderen Allah hakk› için, Senden önce hiç kimsenin kap›s›ndan içeri
girmek için izn almad›m. Bundan sonra da kimseden izn almam, dedi.
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Ümmü Seleme “rad›yallahü anhâ” anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât edince, elimi mubârek gö¤süne koymufldum. Haftalarca elim misk kokdu. Ne
kadar abdest al›rken elimi y›kasam da o misk kokusu elimden gitmedi.
¥

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât edince,
Eshâb-› kirâm “rad›yallahü anhüm ecma’în” di¤er cenâzeler
gibi mi, yoksa gömle¤i üzerinde iken mi y›kayal›m diye tereddüt etdiler. O s›rada hepsini bir uyku hâli basd›rd›. Bafllar›n› tutamay›p uyuklad›lar. O hâlde iken, hepsi birden Allah›n Resûlünü gömle¤i içinde y›kay›n›z diye bir ses iflitdiler.
¥

¥ Emîr-ül-mü’minîn Alî “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vas›yyeti
üzerine, mubârek bedenini ben y›kad›m. Benden baflka kim
mubârek vücûduna baksa kör olurdu. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek bedenini y›karken, sanki bana
gaybdan yard›m ederlerdi. Mubârek azâlar›ndan birini y›kay›p temâmlay›nca, vücûdunu çevirmekde üç kifli bana yard›mc› olurdu. Hazret-i Alî, Resûlullah›n cenâzesini y›karken
mubârek vücûdunda hiç yara bere görmedi. Anam babam
sana fedâ olsun, hayât›n da memât›n da ne kadar güzel, dedi.
¥ Emîr-ül-mü’minîn hazret-i Alînin “rad›yallahü anh”
hâf›zas› çok kuvvetli idi. Bunun sebebini sordular. Dedi ki:
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” cenâzesini y›karken göz çukurlar›nda bir mikdâr su birikmifldi. O suyu yere
dökme¤e k›yamad›m. Dilimle al›p içdim. ‹flte bendeki hâf›za
kuvveti, o serçeflmenin bereketidir.
¥ Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” flöyle bildirmifldir: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât edince, gâibden bir
nidâ geldi. Esselâmü aleyküm yâ ehle beyt-i Resûlillah ve
rahmetullahi ve berekâtühû! Her nefs ölümü tadacakd›r. Ecrinizi k›yâmet gününde bulursunuz, diyordu.
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¥ Resûlullah›n

“sallallahü aleyhi ve sellem” vefât haberini, mü’ezzini Abdüllah bin Zeyd, ba¤çesinde bulundu¤u bir
s›rada ald›. Hemen yâ Rabbî benim gözlerimi görmez eyle,
diye düâ etdi. Düâs› kabûl edilip, gözleri görmez oldu. Niçin
böyle düâ etdin diye sorduklar›nda, dünyân›n lezzeti görmekdedir. ‹stedim ki, gözlerim Muhammed aleyhisselâm›n
vefât›ndan sonra kimsenin yüzünü görmekle lezzetlenmesin.
¥ Emîr-ül-mü’minîn Alî “kerremallahü vecheh” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah› defn etdikden sonra, bir köylü geldi.
Kendini kabr-i flerîfin üzerine b›rakd›. Topraklar›n› bafl›na
saçd›. Yâ Resûlallah “sallallahü aleyhi ve sellem”! Emr buyurdun, emrine itâ’at etdik. Allahü teâlâ sana Kur’ân-› kerîmi gönderdi. Biz de senden kabûl etdik. O Kur’ân-› kerîmden bir âyet-i kerîmede Allahü teâlâ [Nisâ sûresi 64.cü âyetinde meâlen] (Nefslerine zulm edenler, sana gelip, Allahü
teâlâdan afv dilerse ve Resûlüm de, onlar için afv dilerse, Allahü teâlây›, tevbeleri kabûl edici ve merhamet edici bulurlar) buyurmakdad›r. Biz kendi nefsimize zulm etdik. fiimdi
bizim için avf dileyesin diye geldik, dedi. O ânda kabr-i flerîfden, afv etdiler diye bir ses iflitildi.
¥ Abdürrahmân el-Anberî flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” bir arefe günü hutbe okuyordu
ve sadaka verme¤e teflvîk ediyordu. Bir genç kalk›p, yâ Resûlallah! Bu deve fakîrlerin olsun dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” o deveye bakd› ve emr eyledi sat›n ald›lar. O günlerde Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Ömere “rad›yallahü anh” sana acâib bir haber vereyim
mi buyurdu. O da buyurun dedi. Buyurdular ki: “Bu gece d›flar›ya ç›km›fld›m. O deve bana esselâmü aleyke yâ Resûlallah dedi. Ben, Allahü teâlâ sana bereketler versin dedim.
Dedi ki, yâ Resûlallah, benim anam Kureyflden bir kiflinin
devesiydi. Südünü sa¤aca¤› zemân yem verir doyururdu.
Sa¤mayaca¤› zemân hiç birfley vermezdi. Ben onun beflinci
yavrusuyum. Câhiliyye zemân›nda bir deve befl def’a do¤urursa, beflinci yavrusunu putlar için ay›r›p ona binmezler ve
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yük yüklemezlerdi. Beni köylüler âriyet verdiler. Onlardan
kaçd›m. K›rlarda otlad›m. Otlar bana, önce bana gel, bana
gel, sen Muhammedinsin diye seslenirlerdi. Geceleyin y›rt›c›
hayvânlar, ona dokunmay›n, o Muhammedindir “sallallahü
aleyhi ve sellem” derlerdi. Allahü teâlâ beni sana kavuflduruncaya kadar böyle oldu, dedi. Sâhibinin ad› nedir dedim.
Gadbâd›r, dedi. Ona sâhibinin ad›n› verdim. Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” vefât› yaklafld›¤› s›rada, Gadbâ
bana ne vas›yyet edersin diye sordu. Sen k›z›m Fât›man›ns›n,
sana dünyâda ve âh›retde o binecekdir buyurdu. Gadbâ, bana senden baflkas›n›n binmesini istemezdim, deyince, sana
k›z›m Fât›madan baflkas› binmez, buyurdu. Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan sonra hazret-i Fât›ma “rad›yallahü anhâ” bir gece d›flar› ç›km›fld›. Gadbâ selâm
verip, ey Resûlullah›n k›z›, art›k dünyâdan ayr›lma zemân›m
yaklafld›. Resûlullah›n vefât›ndan sonra yiyece¤e ve içece¤e
hiç ihtiyâc duymad›m, dedi. Bu hâdise (fieref-ül-Mustafâ) kitâb›nda bildirilmifldir.
¥ Hayber feth edilince, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve
sellem” ganîmet hissesinden bir merkeb düflmüfldü. Merkebe binip ad›n nedir diye sordular. Yezîd bin fiihâb dedi. Ben
senin ad›n› Ya’fûr koydum buyurdu. Sâhibin kim idi diye
sordular. Bir yehûdî idi, dedi. Senin mubârek ismini duyunca uygunsuz sözler söylerdi. Bu sebeble benim üzerime her
bindi¤inde kasden sürçerdim ve onu düflürürdüm. Kendisini
düflürdü¤üm için beni aç b›rak›rd› ve eziyyet ederdi, dedi.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ona, bir dile¤in var
m›d›r, yan›na bir efl alay›m m› dedi. Hây›r, çünki atalar›mdan
duydum. Bizim neslimize yetmifl Peygamber binmifldir. Neslimizden sâdece ben kald›m. (fieref-ül-Mustafâ) kitâb›nda
flöyle bildirilmekdedir. O merkeb dile gelip, dedi ki, benim
atalar›m dedelerimden flöyle bildirdi. Bizim neslimizden sonuncusuna bir peygamber binecekdir. O peygamberin ismi
Muhammed bin Abdüllahd›r. fiimdi bizim neslimizden sâdece ben kald›m. Peygamberlerden de senden baflkas› kalmad›,
dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ona binip bir
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kimsenin evine bir ifl için gitdi¤i zemân, o merkeb bafl›yla o
kiflinin kap›s›na vururdu. Ev sâhibi ç›k›nca da cevâb ver diye
Resûlullahdan tarafa iflâret ederdi. O merkeb Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›na kadar hizmet etdi. Resûlullah vefât edince çok feryâd etdi. Üç gün sonra kendini
Ebû Heysemin kap›s›na atd› ve orada öldü.
‹K‹NC‹ KISM:
Hangi kitâbdan al›nd›¤› ve zemân› zikr edilmiyen, yine
Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hicretinden
vefât›na kadar vukû’ bulan hâdiseler.
Zeyd bin Erkam “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile Medîne köylerinden birine giderken, bir köylünün çad›r›na rastlad›k. O köylü, çad›ra bir difli geyi¤i ba¤lam›fld›. Geyik feryâd ederek dile gelip; yâ Resûlallah! Bu köylü beni avlad›. Benim uzakda
iki dâne yavrum var. Memelerim süt ile dolu. Ne beni bo¤azl›yor ki, bu belâdan kurtulay›m. Ne de sal›verir ki gidip iki
yavrumu emzireyim. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” geyi¤e seni serbest b›rak›rsam, yine gelirmisin, buyurdu. Gelirim, e¤er gelmezsem Allahü teâlâ bana on kiflinin
azâb›n› versin, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
geyi¤i sal›verdi. Geyik gidip aradan çok geçmeden geri geldi. Diliyle dudaklar›n› yal›yordu. Resûlullah onu tekrâr çad›ra ba¤lad›. O s›rada çad›r›n sâhibi, elinde bir tulum su ile geldi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bu geyi¤i bana
satar m›s›n deyince, yâ Resûlallah, sizin olsun, dedi. Resûlullah o geyi¤i al›p, serbest b›rakd›. Zeyd bin Erkam “rad›yallahü anh” geyi¤i çöllerde, Lâ ilâhe illallah Muhammedün
Resûlullah diyerek, dolafld›¤›n› gördüm, demifldir.
¥

¥ Seleme bin el-Ekva’ “rad›yallahü anh” anlat›r. Bir gün
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile bir gurub insana
rastlad›k. Ok at›yorlard›. Bu oyun iyi oyundur. Sizin babalar›n›zdan birisi ok at›c› idi, buyurdu. Ben ‹bni Ekva’ ile olay›m
ok atal›m buyurdu. O topluluk ok atmay› b›rakd›. Niçin atmazs›n›z deyince, yâ Resûlallah! Siz ‹bni Ekva’ ile bir olunca
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hepimize gâlib gelirsiniz, dediler. Bunun üzerine Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, ben yaln›z hepinize karfl› olay›m
buyurdu. O gün akflama kadar ok atd›lar. Akflam olunca birbirlerinden ayr›ld›lar, bakd›lar ki berâbere kalm›fllar.
¥ Ebû Sa’îd Hudrî “rad›yallahü anh” nakl eder. Medînenin çevresinde bir çoban koyun otlat›yordu. Bir kurt sürüden
bir koyun kapmak istedi. Çoban mâni’ oldu. Kurt kuyru¤unun üzerine oturup dile geldi ve flöyle dedi. Allahü teâlâdan
korkmuyor musun da, benim r›zk›ma mâni’ oluyorsun! Çoban ne acâib ifldir, kurt insan gibi konufluyor, deyince, kurt:
Bundan dahâ acâibi fludur ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” Medînede halka geçmifl ümmetlerin hâllerini söylüyor, dedi. Çoban koyunlar›n› acele acele sürerek, Medîneye
yak›n bir yere geldi. Koyunlar›n› emniyyetli bir yere b›rakd›.
Sonra Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna gidip, bafl›ndan geçenleri anlatd›. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” d›flar› ç›kd› ve çobana kurdun sana söyledi¤i fleyleri halka anlat, buyurdu. Çoban yüksek bir yere ç›k›p, olanlar› bir bir anlatd›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
çoban do¤ru söyledi. Y›rt›c› hayvânlar›n insanlar ile konuflmas› k›yâmet alâmetlerindendir, buyurdu.
¥ ‹hbân bin Üveys, Hüza’a kabîlesinin koyunlar›n› otlat›yordu. Bir kurt âniden sürüden bir koyun kap›p parçalad›.
‹hbân, vallahi ben hiç böyle zâlim bir kurt görmedim, diyerek, koyunu kurtdan almak için peflinden kofldu. Kurt dile
gelip, ey ‹hbân! Allahü teâlân›n verdi¤i nasîbimden beni
mahrûm mu etmek istiyorsun, dedi. ‹hbân flafl›r›p, acâib bir
ifl, kurt konufluyor, dedi. Kurt; bundan dahâ flafl›lacak fley,
Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” Medînede sizi Allahü teâlân›n kitâb›na da’vet ediyor, siz ondan gâfilsiniz, dedi. ‹hbân, ben Muhammedin “aleyhisselâm” huzûruna gitsem, koyunlar›ma kim bakar, dedi. Kurt bana yetecek kadar
koyun ay›r›r isen, koyunlara ben bakar›m. Ay›rd›¤›ndan fazlas›na da dokunmam, dedi. ‹hbân, kurda birkaç koyun ay›r›p, sürüyü b›rakarak, bir gurub çobanla Medîneye gitdi.
Medîneye vard›klar›nda, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
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sellem” Eshâb-› kirâm ile oturuyordu. ‹hbân› görüp, ey ‹hbân, kurt sözünde durdu, buyurdu. ‹hbân “rad›yallahü anh”
yan›ndaki çobanlarla birlikde müslimân oldu.
¥ Eshâb-› kirâmdan biri flöyle anlatm›fld›r: Resûlullaha
“sallallahü aleyhi ve sellem” bir kifli yemek getirdi. Biz yime¤e bafllad›k. Resûlullah bir lokma ald›. Ne kadar çi¤nediyse de mubârek bo¤az›ndan geçmedi. Nihâyet lokmay›
ç›kar›p b›rakd›. Elini yemekden çekdi. Biz de Resûlullah›n
yemekden vazgeçdi¤ini görerek yeme¤i b›rakd›k. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” yeme¤in sâhibini ça¤›r›p,
bu yeme¤i nereden ald›n diye sordu. Yeme¤in sâhibi, bu
bir koyunun etidir ki, sâhibi gelmeden ben acele edip, paras›n› sonra veririm diyerek kesdim. Onu piflirdik, dedi.
Bunun üzerine Resûlullah, o yeme¤in esîrlere verilmesini
emr etdi.
¥ Bir gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Abbâsa “rad›yallahü anh”, Ey Ebel Fadl! Ben gelinceye kadar git evinde otur, buyurdu. Hazret-i Abbâs evine gidip, bekledi. Kuflluk vakti Resûlullah onun evine gidip, ev
halk›na selâm verdi. Onlar da selâm›na cevâb verdiler. Sonra bir araya toplan›n›z buyurdu. Ridâs›n› onlar›n üzerine
örtüp: “Yâ Rabbî! Bunlar benim ehl-i beytimdir. Ridâmla
onlar› örtdü¤üm gibi, sen de onlar› Cehennem ateflinden
ört” diye düâ etdi. Evin d›vârlar›ndan ve kap›s›ndan âmîn,
âmîn diye sesler iflitildi.
¥ Bir gün muhâcirîn ve ensâr›n kad›nlar› “rad›yallahü anhünne” bir araya toplanm›fllard›. Hazret-i Fât›man›n “rad›yallahü anhâ” da gelmesi için Resûlullahdan “sallallahü
aleyhi ve sellem” izn istemifllerdi. Hazret-i Fât›ma, o toplant›da giyece¤i güzel elbiseleri olmad›¤› için, gitmek istemedi.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” “Git yâ Fât›ma! Bizim yolumuzda kimseyi ümmidsiz b›rakmak yokdur” buyurdu. Hazret-i Fât›ma o toplant›ya kat›ld›. Döndü¤ünde üzüntülü idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” o toplant›ya
kat›lan kad›nlardan birini ça¤›r›p, o toplant›n›n durumunu
sordular. O han›m dedi ki: Yâ Resûlallah! Fât›ma gelince
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bütün kad›nlar onun güzel elbiselerine hayrân kald›lar. Birbirlerine böyle güzel elbiseleri nereden alm›fllar, diyorlard›.
Hazret-i Fât›ma, yâ Resûlallah niçin bana öyle görünmedi
ki, ben de sevineydim, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem”, o elbiselerin güzelli¤i senin üzerine örtülmesindedir. Onlar› sana göstermediler ve sen görmedin, buyurdu.
¥ Yemende bir su vard›. O sudan kim içse ölüyordu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” o suya haber gönderdi
ve buyurdu ki: Herkes müslimân oldu, sen de müslimân ol.
Ondan sonra o sudan içen hiçbir kimse ölmedi. Ancak hummâ hastal›¤›na tutulurdu.
¥ Eshâb-› kirâmdan bir zât flöyle anlatm›fld›r: Medîneye
gelip îmân etdim. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
huzûrundan hiç ayr›lmazd›m. Bir gece akflamla yats› vakti
aras›nda Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” d›flar› ç›kd›. Bana islâmiyyetin hükmlerini ö¤retdi. Her nas›lsa, o gece
gök gürleyip flimflek çakd›. Her taraf iyice karard› ve fliddetli ya¤mur ya¤d›. Biz yâ Resûlallah, evlerimize nas›l gidece¤iz
dedik. Ben sizi evlerinize ulafld›r›r›m. Size aslâ bir s›k›nt›
eriflmez, buyurdu. Sonra bekleyiniz buyurdu. Biz de bekledik. Mescidden d›flar› ç›kd›. Her taraf› koyu bir karanl›k kaplam›fld›. Gökden devâml› ya¤mur ya¤›yordu. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” bize, evlerinize do¤ru yürüyüp
gidiniz, buyurdu. Bunun üzerine evlerimize gitmek üzere yürüdük. Hiç birimize ya¤mur dokunmad›. Elbiselerimiz de ›slanmad›.
¥ ‹bni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” anlat›r: Gâyet güzel
yüzlü bir yehûdî vard›. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sohbetlerinde devâml› bulunurdu. Bir gün Resûlullah o
yehûdîye, senin gibi güzel yüzlü bir kimsenin Cehennemde
yanmas›na ac›yorum, buyurdu. Yehûdî ben dînimi baflka biri için terk etmem, dedi. O yehûdî yine bir gün Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” sohbetine gelmifldi. Resûlullah
hûrîlerden bahseden ve meâl-i flerîfi, (Onlar için, iri gözlü
(güzel yüzlü) hûrîler de var. Gün görmemifl inci misâli) olan
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Vâk›’a sûresi 22, 23.cü âyet-i kerîmelerini okudu. O yehûdî
yâ Resûlallah, o hûrîlerden biri için bana kefîl olur musun,
dedi. Birine de¤il, yetmifline birden kefîl olurum, buyurdu.
Yehûdî îmân edip müslimân oldu. ‹slâmiyyetin emrlerine
gâyet iyi uydu. Sonra da vefât etdi. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” cenâze nemâz›n› k›ld›rd›. Kabre koydu ve
kabrinin içine inip uzun müddet kald›. Kabrden ç›kd›¤›nda
mubârek aln› terlemifldi ve gömle¤inin yakas› y›rt›lm›fld›. Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” bunun sebebini sorduklar›nda: Kabre çok hûrî hücûm etdi. Hepsi ben onun olaca¤›m diyordu. Güçlükle yetmifl hûri ay›rd›k. Bu arada yakam› y›rtd›lar, buyurdu.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Ebû
Bekr, hazret-i Ömer, hazret-i Osmân ve hazret-i Alî “rad›yallahü anhüm ecma’în” ile birlikde bir gün, Ebû Heysem
bin Teyhân›n evine gitdiler. Ebû Heysem, hofl geldiniz yâ
Resûlallah ve eshâb›! Evimi flereflendirseniz de size ikrâmda
bulunsam diye dâimâ arzû ederdim. Bu gün ise evimde az bir
yiyecek vard›. Fekat onu komflulara verdim, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (çok iyi yapm›fls›n, Cebrâîl
aleyhisselâm bana komflu hakk›nda o kadar çok vas›yyetlerde bulundu ki, komflular›n birbirlerine mîrâsc› olaca¤›n› zan
etdim!) buyurdu. Evin ba¤çesinde bir hurma a¤ac› görüp, ey
Ebâ Heysem, izn verir misin flu hurma a¤ac›ndan hurma toplayal›m, buyurdu. Yâ Resûlallah! O hurma a¤ac› hiç hurma
vermedi. Siz bilirsiniz, dedi. Resûlullah, Allahü teâlâ o a¤açdan çok hurma verecekdir, buyurdu. Alîye “rad›yallahü
anh” bir bardak su getir, buyurdu. Hazret-i Alî “rad›yallahü
anh” bir bardak su getirdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” bardakdaki suyun bir k›sm›n› içdi. Bir k›sm›n› da
mubârek a¤z›nda çalkalay›p, o hurma a¤ac›n›n üzerine dökdü. Hemen o ânda a¤ac›n üzerinde hurma salk›mlar› görüldü. Hurmalar›n bir k›sm› tâze, bir k›sm› kuru idi. Hurmalar›
toplad›lar. Tam yetecek kadard›. Sonra Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: Bu Allahü teâlân›n size k›yâmet gününde verece¤i ni’metlerdendir.
¥
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Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir gazâda bana, ey
Ebâ Hüreyre, yan›nda yiyecek bir fley var m›d›r, buyurdu.
Yâ Resûlallah, da¤arc›kda birkaç dâne hurma var, dedim.
Getir, buyurdu. Ben de götürdüm. Mubârek elini kab›n içine sokdu ve hurma ç›kard›. O hurmaya mubârek elini sürdü
ve düâ etdi. Sonra bana, Eshâbdan on kifli da’vet eyle buyurdu. Ça¤›rd›m, geldiler ve o hurmalardan yidiler. Onlar gidince, on kifli dahâ ça¤›r buyurdu. Yine on kifli dahâ ça¤›rd›m,
gelip onlar da o hurmalardan yiyip gitdiler. Böylece bütün
orduyu onar onar da’vet etdim. Hepsi hurmalardan yiyip
doydular. O kab›n içinde yine hurma vard›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bana, bu kab› sakla, elini içine sok,
a¤z›n› afla¤› çevirme, buyurdu. Resûlullah hayâtda iken her
ne zemân elimi o kab›n içine soksam, hurma ç›kar›p yirdim
ve halka da da¤›t›rd›m. Hazret-i Ebû Bekrin, hazret-i Ömerin ve hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”
halîfelikleri s›ras›nda bu hâl aynen devâm etdi. Hazret-i Osmân›n flehîd edildi¤i gün benim evimi de ya¤malad›lar ve o
hurma kab›n› da alm›fllar. O hurma da¤arc›¤›ndan ikiyüz
veskden fazla hurma alm›fld›m. Bir vesk altm›fl sa’d›r. [Bir sa’
4,2 litredir.]
¥

Râflid bin Abd-i Rabbih “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Bir çok kabîlenin tapd›¤› Süva’ ad›nda bir put vard›.
Ba’z› kabîleler bana, Süva’ putuna götürmem için bir tak›m
hediyyeler verdiler. Giderken yolda bir baflka putun yan›na
u¤rad›m. O putun içinden “Abdülmuttalib o¤ullar›ndan bir
Nebî ç›kd›. Zinây›, fâizi ve putlar için kurban kesmeyi harâm
etdi. Bu ifl çok dikkate flâyând›r. Gökyüzünden fleytânlar›n
parl›yan ateflle haber çalmakdan kovulmas› da çok flafl›lacak
fleylerdendir.” diye bir ses iflitdim. Bir baflka putun içinden
de flöyle bir ses geldi: “Tap›lmakda olan D›mad terk edildi.
Nemâz k›lan, oruc tutmay› ve zekât verme¤i emr eden bir
Peygamber ç›kd›.” Bir di¤er putdan ise: “Îsâ bin Meryemden
sonra Peygamberli¤e ve hidâyete kavuflma¤a sebeb olma¤a
vâris olan kimse Kureyflden Ahmeddir” diye bir ses geldi.
¥
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Sonra Süva adl› putun yan›na gitdim. Bakd›m ki iki tilki o
putun çevresinde dolafl›yorlard›. Dilleriyle putu yal›yorlar ve
yan›na konulmufl olan hediyyelerden yiyorlard›. Sonra da
ayaklar›n› kald›r›p putun üzerine bevl ediyorlard›. Ben bu
hâli fli’rle flöyle ifâde etdim.
Tilkilerin bafl›na bevl etdi¤i fley hiç rab olur mu,
Tilkilerin üzerine bevl etdi¤i fley muhakkak zelîldir.
Bu hâdise Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Medîneye hicret etdi¤i s›ralarda olmufldu. Bunlar bafl›mdan geçdikden sonra, Medîneye gitdim. O zemân benim ad›m Zâlim
idi. Yan›mda bir köpe¤im vard›. Onun ad› da Râflid idi. Resûlullah›n huzûruna var›nca ad›m› sordu. ‹smim Zâlimdir,
dedim. Köpe¤imin ad›n› sordu, Râfliddir dedim. Senin ad›n
Râflid, köpe¤in ad› Zâlim olsun buyurdu. Ben îmân edip,
müslimân oldum. Sonra Resûlullahdan kendi memleketimde bir yer istedim. Bana, bir at koflumu ve üç tafl at›m› geniflli¤inde bir yer verdi. Bir matara da su verdi. O suyun içine
mubârek a¤z›n›n suyundan koydu. Bu suyu sana verilen topra¤a dök. Su senden artarsa halk› ondan men’ etme, onlar da
als›nlar, buyurdu. O suyu götürüp kendisine ayr›lan topra¤a
dökdü. Oradan bir tatl› p›nar ç›kd›. Oraya hurma a¤açlar›
dikdi. O diyâr›n halk› flifâ niyyetiyle o p›nar›n suyu ile y›kan›rlard›. O suyun ad›n› Ma’ür-Resûl (Resûlullah›n p›nar›)
koydular. Nakl edilir ki, Râflid “rad›yallahü anh” erâzîsinde
bir kayay› yuvarlam›fld›. Bu ifl insan gücü ile olacak bir ifl de¤ildi, denilmifldir.
¥ Birgün

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb-›
kirâm ile “rad›yallahü anhüm ecma’în” oturuyordu. Deveye
binmifl oldu¤u hâlde bir kimse geldi. Yorgun ve uykusuz görünüflünden, yoldan geldi¤i anlafl›l›yordu. Hanginiz Muhammedsiniz diye sordu. Eshâb-› kirâm, Resûlullah› “sallallahü
aleyhi ve sellem” gösterdiler. Yâ Muhammed! Önce sen Allahü teâlân›n sana emr etdi¤i fleyi mi bildirirsin, yoksa ben
putlardan iflitdiklerimi mi anlatay›m, dedi. Önce Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” ona îmân› bildirdi. Sonra o kim– 209 –
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se flöyle anlatd›: Benim ad›m Gassân bin Mâlik Âmirdir. Bizim memleketimizde bir put vard›. Onun önünde kurbanlar
keserdik. Bir gün Isâm ad›nda bir kimse, o putun önünde
kurban kesdi. Âniden o putdan, “Ey Isâm, ey Isâm, günler
temâm oldu, islâm geldi. Putlar›n bât›l oldu¤u ortaya ç›kd›.
Bofla kan ak›tmak yasakland›. S›la-› rahm emr edildi. Tevhîd
inanc› apaç›k ortaya ç›kd›, vesselâm” diye bir ses iflitdi¤ini ve
korkdu¤unu bana anlatd›. Sonra yine Târ›k ad›nda birisi dahâ o putun önünde kurban keserken: Ey Târ›k, ey Târ›k, sâd›k Nebî gönderildi. Azîz olan Hâl›kdan apaç›k bir vahyle
geldi, diye bir ses iflitdi¤ini anlatd›. Art›k senin haberin bizim
diyârda yay›ld›. Bunlar› iflitdikden birkaç gün sonra, ben de
o putun önünde kurban kesdim. Kurban› kesdikden sonra, o
putun içinden yüksek bir ses aç›k bir dille flöyle dedi: “Ey
Gassân! T›hâmeden (Hicâzdan) ç›kan Peygamber hakd›r.
Ona tâbi’ olan selâmet bulur. Onunla mücâdele eden piflmân olur. Onun islâma da’veti k›yâmete kadard›r.” Bunlar›
putdan iflitdikden sonra put yukar› do¤ru kalkd› ve yüzüstü
yere düfldü. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Eshâb-› kirâm “rad›yallahü anhüm ecma’în” bunlar› duyunca,
Allahü ekber diyerek, tekbîr getirdiler. Gassân bin Mâlik
ise, yâ Resûlallah bu ma’nâda üç beyt söyledim. Müsâade
ederseniz o beytleri okuyay›m dedi. Müsâade edildi ve o
beytleri okudu.
¥ Abbâs bin Mirdâs “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
S›cak bir günde develerimin aras›nda oturuyordum. Âniden
beyâz bir deve kuflunun üstüne binmifl, bembeyâz elbiseli bir
kimse karfl›ma ç›kd›. Ey Abbâs bin Mirdâs! Sal› günü iyilik
ve takvâ ile gönderilen ve Kusvâ devesinin sâhibi olan kimseyi görmedin mi, dedi. Korkdum ve develerimin aras›ndan
ç›k›p tapmakda oldu¤um d›mad ad›ndaki putumun yan›na
gitdim. Putun içinden birdenbire bir ses geldi, flöyle diyordu:
“Süleymo¤ullar› kabîlelerine söyle ki, Muhammed aleyhisselâma salât ve selâm getirilmeden önce, ötedenberi tap›lmakda olan d›mad putu y›k›ld› ve mescid ehli ondan kurtuldu.
Meryemo¤lu Îsâdan “aleyhisselâm” sonra nübüvveti ve hidâ-
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yeti getiren zât Kureyfl kabîlesinden bir Peygamberdir.” Putdan bunlar› iflitince, çok korkdum. Gidip bu durumu kabîleme anlatd›m. Benî Hârise kabîlesinden üçyüz kifli toplan›p,
Medîneye gitdik. Mescide girince, Resûlullah bana bak›p tebessüm etdi. Ey Abbâs, nas›l müslimân oldun? buyurdu. Vuku’ bulan hâdiseleri anlatd›m. Do¤ru söylüyorsun buyurdu
ve çok memnûn oldu. Hepimiz Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûrunda müslimân olduk.
¥ Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Huzeym bin Fâtek “rad›yallahü anh”, bir gün emîr-ül mü’minîn hazret-i Ömere “rad›yallahü anh” nas›l müslimân oldu¤umu anlatay›m m›, dedi. Anlat buyurdu. Bunun üzerine
flöyle anlatd›. Devemi kaybetmifldim. Onu ararken akflam
oldu. Korkulu bir derede kald›m. Yüksek sesle, buradaki
kötü kimselerden bu vâdînin azîzine s›¤›n›r›m, dedim. O s›rada bir ses duydum. Yaz›klar olsun sana. Celîl olan,
ni’metler veren, yüce Allaha s›¤›n, diyordu. Ey seslenen
kimse, söyledi¤in hak m›d›r, dalâlet midir, dedim. Tekrâr
seslenip flöyle dedi. Allahü teâlân›n mu’cizeler sâhibi Resûlü Medînede insanlar› hayrlara da’vet ediyor. Nemâz k›lma¤› ve oruc tutma¤› emr ediyor. ‹nsanlar› bofl oyun ve e¤lencelerden sak›nd›r›yor. Bunlar› iflitince, deveme binip, Medînenin yolunu tutdum. Medîneye vard›¤›m gün Cum’a günü
idi. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” mescidden ç›k›p, yan›ma
yaklafld›. Mescide gir, senin müslimân oldu¤unun haberi bize ulafld›, dedi. Ben tahâret nas›l yap›l›r bilmiyorum deyince, bana ö¤retdi, abdest al›p mescide girdim. ‹çeri girince
minber üzerinde Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem”
gördüm. Mubârek yüzü ay›n ondördü gibi parl›yordu ve
flöyle buyuruyordu: “Bir müslimân flartlar›na uygun abdest
alsa, sonra tam bir dikkatle nemâz› devâml› k›lsa muhakkak
Cennete girer.”

Bu husûsda bir rivâyet de flöyledir: Huzeym bin Fâtek
“rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Bana seslenen ve kendisini görmedi¤im kimseye sen kimsin diye sordum. Ben
Mâlik ibni Mâlikim. Necid cinnîlerinin reîsiyim. Resûlulla– 211 –

h›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûrunda îmân etdikden
sonra, beni Necid cinnîlerini Allahü teâlâya îmâna da’vet
için vazîfelendirdi. Ey Huzeym! fiimdi sen hemen Medîneye
git, Resûlullah›n huzûruna var›nca, îmân edip müslimân ol.
Ben senin deveni bulup evine götürür, âilene teslîm ederim,
dedi. Medîneye gitdim, Cum’a günü idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” minber üzerinde hutbe okuyordu. Devemi mescidin önüne ba¤layay›m ve nemâz› bitirsinler, sonra mescide gireyim, hâlimi bildireyim diye düflündüm. Bir de
bakd›m ki, Ebû Zer “rad›yallahü anh” mescidden d›flar› ç›kd›. Merhâba ey Huzeym! Beni sana Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” gönderdi. Senin müslimân oldu¤unu haber
verdi. Mescide gir ve cemâ’at ile birlikde nemâz k›l, dedi.
Mescide girdim, cemâ’at ile nemâz k›ld›m. Sonra Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna yaklafld›m. Bana
hâlimden haber verdi ve arkadafl›n sözünde durdu, deveni
bulup âilene teslîm etdi, buyurdu. (fievâhid-ün nübüvve) kitâb›n›n müellifi flöyle yazm›fld›r: Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” bi’seti s›ras›nda cinnîlerden vâki’ olan haberler pek çokdur. Bunlar› kitâblarda yazm›fllard›r. Biz k›saca bu kadar bildirdik.
¥ Emîr-ül mü’minîn Ömer “rad›yallahü anh” bir gün bir
yerde oturmufldu. Önünden bir flahs geçdi. Bu geçen Sevâd
bin Kâribdir. Onun cin arkadafl› ona, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” zuhûrundan, peygamberli¤inden haber
vermifldir, dediler. Emîr-ül mü’minîn hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” onu ça¤›r›p, yine önceki gibi kehânetine devâm
ediyor musun, diye sordu. Sevâd bin Kârib çok k›zd› ve ey
Emîr-el mü’minîn! Hiç kimse bana böyle yüzüme karfl› konuflmam›fld›r, sen konufldun. Hazret-i Ömer “rad›yallahü
anh”, k›zma, zîrâ senin kehânetin bizim dahâ önce içinde bulundu¤umuz flirkden dahâ kötü de¤ildi. Bizlere anlat. Senin
cinnî arkadafl›n sana Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” peygamberli¤inden nas›l haber vermifldi, dedi. Bunun
üzerine Sevâd bin Kârib flöyle anlatd›: Bir gece uyku ile uyan›kl›k aras›nda bir hâlde oturuyordum. O cinnî yan›ma gelip
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aya¤› ile dürterek, kalk ey Sevâd. E¤er akll› isen sözlerimi
dikkatle dinle! fiu bir gerçekdir ki Allahü teâlâ Lüveyy bin
Gâlib o¤ullar›ndan bir Peygamber gönderdi. O halk› Allahü
teâlâya ibâdete da’vet ediyor, dedi. Bunu anlatmak için bana birçok beytler okudu. Beni b›rak uykusuzum, dün gece
uyuyamad›m, dedim ve ona iltifât etmedim. ‹kinci gece tekrâr geldi ve ayn› fleyleri söyledi. Yine ayn› fleklde cevâb verdim. Üçüncü gece yine geldi ve ayn› sözleri söyledi. Ben de
önceki gecelerde oldu¤u gibi cevâb verdim. Fekat bu sefer
sözleri bana çok te’sîr etdi. Sabâhleyin Medîneye gitdim. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb› ile oturuyorlard›. Yâ Resûlallah! Bir fley arz edebilir miyim, dedim. Müsâade etdi. Hâlimi anlat›p, sözlerimin sonunda flu ma’nâdaki
beytleri okudum:
fiehâdet ederim, Allahdan baflka rab yok,
Görünür, görünmez herfleyden emînsin sen çok!
Ey k›ymetli kimselerin evlâd›, sen Allaha vesîlesin,
Peygamberlerin en üstünü sensin.
Ey cihân›n güzeli, bize bildir herfleyi,
Ne kadar saç›m›z›n a¤arsa da her teli.
Senden baflka bir flefâ’atci olmad›¤› zemânda,
Sevâd bin Kâribe sen flefâ’atci ol orada.
Ben bafl›mdan geçenleri anlat›p, bunlar› söyleyince, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Eshâb-› kirâm çok
memnûn oldular. Resûlullah›n memnûniyyeti mubârek yüzünden belli oluyordu. Hazret-i Ömer, Sevâd bin Karîbden
bunlar› dinleyince, bu hâdiseyi senden dinlemek istiyordum.
Elhamdülillah nasîb oldu, dedi. Sonra o cinnî sana hâlâ geliyor mu diye sordu. Sevâd bin Kârib, hây›r Kur’ân-› kerîm
okudu¤umdan beri gelmedi. Bu bana o cinnînin sözlerinden
çok dahâ iyidir, dedi.
¥ Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” beni, halk aras›nda islâmiyyetin hükmleri ile hükmetmem için Yemene kâdî olarak
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vazîfelendirdi. Yâ Resûlallah! Ben âlim de¤ilim. Kâdîl›k yapacak hükmleri bilmem, dedim. Mubârek elini gö¤süme
koydu ve (Yâ Rabbî! Kalbine hidâyet et ve lîsan›na istikâmet ver) diye düâ buyurdu. Ondan sonra iki kimse aras›nda
hükm vermekde hiç flübheye düflmedim.
¥ Yine hazret-i Alî “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bana, benim deveme binerek Yemene git. Yemen yak›n›nda falan tepeye var›p, üzerine ç›kd›¤›n zemân, halk›n seni karfl›lamaya geldi¤ini göreceksin. Orada tafla topra¤a Resûlullah size selâm
söyledi diye söyle, buyurdu. O tepeye var›nca halk›n beni
karfl›lamaya geldi¤ini gördüm. Esselâmü aleyküm ey tafllar
ve topraklar. Resûlullah size selâm söyledi, dedim. O ânda
birden bire yeryüzünde bir u¤ultu ve gürültü kopdu. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” selâm›na cevâb verdiler. Beni karfl›lamaya gelenler bu hâli görünce, îmân etdiler.

Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” bir gün Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna gelip, yâ Resûlallah!
Senden iflitdiklerimi unutuyorum, diye flikâyetde bulundu.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ridân› yere ser, buyurdu. Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” ridâs›n› yere serdi.
Resûlullah mubârek elini uzat›p havadan bir kerre veyâ üç
kerre birfley al›p ridân›n içine b›rakd›. Ridân› topla ve gö¤süne koy buyurdu. Ebû Hüreyre buyurdu¤u gibi yapd›. Ondan sonra iflitdi¤i hiçbir fleyi unutmad›.
¥

¥ Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Annem müflrik bir kad›n idi. Ne kadar islâma da’vet etdiysem
de kabûl etmedi. Bir gün yine onu islâma da’vet etdim. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hakk›nda bir söz söyledi. Çok incindim. A¤layarak Resûlullah›n huzûruna gitdim.
Bu durumu anlat›p, yâ Resûlallah, bir düâ ediniz de Allahü
teâlâ Ebû Hüreyrenin annesine îmân nasîb etsin dedim. “Yâ
Rabbî, Ebû Hüreyrenin annesine hidâyet ver” diye düâ buyurdu. Anneme müjde vereyim diye eve gitdim. Evin kap›s›n› kilitli buldum. ‹çerden su sesleri geliyordu. Gusl abdesti
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ald›¤›n› anlad›m. Annem içerden, ey Ebû Hüreyre, biraz
sabr eyle, diye seslendi. Biraz sonra elbisesini giyip kap›y› açd› ve innî eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlühü diyerek müslimân oldu¤unu bildirdi. Ben hemen koflarak Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” huzûruna gitdim. Sevincimden a¤layarak, müjde yâ
Resûlallah, annem hakk›ndaki düân›z kabûl olundu, dedim.
Sonra, yâ Resûlallah, bir düâ dahâ ediniz de Allahü teâlâ insanlar›n kalbinde ben ve annemi sevgili eylesin ve onlar› da
bizim kalbimizde sevgili eylesin, dedim. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bunun için de düâ buyurdu. Hiçbir
mü’min yokdur ki, benim ad›m› iflitsin de beni sevmemifl olsun.
¥ Bir yehûdî, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
için süt sa¤m›fld›. “Yâ Rabbî ona cemâl, güzellik ver” diye
düâ buyurdu. O yehûdînin saçlar› yetmifl yafl›na kadar a¤armad›.
¥ Nâbiga adl› bir flâir, bir gün fli’rini Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” okudu. Resûlullah onun hakk›nda,
“Allahü teâlâ a¤z›n› bozmas›n, da¤›tmas›n” diye düâ etdi.
Nâbiga yüzyirmi sene yaflad›¤› hâlde a¤z›ndan bir difli düflmedi.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek elini
Kays bin Zeydin bafl›na koyup, Ey Kays! Allahü teâlâ sana
bereket versin, diye düâ etdi. Kays bin Zeyd yüz sene yaflad›
ve hiç bafl› a¤r›mad›. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek elinin dokundu¤u saçlar› hiç a¤armad› ve hiç
ihtiyârlamad›.
¥ Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü anh” anlat›r: Gazvelerden birine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile birlikde ç›km›fld›m. Birgün bir a¤ac›n gölgesinde otururken,
Resûlullah bulundu¤um yere geldi. Yâ Resûlallah, gölge yere buyurun, dedim. Teflrîf edip, oturdu. Yan›mda salatal›k
vard›. Ç›kar›p Resûlullaha ikrâm etdim. Bunu nereden buldun diye sordu. Yâ Resûlallah “sallallahü aleyhi ve sellem”,
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Medîneden getirdim, dedim. Benim develerimi otlatan bir
arkadafl›m vard›. O s›rada o da yan›mda idi. Üzerinde eski
bir elbise vard›. O hâliyle yürüyüp gitdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bana bu arkadafl›n›n üzerindeki elbisesinden dahâ iyi elbisesi yokmu diye sordu. Yâ Resûlallah!
‹ki elbisesi dahâ var, ben vermifldim. Çantas›nda sakl›yor
deyince, arkadafl›n› ça¤›r, o iyi elbiseleri giysin, buyurdu.
Onu ça¤›rd›m. Gelip, çantas›ndaki elbiseleri giyinip gitdi.
Sonra Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, arkadafl›n›n
hâlinin ne olaca¤›n› biliyor musun? Allahü teâlân›n onun
için takdîr etdi¤i ölüm bu harbde olacakd›r, buyurdu. Arkadafl›m bu sözleri iflitip, yâ Resûlallah, Allah yolunda m› ölece¤im diye sordu. Evet, buyurdu. O gazâda flehîd oldu “rad›yallahü anh”.
¥ Gazvelerden birinde Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” devesi kayboldu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” Allahü teâlân›n o deveyi geri göndermesi için düâ
etdi. Allahü teâlâ bir kas›rga gönderdi. Kas›rga deveyi önüne kat›p, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›na
getirdi.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek elini
Hanzala bin Huzeymin “rad›yallahü anh” bafl›n›n üzerine
koydu. Resûlullah ona, “Allahü teâlâ sana bereketler versin” diye düâ etdi. Bir kimsenin yüzünde veyâ bir hayvan›n
memesinde flifllik olsa, Hanzala “rad›yallahü anh” o fliflli¤e
üfürür, sonra elini kendi bafl› üzerine koyarak, “Bismillâh
alâ eser-i yed-i Resûlillah” derdi. Sonra elini o fliflli¤in üzerine sürerdi. fiifllik hemen kaybolurdu.
¥ Habîb bin Füveyk “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Gözlerime beyâz perde inmifldi. Hiç görmezdi. Babam beni
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna götürdü. Gözlerine ne oldu diye sordular. Bir gün devemi sürerken, aya¤›m bir y›lan yumurtas›na dokundu. O ânda gözlerime ak indi, görmez oldu, dedim. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek nefesleriyle iki gözüme üfürdüler. O
ânda gözlerim görme¤e bafllad›. Habîb bin Füveyk seksen
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yafl›na geldi¤i hâlde, gözleri gâyet iyi görürdü ve i¤neye iplik
takard›.
Bir flahs sol eliyle yemek yirdi. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” niçin sa¤ elinle yimiyorsun diye sordu. O
flahs yalan söyliyerek, sa¤ elimle yiyemiyorum, dedi. Sa¤
elinle yiyemeyesin buyurdu. Art›k o flahs›n sa¤ eli hiç a¤z›na
yetiflmedi.
¥

¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir Cum’a günü hutbe okuyordu. Mescide bir kimse girip, yâ Resûlallah,
davârlar›m›z helâk oldu. Yollar ›ss›zlafld›. Düâ buyurunuz da
Allahü teâlâ bize ya¤mur versin, dedi. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” mubârek ellerini kald›r›p, (Allah›m bize
ya¤mur ver, Allah›m bize ya¤mur ver, Allah›m bize ya¤mur
ver) diye düâ etdi. Enes bin Mâlik “rad›yallahü anh” flöyle
anlatm›fld›r: Gökde bir zerre bulut yokdu. Âniden da¤ üzerinden bir kalkan büyüklü¤ünde bulut gözükdü. Gök yüzünün ortas›na gelince yay›ld› ve her taraf› kaplad›. Sonra ya¤mur ya¤maya bafllad›. Bir hafta günefl yüzü görmedik. Yine
Cum’a günü geldi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
hutbe okurken bir kifli mescide girdi ve: Yâ Resûlallah, hayvânlar›m›z ya¤murdan helâk oldu, yollar kesildi. Düâ buyurunuz da ya¤mur kesilsin, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” mubârek ellerini kald›r›p, (Allah›m, bizim üzerimize de¤il, etrâf›m›za döndür. Tepelere, yüksek yerlere, vâdîlere, a¤açl›klara çevir) buyurdu. Mescidden ç›kd›¤›m›zda
ya¤mur kesilmifl, günefl açm›fl, her taraf ayd›nlanm›fld›. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” buna benzer mu’cizeleri çok görülmüfldür.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Urve bin EbilCa’d Bârakîye bir koyun sat›n almas› için bir dinâr verdi. O
da gidip bir dinâra iki koyun sat›n ald›. Sonra koyunun birisini bir dinâra satd›. Bir koyun ve bir dinârla Resûlullah›n
huzûruna geldi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ona
(Allahü teâlâ seni ve ticâretini bereketli eylesin) diye düâ etdi. Urve “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Kûfe pazar›n-
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da k›rk bin dirhem kazanmadan dönmezdim. Nakl edilir ki,
Urve “rad›yallahü anh” Kûfenin zenginlerinden oldu.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Sa’d bin Ebî
Vakkâsa “rad›yallahü anh” flöyle düâ buyurdu: “Yâ Rabbî!
Sa’d düâ edince, düâs›n› kabûl eyle”. Bu düâdan sonra Sa’d
bin Ebî Vakkâs›n her düâs› kabûl olurdu.
¥

¥ Medlûk “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Hizmetçilerimle birlikde Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
huzûruna gelip, îmân etdim. Resûlullah mubârek elini bafl›ma sürdü. Bafl›mda Resûlullah›n dokundu¤u yer a¤armad›.
Di¤er k›smlar› a¤ard›.
¥ Cu’ayl-i Eflcaî “rad›yallahü anh” anlatm›fld›r: Bir gazvede Resûlullah ile birlikde idim. At›m çok za’îf idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” kamç›s›yla at›ma bir
kerre vurdu ve “Allah›m, bu at› ona bereketli eyle” diye
düâ etdi. Art›k at›m›n bafl›n› tutamad›m. Bütün atl›lar› geçerdim.
¥ Enes “rad›yallahü anh” anlat›r: Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” bir flahs› nemâz k›larken gördü. O flahs secdeye e¤ildikce, saç›n› yere de¤mesin diye eliyle tutuyordu.
Resûlullah “Allah›m onun saç›n› çirkin eyle” diye düâ etdi.
O flahs›n saçlar› döküldü.
¥ Sa’lebe bin Hât›b, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” huzûruna gelip, yâ Resûlallah, mâl›m›n çok olmas›
için bana düâ buyur, dedi. Bunun üzerine: (Vah sana ey
Sa’lebe, flükrünü yapabildi¤in az mâl, flükrünü yapamayaca¤›n çok mâldan iyidir) buyurdu. Sa’lebe tekrâr, yâ Resûlallah, düâ et Allahü teâlâ bana çok mâl versin, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Vah sana ey
Sa’lebe, benim gibi olmay› istemez misin! E¤er flu da¤lar›n
alt›n olmas›n› ve benim yan›mda hareket etmelerini dileseydim, olurdu!) Sa’lebe tekrâr, yâ Resûlallah düâ eyle ki, Allahü teâlâ bana çok mâl versin. Seni hak Peygamber olarak
gönderen Allah hakk› için, mâl›m üzerine düflen her hakk›
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edâ edip, yerine getireyim, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” tekrâr, (Ey Sa’lebe flükrünü yapabildi¤in az
mâl, flükrünü yapamad›¤›n çok mâldan iyidir) buyurdu. Fekat, Sa’lebe ›srâr edip yine, yâ Resûlallah, düâ et de Allahü
teâlâ bana çok mâl versin, dedi. Bunun üzerine Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” (Allah›m Sa’lebeyi çok mâl ile
r›zkland›r) diye düâ etdi. Sa’lebe bir mikdâr koyun sat›n ald›. Allahü teâlâ bu koyunlara öyle bereket verdi ki, koyunlar ço¤al›p, Medîneye s›¤maz oldu. Koyunlar›n› al›p Medînenin d›fl›na ç›kd›. Gündüz mescide nemâza gelir, gece gelmezdi. Koyunlar› zemânla dahâ çok artd›. Çok uzaklara gitdi.
Art›k Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mescidine
Cum’adan Cum’aya gelirdi. Koyunlar› dahâ da art›nca öyle
uza¤a gitdi ki, aslâ mescide ve cemâ’ate gelemez oldu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” epey zemândan beri
Sa’lebeyi göremeyince hâlini sordu. Hâlini anlatd›lar. Bunun
üzerine, “Vay Sa’lebe bin Hât›ba” buyurdu.
Bir müddet sonra Allahü teâlâ zenginlere zekât verme¤i
farz k›ld›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” zenginlerin zekât›n› toplamak üzere iki kifli vazîfelendirdi. Sa’lebeye
ve Benî Süleym kabîlesinden zengin bir kimse var, ona u¤ray›n›z, buyurdu. O iki kimse Sa’lebenin yan›na gidip zekât›n› istediler. Sa’lebe elinizdeki mektûbu göreyim, dedi.
Mektûbu gösterdiler. Sa’lebe bu istedi¤iniz harâcdan baflka
birfley de¤ildir. Hele siz gidin baflkalar›ndan bir toplay›n bakal›m, dedi. O iki kimse Sa’lebenin yan›ndan ayr›l›p, baflka
yere gitdiler. Süleym kabîlesine mensûb olan zengin kimse
onlar›n kendisine zekât almak için geldiklerini haber al›nca,
onlar› karfl›lad›. Develerimin en iyilerini zekât için al›n›z, dedi. O iki sahâbî sana farz olan zekât bunlardan azd›r, dediler. O kimse ise bu iyi develeri al›n›z. Allahü teâlân›n r›zâs›n› mâl›m›n en iyisiyle kazanay›m, dedi. Sonra o iki sahâbî
tekrâr Sa’lebenin yan›na geldiler. Sa’lebe tekrâr mektûbu
gösterin, dedi. Mektûbu gösterdiler. Sa’lebe bu harâcd›r, siz
gidin ben bir düflüneyim, dedi! O iki sahâbî Medîneye dönüp, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna
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ç›kd›lar. Henüz onlar söze bafllamadan, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: “Vay Sa’lebe bin Hât›ba” dedi. Süleym
kabîlesinden olan ve zekât›n› veren zengin kimseye ise, berekete kavuflmas› için düâ etdi. Allahü teâlâ Sa’lebe hakk›nda [Tevbe sûresi 75, 76.c› âyetlerinde meâlen], (Onlardan kimi de Allaha flöyle kesin söz vermifldi. E¤er bize lütf ve kereminden ihsân ederse, muhakkak zekât›n› verece¤iz, gerçekden sâlihlerden olaca¤›z. Ne zemân ki Allah, kereminden isteklerini verdi, cimrilik edip yüz çevirdiler. Zâten yan
çizip duruyorlard›.) buyurdu. Sa’lebenin kabîlesi bunu iflitince, Sa’lebeye haber verip, helâk oldun. Allahü teâlâ senin
hakk›nda âyet-i kerîme gönderdi, dediler. Sa’lebe, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna gelip, iflte mâl›m›n zekât› kabûl eyle, dedi. Resûlullah, Allahü teâlâ senin
zekât›n› kabûl etmekden beni men’ etdi, buyurdu. Sa’lebe
a¤lad› ve bafl›na toprak serpdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem”, sen kendi kendine etdin! Sana söyledim, sözümü
dinlemedin! buyurdu ve onun zekât›n› almad›. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” vefât etdikden sonra Sa’lebe
zekât›n› hazret-i Ebû Bekre “rad›yallahü anh” getirdi. Yâ
Emîr-el mü’minîn! Zekât›m› kabûl eyle, dedi. Hazret-i Ebû
Bekr, ben Resûlullah›n kabûl etmedi¤ini nas›l kabûl edebilirim, buyurdu. Dahâ sonra hazret-i Ömere “rad›yallahü
anh” getirdi. O da kabûl etmedi. Fekat hazret-i Osmân “rad›yallahü anh” halîfeli¤i s›ras›nda kendi ictihâd›na binâen
kabûl etdi. Sa’lebe, hazret-i Osmân›n “rad›yallahü anh” halîfeli¤i s›ras›nda vefât etdi.
Katâde bin Melcân, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” huzûruna gelmifldi. Resûlullah mubârek elini onun
yüzüne sürdü. Katâde “rad›yallahü anh” yafllan›p, her a’zas›nda ihtiyârl›k alâmetleri görüldü¤ü hâlde, yüzü gençli¤inde oldu¤u gibi tâze kald›. Bunu nakl eden kimse flöyle demifldir. Katâde “rad›yallahü anh” vefât etdi¤inde yan›na
oturdum. O s›rada arkamdan bir kad›n geçdi. O kad›n›n yüzünü Katâdenin “rad›yallahü anh” yüzünde aynada görür
gibi gördüm.
¥
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Câbir “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Bir gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” pazarda giderken bir
kad›n feryâd ederek, yâ Resûlallah! Benim bir kocam var,
bana devâml› eziyyet ediyor. Hakk›m› gözetmiyor. Beni ondan ay›r, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” o kad›n›n kocas›n› ça¤›rtd›. O kimse gelip, yâ Resûlallah! Ben
onu dâimâ azîz tutar›m. Onu incitmem, iyi geçinirim, dedi.
Kad›n a¤lad› ve yalan söylüyor. Yalan söylemekde hiç hayr
yokdur. Ben yalanc›y› kendime yâr edinmem, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” tebessüm etdi. Kad›n›n baflörtüsünün bir ucundan kocas›n›n da bafl›ndan tutarak, “Yâ
Rabbî bunlar›n aras›nda ülfet ve muhabbet nasîb eyle” diye
düâ buyurdu. Câbir “rad›yallahü anh” demifldir ki, o kad›n
bir ay sonra Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna geldi. Ben flehâdet ederim ki, sen Allahü teâlân›n Resûlüsün. Yeryüzünde bana kocamdan dahâ sevgili kimse
yokdur, dedi.
¥

¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir kimseyi bir
ifl için bir yere gönderdi. O flahs gelip o husûsda yalan söyledi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ona beddüâ etdi.
O kimse karn› y›rt›lm›fl ve ölmüfl oldu¤u hâlde bulundu.
Defn etdiler, yer kabûl etmedi.
¥ Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” anlat›r: Birgün hava kapal› idi. Bütün Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” mescidde
toplanm›fld›k. Ö¤le nemâz›n›n vaktinin ç›kmas›na az kald›
zan etdik. O s›rada bir kimse ç›ka geldi. Henüz nemâz› k›lmad›n›z m›, dedi. Biz Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
evindedir, ça¤›r dedik. O kimse essalâtü (nemâz) yâ Resûlallah diye ça¤›rd›. Sonra susup oturdu. Bir müddet sonra yine
essalâtü yâ Resûlallah diye ba¤›rd›. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” k›zg›n bir hâlde elinde bir a¤açla d›flar› ç›kd›. Ba¤›ran kim idi, diye sordu. O kimse aya¤a kalk›p, yâ Resûlallah bendim, dedi. Resûlullah elindeki a¤açla ona vurdu.
Sonra nemâz› k›ld›k. Havâdaki bulut da¤›ld›. Bakd›k ki, günefl gökün ortas›ndad›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” o kimse nerede buyurdu. O kimse huzûruna geldi. Re-
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sûlullah buyurdu ki: Bana eziyyet etdin. Ça¤›rd›¤›n s›rada ben
Rabbime ibâdet ediyordum. Bir hâcet için Ona düâ ediyordum. Allahü teâlâ ben nemâz k›l›ncaya kadar günefli yerinde
durdurur. Nitekim Süleymân bin Dâvüd “aleyhimesselâm”
bir dünyâ ifli ile meflgûl iken, nemâz vakti geçdi. Allahü teâlâ
onun için günefli geri gönderdi, buyurdu. O kimse ben k›sâs
yapmam yâ Resûlallah, dedi. Öyleyse bana hakk›n› halâl et,
ba¤›flla, buyurdu. O kimse, yâ Resûlallah, as›l ba¤›fllanmaya
ben muhtâc›m, dedi. Sonra Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” onu azâd etmek için bir deveye sat›n ald› ve “Adâlet
Rabbimizdendir” buyurdu.
¥ ‹bni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” flöyle anlatm›fld›r:
Bir kimse Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna geldi. Allah›n Resûlü oldu¤una delîlin nedir, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hurma a¤ac›n› ça¤›r›p, getirirsem îmân edermisin buyurdu. Evet deyince, hurma a¤ac›n› yan›na ça¤›rd›. A¤aç geldi. O kimse hemen îmân etdi.
Bir rivâyete göre ise, Resûlullah o hurma a¤ac›ndan bir salk›m hurmay› ça¤›rm›fld›r. Hurma salk›m› a¤açdan kopup yere düfldü ve s›çraya s›çraya geldi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hurma salk›m›na yerine geri git deyince de, yerine gitmifldir. O flahs ben flehâdet ederim ki, Sen Allah›n
Resûlüsün diyerek îmân etmifldir.
¥ Bir gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” kazâ-i
hâcet için sahrâya ç›kd›lar. Tenhâ bir yer bulamad›lar. Eshâb-› kirâmdan birine: fiu a¤aca söyle, öbür a¤ac›n yan›na
gitsin, buyurdu. O sahâbe gösterilen a¤ac› ça¤›rd›. O a¤aç
di¤er bir a¤ac›n yan›na gitdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” o a¤açlar›n arkas›nda kazâ-i hâcet yapd›lar. Sonra o a¤aca yerine git deyince, a¤aç yerine gitdi.
¥ Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Birgün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile Kubâ taraf›na
gitdik. Bir d›vâra rastlad›k. Orada bir deve vard›. O deve ile
su tafl›rlard›. Deve, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem”
görünce, bafl›n› yere koydu. Eshâb-› kirâm, yâ Resûlallah, biz
sana secde etme¤e deveden dahâ çok müstehak›z, dediler.
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Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: (Sübhânallah, Allahü teâlâdan baflkas›na secde etmek câiz olsayd›, kad›nlar›n
kocalar›na secde etmelerini emr ederdim) buyurdu.
Ya’lâ bin Sübâbe “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Bir gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile bir yolda giderken kazâ-i hâcet yapmak istediler. Orada karfl› karfl›ya iki hurma a¤ac› vard›. Emr etdiler, o iki a¤aç yanyana
geldi. Kazâ-i hâcetden sonra a¤açlar yerlerine gitdiler. Sonra Resûlullah›n yan›na bir deve geldi. Boynunu yere koydu.
Sesini bo¤az›nda döndürdü ve o kadar a¤lad› ki, göz yafllar›ndan toprak ›sland›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu devenin ne dedi¤ini biliyor musunuz diye sordu.
Allahü teâlâ ve Resûlü dahâ iyi bilir, dedik. Sâhibi bunu yâr›n kesecekmifl, buyurdu. Sonra devenin sâhibini ça¤›r›p, bu
deveyi bana ba¤›flla, buyurdu. O kimse, yâ Resûlallah! Bundan dahâ k›ymetli mâl›m yokdur, dedi. O hâlde deveni kesme ve a¤›r ifller yapd›rma, buyurdu. O flahs kabûl etdi. Sonra Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir kabre u¤rad›.
Bu kabrde yatan kimse, bir günâh sebebiyle azâbdad›r. O
günâh büyük günâh de¤ildir, buyurdu. Sonra yafl bir hurma
a¤ac›n› o kabrin üzerine dikdi. Bu hurma dal› yeflil kald›¤›
müddetçe Allahü teâlâ bu kimsenin azâb›n› hafîfletir, buyurdu.
¥

¥ ‹bni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” flöyle anlatm›fld›r:
Bir kimsenin iki devesi vard›. Bir gün her nas›lsa develer azg›nlafl›p koflufldurma¤a bafllad›lar ve bir avluya girdiler. Develerin sâhibi avlunun kap›s›n› kapatd›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâm ile o avluya geldiler. Develerin sâhibine kap›y› aç buyurdular. O kimse, Resûlullaha
bir zarar gelir diye korkarak önce açmak istemedi. Tekrâr aç
buyurunca, açd›. Devenin biri hemen kap›n›n yan›nda idi.
Resûlullah› görünce bafl›n› yere koyup secde etdi. Onun da
bafl›n› ba¤lad›lar. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
develerin sâhibine, bunlara dikkat et, bir dahâ serkefllik yapmas›nlar, buyurdu. Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân”, bu hâli görünce, yâ Resûlallah, bu develer hiçbir fley bilmedikleri
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hâlde size secde etdiler. Size bizim secde etmemiz dahâ lây›k
de¤il midir, dediler. (Ben kimsenin kimseye secde etmesini
emr etmem. E¤er emr etseydim, kad›nlar›n kocalar›na secde
etmelerini emr ederdim) buyurdu.
‹bni Mes’ûd “rad›yallahü anh” anlatm›fld›r: Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” ile Mekke seferinde idik. Resûlullah›n âdeti flöyle idi ki, kazâ-i hâcet s›ras›nda uza¤a giderdi. Tenhâ bir yer bulmay›nca oturmazd›. Zîrâ o s›rada kendini mahlûkât›n görmesinden son derece sak›n›rd›. Kendisini
temâmen gizlerdi. Her nas›lsa bir menzilde böyle tenhâ bir
yer bulunamad›. Orada birbirine uzak iki a¤aç vard›. Bana ey
‹bni Mes’ûd, o a¤açlar›n yan›na git, Allah›n Resûlü bir araya
gelip birleflmenizi istedi, birleflin, onu mahlûkât›n görmesine
perde olun diye söyle, buyurdu. O a¤açlar birbirinin yan›na
geldiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hâcetini giderince, a¤açlar yerlerine gitdiler.
¥

¥ ‹bni Mes’ûd “rad›yallahü anh” anlatm›fld›r: Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” Medîne sokaklar›ndan birinde
bulundu¤u s›rada, bir deve koflarak gelip, Resûlullah›n
önünde secde etdi. Sonra bafl›n› kald›rd›. Devenin gözlerinden yafl ak›yordu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
bu devenin sâhibi kimdir diye sordu. Falan kimsedir, dediler.
Ça¤›rmalar›n› emr buyurdu. Ça¤›rd›lar ve o flahs Resûlullah›n huzûruna geldi. Bu deveye ne yapmak istiyorsun da flikâyetci oluyor, buyurdu. O flahs, yâ Resûlallah! Yirmi senedir
bu deve ile su çekerim. Onu uzun zemândan beri besliyorum. fiimdi semîz oldu, onu kesmek istiyorum, dedi. Bunun
üzerine, o deveyi bana sat veyâ kesmekden vazgeçip ba¤›flla
buyurdu. O flahs, bu deveyi size ba¤›fllad›m, sizin olsun yâ
Resûlallah, dedi. Resûlullah o deveyi kendi develerinin aras›na katd›.
¥ Câbir “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” ile bir sefere ç›km›fld›k. Yolculuk s›ras›nda bir gün, ey Câbir, matara ile su getir, buyurdu.
Bir matara su getirdim. Yolda giderken birbirine dört arfl›n
mesâfede iki a¤aç gördük. fiu a¤açlardan birine söyle, di¤e-
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rinin yan›na gitsin, buyurdu. Söyledim, a¤açlar yanyana geldiler. Resûlullah o a¤açlar›n arkas›nda kazâ-i hâcet eyledi.
Sonra a¤açlar yerine gitdi. Sonra develerimize binip yola devâm etdik. Karfl›m›za kuca¤›nda çocu¤u ile bir kad›n ç›kd›.
Yâ Resûlallah! Bu o¤lanc›¤› üç def’ad›r cinnî tutar, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” durdu. Çocu¤u al›p devenin palan› üzerine koydu. Üç def’a ey Allah›n düflmân›
ç›k, buyurdu. Sonra çocu¤u annesine verdi. Seferden dönüflümüzde ayn› yere gelince, o kad›n çocu¤u ile birlikde yine
karfl›m›za ç›kd›. ‹ki koyun getirmifldi. Yâ Resûlallah! Bunlar
benim hediyyemdir, kabûl buyurun. Seni Peygamber olarak
gönderen Allah hakk› için, sizinle ilk karfl›lafld›¤›m›z günden
beri, çocu¤u cinnî tutmad›, dedi. Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” emri üzerine koyunun birini ald›k, birini de
kad›na b›rakd›k. Sonra yola devâm etdik. Birden bire karfl›m›za bir deve ç›kd›. Gelip Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” huzûrunda bafl›n› yere koyarak secde etdi. Resûlullah bize, halka sesleniniz toplans›nlar buyurdu. Halk› ça¤›rd›k, topland›lar. Resûlullah onlara bu deve kimindir, diye
sordu. Ensârdan bir cemâ’at, bizimdir yâ Resûlallah, dediler.
Bu deveye ne yapd›n›z diye sordu. Bu deveyle yirmi senedir
su çekerdik. fiimdi onu bo¤azlamak istedik, kaçd›, dediler.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bunu bana sat›n›z
buyurdu. Sizin olsun yâ Resûlallah, dediler. Bunun üzerine
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu deve benim oldu.
Art›k onu eceli gelinceye kadar hofl tutunuz, bo¤azlamay›n›z, buyurdu. Orada bulunan müslimânlar, yâ Resûlallah, sana secde etme¤e biz hayvânlardan dahâ lây›k de¤ilmiyiz, biz
niçin yapmayal›m, dediler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” buyurdu ki, (Kimsenin Allahü teâlâdan baflkas›na
secde etmesi câiz de¤ildir. E¤er câiz olsayd›, kad›nlar›n kocalar›na secde etmeleri gerekirdi.)
¥ Ya’lâ bin Ümeyye-i Sakafî flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile bir yere gidiyorduk. Bir
deveye rastlad›k. Deve, Resûlullah› görünce bo¤az›ndan ses
ç›kararak ba¤›r›p, boynunu yere koydu. Resûlullah “sallalla-

– 225 –

fievâhid-ün Nübüvve - F:15

hü aleyhi ve sellem” orada durdu. Bu devenin sâhibi kimdir,
diye sordu. Bir kifli gelip, o devenin sâhibi benim yâ Resûlallah, dedi. Resûlullah, bunu bana sat buyurdu. O kimse, onu
size ba¤›fllad›m, dedi. Ba¤›fllama, sat buyurunca, yâ Resûlallah satmam, ba¤›fllar›m, dedi. Sonra o kimse âilemin bu deveden baflka geçinece¤i birfleyi yok, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” o kimseye mâdem böyle diyorsun, bilmifl olas›n bu deve devâml› ifl gördürdü¤ünüzden ve az yem
verdi¤inizden flikâyet ediyor. Bu hayvâna iyi davranarak geçimini sa¤la, buyurdu. Sonra oradan ayr›l›p gitdik. Bir yere
var›nca Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” orada uyudu. Bir de bakd›k ki, bir a¤aç, yeri yara yara gelip, Resûlullah›n üzerine gölge yapd›. Sonra tekrâr yerine gitdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” uyan›nca bu hâdiseyi söyledik. O a¤aç bana selâm vermek için Allahü teâlâdan izn istedi, buyurdu.
¥ Enes “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” bir gün ensârdan birinin avlusuna girdi. Yan›nda hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer ve ensârdan bir cemâ’at “r›dvânullahi aleyhim ecma’în” vard›.
Avluda bir koyun sürüsü bulunuyordu. Koyunlar Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” secde etdiler. Eshâb-› kirâm,
yâ Resûlallah! Biz size secde etme¤e bu koyunlardan dahâ
lây›k›z, dediler. Buyurdular ki, (Allahü teâlâdan baflkas›na
secde edilmez. E¤er edilse idi, kad›nlar›n kocalar›na secde
etmelerini emr ederdim.)
¥ Ehl-i beytin bir köpe¤i vard›. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” evden d›flar› ç›k›nca, o hayvân kalkar dolafl›rd›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” eve teflrîf edince, o hayvân iki dizi üzerine çöküp oturur, hiç hareket etmezdi ve hiç ses ç›karmazd›.
¥ Yemenli birisi flöyle anlatm›fld›r. Yemende evimde bir
kuyu kazm›fld›m. Tuzlu su ç›kd›. Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” huzûruna gelip, bu durumu arz etdim. Bana bir matara su verdi. O suyu götürüp kuyuya dökdüm. Kuyunun suyu tatland›.
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¥ Ziyâd

bin Hâris es-Sadâi flöyle anlatm›fld›r: Mensûb oldu¤um kavm Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna gidip flöyle dediler: Yâ Resûlallah! Bizim bir kuyumuz vard›r. Yaz gelince suyu azal›r ve bize yetmez. Yaz›n su
bulmak için etrâfa da¤›l›rd›k. K›fl›n yine bir araya toplan›rd›k. fiimdi etrâf›m›za düflmânlar geldi. E¤er çevreye da¤›l›rsak bizi öldürürler. Düâ buyurunuz da kuyumuzdaki su bize
ve davârlar›m›za yetsin, dediler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” yedi dâne çak›l tafl› istedi. Mubârek ellerini bu
tafllara sürdü ve düâ etdi. Bu tafllar› Allahü teâlân›n ismini
söyliyerek o kuyuya birer birer at›n›z, buyurdu. Buyurdu¤u
gibi yapd›lar. O kuyunun suyu öyle ço¤ald› ki, gece-gündüz
devâml› su çekseler de bir damla eksilmezdi.
¥ Emîr-ül mü’minîn hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü
anh” kölesi Sa’d flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” ile bir seferde berâber idik. Bir yerde konaklam›fld›k. Bana, yâ Sa’d, falan yere git. Orada bir keçi
var, sütünü sa¤ getir, buyurdu. Ben o yeri biliyordum. Orada
hiç keçi yokdu. Oraya gidip bakd›m, bir keçi duruyordu. Memeleri süt ile dolu idi. Yaklafl›p keçiyi sa¤d›m. Kâfilenin hareket zemân› geldi. Keçinin yan›na bir kimseyi b›rakd›m.
Ben yolculuk hâz›rl›¤› ile meflgûl iken, keçi kayboldu. Ne kadar arad›ysam da bulamad›m. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna gitdim. Yâ Sa’d, niçin geç kald›n, buyurdu. Yâ Resûlallah! Yolculuk hâz›rl›¤› ile meflgûl oldum.
Sütünü sa¤d›¤›m keçi de kayboldu. Ne kadar arad›ysam da
bulamad›m, dedim. Onu sâhibi ald› gitdi, buyurdu. Do¤ru
söylüyorsunuz yâ Resûlallah, dedim.
¥ ‹bni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” flöyle anlatm›fld›r: Bir kad›n Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna bir o¤lan çocu¤u getirdi. Yâ Resûlallah! Bu o¤lumu her
sabâh ve akflam cinnîler tutuyor. Deli gibi hareketler yap›yor,
dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek eliyle
çocu¤un gö¤sünü s›vazlad› ve düâ etdi. O ânda çocuk kusdu.
Karn›ndan köpek yavrusu gibi siyâh bir fley ç›kd›. Çocukda
görülen önceki hâller art›k bir dahâ görülmedi.
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¥ Enes bin Mâlik “rad›yallahü anh” anlatm›fld›r: Zeyd bin

Erkam›n “rad›yallahü anh” gözü a¤r›yordu. Ona geçmifl olsun ziyâretine gitdim. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” da orada idi. Mubârek elleriyle Zeyd bin Erkam›n iki
gözünü açd›. Mubârek a¤z›n›n suyundan koydu ve “Senin
için bir s›k›nt› kalmad›” buyurdu. Gözleri hemen iyilefldi. Sabâhleyin Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna gitdi. Ey Zeyd, gözlerinin a¤r›s› devâm etseydi ne yapard›n? diye sordular. Yâ Resûlallah, sabr ederdim ve Allahü
teâlân›n takdîrine r›zâ göstererek netîceyi beklerdim, dedi.
Bunun üzerine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, cân›m kudretinde olan Allahü teâlâ için, e¤er senin gözlerin o
hâlde kalsayd› ve sen sabr etseydin afv edilmifl olarak Allahü teâlâya kavuflurdun, buyurdu.
¥ Utbe bin Ferkad›n “rad›yallahü anh” hân›m› flöyle anlatm›fld›r: Biz birkaç kad›n Utbenin han›mlar› idik. Güzel
kokulu olmak için, hofl kokular sürünürdük ve bir birimizle
yar›fl›rd›k. Utbe hiç koku sürünmezdi. Fekat onun güzel kokusu, hepimizin güzel kokusunu basd›r›rd›. Her ne zemân insanlar aras›na gitse halk, biz Utbenin kokusundan dahâ güzel koku hiç görmedik derlerdi. Bir gün Utbeye bunun sebebini sorduk. fiöyle anlatd›: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” zemân›nda vücûdumda kabarc›klar ç›km›fld›. Bu hâlimi Resûlullaha anlatd›m. Bana vücûdunu aç buyurdu. Aç›p
huzûruna oturdum. Mubârek eline nefesini üfürüp karn›ma
ve s›rt›ma sürdü. Bendeki bu hofl koku o zemândan beri gitmedi.
¥ Cerhed es-Selemî “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Bir gün Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” evine gitmifldim. Sofra hâz›r idi. Yeme¤e oturduk. Sa¤ elim a¤r›d›¤›ndan, yeme¤e sol elimi uzat›nca, Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” “Yeme¤i sa¤ elinle yi” buyurdu. Yâ Resûlallah, sa¤
elim a¤r›yor, dedim. Mubârek nefeslerini sa¤ elimin üzerine
üfürdüler, elim hemen iyilefldi ve bir dahâ a¤r›mad›.
¥ Eshâb-› kirâmdan bir zât flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna gitmifldik. Yan›-
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m›zda bir o¤lan çocu¤u vard›. O çocu¤un bir gün önce sa¤
kolu k›r›lm›fld›. Kolunun yanlar›na küçük tahta parçalar› koyup sarg›yla sarm›fld›k. Resûlullah o çocu¤u yan›na ça¤›rd›.
Kolundaki sarg›lar› çözüp açd›. Sonra mubârek elini çocu¤un k›r›k koluna sürdü. O ânda çocu¤un kolu iyilefldi. Hangi kolunun k›r›ld›¤›n› oradakiler fark edemediler. Sonra yemek getirdiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” o çocu¤a sa¤ elinle yi buyurdu. Yemekden sonra o çocu¤a bu sarg›lar› al evine götür, buyurdu. Çocuk o sarg›lar› al›p evine
gitdi. Giderken kavminden îmân etmemifl olan bir ihtiyâra
rastlad›. ‹htiyâr kimse, çocu¤un elinde sarg›lar› görünce, bu
ne hâldir diye sordu. Çocuk, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” k›r›k kolumdaki sarg›lar› çözdü ve mubârek elini koluma sürdü. O ânda kolum iyileflip, sapasa¤lam oldu, dedi. O
ihtiyâr kimse bunlar› iflitdikden sonra hemen Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna gidip, îmân etdi.
Bir gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Ebû
Talhan›n “rad›yallahü anh” gâyet tenbel ve hiç iyi gitmeyen
at›na bindi. Resûlullah o ata bindikden sonra, at öyle h›zland› ve çeviklefldi ki, hiçbir at ona yetiflemedi.
¥

¥ fierhabil Ca’fî “rad›yallahü teâlâ anh” flöyle anlatm›fld›r: Elimde bir ur ç›km›fld›. Birgün Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” huzûruna gidip, yâ Resûlallah, elimdeki bu
ur sebebiyle k›l›ç kullanam›yorum ve at›n dizginlerini tutam›yorum, dedim. Yan›ma yaklafl buyurdu. Huzûruna yaklafld›m. Elini aç buyurdu, açd›m. Mubârek nefesini elime üfürdü ve mubârek elini elime sürdü. O ânda elimdeki flifllik temâmen kayboldu.
¥ Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü teâlâ anh” anlatm›fld›r: Hastalanm›fld›m. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü anh” ile beni görme¤e
geldiler. Ben kendimden geçmifldim. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” abdest alm›fl ve abdest ald›¤› sudan benim
üzerime dökmüfl. Kendime geldi¤imde hastal›¤›m temâmen
iyileflmifldi.
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¥ Bir

gün bir genç, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna gelip; yâ Resûlallah! Zinâ etmem için bana
izn ver, dedi. Eshâb-› kirâm hayrete düflüp, ba¤r›flma¤a bafllad›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” o gence yan›ma
yaklafl buyurdu. Genç yaklafl›p huzûrunda oturdu. Baflkalar›n›n annen ile zinâ etmesine râz› olur musun, buyurdu.
Genç, hây›r dedi. Senin gibi hiç kimse istemez, buyurdu.
Sonra k›z›nla baflkalar›n›n zinâ etmesine râz› olur musun, diye sordu. Hây›r, râz› olmam, dedi. Yine baflkalar›n›n k›z kardeflin ile zinâ etmesine râz› olur musun, dedi. Hây›r olmam,
diye cevâb verdi. Dahâ sonra amcas›n›n, halas›n›n ve di¤er
akrabâlar›n›n k›zlar› için de ayr› ayr› sordu. Hepsine hây›r,
baflkalar›n›n onlarla zinâ etmesine râz› olmam diye cevâb
verdi. Bunun üzerine Resûlullah mubârek elini o gencin
gö¤süne koydu ve “Allah›m bunun günâh›n› afv eyle, kalbini temizle ve zinâdan koru” diye düâ buyurdu. O genç art›k
hiç harâma meyl etmedi.
¥ Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü teâlâ anhâ” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›nda iflsiz
bir kad›n vard›. Bir gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” et yeme¤i yirken, o kad›n geldi. Allahü teâlân›n Resûlüne bak›n›z, oturmufl kullar gibi yemek yiyor, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, evet ben kulum, kullar gibi
otururum ve yemek yirim, buyurdu. O kad›n, yidi¤iniz yemeklerden bana da veriniz, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” o yemekden bir parça verdi. Kad›n, yâ Resûlallah, mubârek elinizle a¤z›ma koyunuz, dedi. Resûlullah mubârek eliyle a¤z›na verdi. Bu lokmay› yidikden sonra, o kad›ndaki tenbellik bir dahâ görülmedi.
¥ Râfi’ bin Hadîc “rad›yallahü teâlâ anh” flöyle anlatm›fld›r: Bir gün Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna gitmifldim. Yan›nda bir kifli et pifliriyordu. Et hofluma
gitdi. Bir parça, al›p yidim. Bir sene boyunca karn›m a¤r›d›.
Bu hâli Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” anlatd›m.
Onda yedi kiflinin hakk› vard›, buyurdu. Sonra mubârek eliyle karn›m› s›¤ad›. Onu Peygamber olarak gönderen Allah
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hakk› için o a¤r› geçdi ve bir dahâ hiç karn›m a¤r›mad›.
¥ Ebû fiehm “rad›yallahü anh” anlatm›fld›r: Medîne yolunda gidiyordum. Karfl›ma bir kad›n ç›kd›. Elimle kad›na
dokundum. Sonra insanlar›n Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” ile bî’at etme¤e gitdiklerini gördüm. Ben de gitdim.
Bî’at için elimi uzatd›m. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek elini çekdi. Yolda kad›na elimi uzatd›¤›m› hât›rlatd›. Yâ Resûlallah. Bî’at›m› kabûl buyurunuz. Bir dahâ
aslâ öyle fleyler yapmam, dedim. Çok iyi olur, buyurup benimle bî’at etdi.
¥ Enes bin Mâlik “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûrunda bir kiflinin
çok ibâdet ve mücâhede yapd›¤›n› anlat›yordum. O s›rada o
kimse arkada bir yerde gözükdü. Yâ Resûlallah! ‹flte bahsetdi¤im kimse diyerek onu gösterdim. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, (Cân›m kudretinde olan Allah hakk› için,
ben o kimsenin yüzünde fleytân›n eserini görüyorum) buyurdu. Sonra o flahs Resûlullah›n huzûruna geldi. Resûlullah o
flahsa: (Allah hakk› için söyle, bizi görünce, içinden bu kavmin benden dahâ iyisi yokdur diye geçmedi mi?) buyurdu. O
flahs evet geçdi, dedi. Sonra dönüp gitdi. Bir yerde toprak
üzerine mescid fleklinde çizgi çizip orada nemâza durdu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: “Kim gidip bu kimseyi
öldürür?” diye sordu. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü anh” o
flahs›n yan›na gitdi. Fekat nemâzdad›r diye öldürmekden çekindi ve geri döndü. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna geldi. Resûlullah, ne yapd›n diye sorunca, yâ
Resûlallah, onu nemâz k›larken gördüm. Öldürmekden çekindim, dedi. Resûlullah tekrâr “Kim gidip onu öldürür?” diye sordu. Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” kalk›p, ben öldürürüm, diyerek o kimsenin yan›na gitdi. O da hazret-i Ebû
Bekr gibi öldürmeden geri döndü. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” “Bu adam› kim öldürebilir?” diye tekrâr
sordu. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” kalkd›, ben öldürürüm,
dedi. Resûlullah, (Yâ Alî! E¤er onu yerinde bulabilirsen öldürürsün) buyurdu. Hazret-i Alî gitdi. Fekat o adam› yerinde
bulamay›p geri döndü. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
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lem” huzûruna gelip, durumu bildirdi. Bunun üzerine, “O
flahs ümmetim aras›nda fitne ç›karacakd›r. E¤er onu öldürseydin, ümmetimden iki kifli aras›nda aslâ muhâlefet ç›kmazd›. Benî ‹srâîl yetmiflbir f›rkaya ayr›ld›. Çok geçmeden benim
ümmetim de yetmiflüç f›rkaya ayr›l›r. Bir f›rka hâriç, di¤erleri Cehennemdedir” buyurdu.
¥ Bir gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›na, yâr›n herkes bir sadaka getirsin, buyurdu. Utbe bin
Zeyd “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: O gece Allahü teâlâya flöyle münâcâtda bulundum: “Yâ Rabbî! Resûlünün
bize sadaka getirmemizi emr etdi¤ini biliyorsun. Benim sadaka edecek hiç bir fleyim yokdur! Ben de kendi kendimi, flân›m› sadaka ediyorum” dedim. Sabâh olunca, Eshâb-› kirâm›n herbiri bir sadaka getirdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” bana bakd› ve “Dün gece kendi flân›n› sadaka
eden kimse nerededir?” buyurdu. Hiç kimse cevâb vermedi.
Yine buyurdular ki: Dün gece kendi flân›n› sadaka eden kimse nerededir? Yine hiç kimse cevâb vermedi. Bunun üzerine
ben aya¤a kalk›p, o kimse benim yâ Resûlallah, dedim. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” üç def’a, “Allahü teâlâ
sadakan› kabûl etdi” buyurdu.

Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bana Ramezân ay›n›n
zekât›n› korumam› emr buyurdu. Bir gece bir kimse gelip, o
zekât mal›ndan al›rken onu yakalad›m. Seni Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna götürürüm, dedim.
Beni sal›ver, bir dahâ gelmem. Bu ifli çoluk çocu¤um çok
muhtâc oldu¤u ve çok fakîr oldu¤um için yapd›m, dedi. Ben
de ac›y›p sal›verdim. Sabâhleyin Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” huzûruna gitdim. Ey Ebâ Hüreyre! Dün
geceki esîrini ne yapd›n, buyurdu. Yâ Resûlallah! Annem,
babam sana fedâ olsun. Çoluk çocu¤um muhtâc ve çok fakîrim, dedi. Ben de ac›y›p serbest b›rakd›m, dedim. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” o yalan söyledi, yine gelecek,
buyurdu. Onu gözetledim. Geldi ve yakalad›m. Sen beni serbest b›rak, bir dahâ gelmem demedin mi, diye sordum. Bu
¥
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def’a beni serbest b›rak, sana bir kaç kelime ö¤reteyim. Onlardan çok fâide görürsün, dedi. Onlar nelerdir, dedim. Yataca¤›n zemân Âyet-el kürsîyi bafl›ndan sonuna kadar oku.
Allahü teâlâ seni muhâfaza eder ve fleytân sana yaklaflamaz,
dedi. Sabâhleyin Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
huzûruna gitdim. Yine sordu. Durumu aynen anlatd›m. Bunun üzerine buyurdu ki: “O yalanc› oldu¤u hâlde do¤ru söylemifl”. Sonra, Onun kim oldu¤unu biliyor musun, diye sordu. Hây›r bilmiyorum, dedim. O fleytân “aleyhilla’ne” idi,
buyurdu.
¥ Ebû Sa’îd Hudrî “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Bir gün annem beni Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” ba’z› fleyler istemem için gönderdi. Huzûruna var›p
oturdum. Mubârek yüzünü bana çevirerek, (Kim mâlik oldu¤u fleye kanâ’at ederse, Allahü teâlâ onu baflkas›na muhtâc
etmez. Kim çirkin fleylerden sak›n›rsa, Allahü teâlâ onu iffetli eyler. Kim mâlik oldu¤u fley ile yetinirse, Allahü teâlâ ona
kâfidir. Kim bir ok›yelik mikdâr›nda birfleye sâhib oldu¤u
hâlde, baflkas›ndan birfley isterse, devâml› isteyici olur) buyurdu. Ben kendi kendime falan devemiz bir ok›yeden dahâ
iyidir dedim. Hiçbir fley istemeden Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” huzûrundan kalk›p gitdim.
¥ Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Teyemmüm âyeti nâzil olmufldu. Nas›l teyemmüm edilece¤ini
bilmiyordum. Ö¤renmek için Resûlullah›n “sallallahü aleyhi
ve sellem” evine do¤ru gitdim. Evlerine yaklafl›nca, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” beni gördü. Ne için geldi¤imi anlad›. Biraz ileri gidip tebevvül etdi. Sonra gelip iki mubârek elini topra¤a vurup yüzünü ve iki kolunu mesh etdi.
Baflka birfley yapmad›. Ben de art›k birfley sormadan geri
döndüm.
¥ Yine

Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Suheyb “rad›yallahü anh” Mekkeden hicret ederken, Kureyfl
müflriklerinin gencleri bir gurub hâlinde onu ta’kîbe bafllad›lar. Suheyb “rad›yallahü anh” yan›na ald›¤› oklar› göstererek,
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benim iyi ok atd›¤›m› bilirsiniz. Bana yaklaflmay›n›z, dedi.
Müflrikler, bize Mekkede saklad›¤›n yiyeceklerin yerini söyle, seni ta’kîbden vazgeçelim, dediler. B›rakd›¤› yiyeceklerin
yerini söyledi. Onlar da ta’kîb etmekden vazgeçdiler, dönüp
gitdiler. Suheyb “rad›yallahü anh” Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” huzûruna var›nca, üç kerre, “Al›fl veriflinde
kazançl› ç›kd›n” buyurdu. Sonra, meâl-i flerîfi, (‹nsanlar aras›nda, Allah›n r›zâs›n› kazanmak için cân›n› verenler vard›r.
Allah, kuluna karfl› flefkatlidir) olan, Bekara sûresinin 207.ci
âyet-i kerîmesi nâzil oldu.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir gün islâm
ordusunu bir yere göndermifldi. O sene k›tl›k oldu¤undan,
her askerin yol az›¤›n› ayr› ayr› vermifldi. Askerler aras›nda
Cüdeyrin “rad›yallahü anh” yol az›¤›n› verme¤i unutmufldu.
Cüdeyr “rad›yallahü anh” islâm ordusunun arkas›ndan gidiyordu. Yol boyunca “Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber sübhânellahi velhamdülillahi velâ havle velâ kuvvete illâ billahil
aliyyil azîm” diye söylüyordu ve bu ne güzel az›kd›r yâ Rabbî diyordu. Dâimâ bunu söylüyor ve sabrla yola devâm ediyordu. Cebrâîl “aleyhisselâm” Resûlullaha “sallallahü aleyhi
ve sellem” gelip, beni Allahü teâlâ gönderdi. Bütün ordunun
yiyece¤ini verdiniz. Fekat, Cüdeyrin “rad›yallahü anh” az›¤›n› verme¤i unutdunuz. O yolda, Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber sübhânellahi velhamdülillahi velâ havle velâ kuvvete illâ
billahil aliyyil azîm diyerek ve yâ Rabbî bu ne güzel az›kd›r
diye söyliyerek gidiyor. Onun bu söyledikleriyle yer ve gök
aras› nûr ile dolacak. Ona yiyecek gönder, dedi. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâbdan birini ça¤›r›p, Cüdeyrin “rad›yallahü anh” az›¤›n› götürmesi için ona verdi ve selâm söyledi. Onun az›¤›n› unutdum. Allahü teâlâ bana Cibrîli göndererek, bu durumu haber verdi, buyurdu. O sahâbî
az›¤› al›p, Cüdeyre “rad›yallahü anh” yetifldi. Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” söylediklerini haber verdi. Bunun üzerine Cüdeyr “rad›yallahü anh”: Yâ Rabbî, sana
hamd olsun. Sen zemân ve mekândan münezzehsin. Za’îfli¤ime ve sabrs›zl›¤›ma merhamet etdin. Sen beni unutmad›-
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¤›n gibi, beni de seni unutmayanlardan eyle” diye düâ etdi.
Az›¤› getiren sahâbî ondan iflitdiklerini aynen Resûlullaha
“sallallahü aleyhi ve sellem” anlatd›. Resûlullah bu haberi
getiren sahâbîye: “E¤er o s›rada bafl›n› yukar› kald›rsayd›n,
Cüdeyrin sözlerinin nûrunu yer ile gök aras›nda görürdün”
buyurdu.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâma, bir yere bir cemâ’at gönderdim. Siz de biraz sadaka veriniz, buyurdu. Abdürrahmân bin Avf “rad›yallahü anh” mâl›m›n yar›s›n› sadaka olarak vereyim, yar›s›n› da âileme b›rakay›m, dedi. Bir baflka sahâbî de bir sa’ hurma getirdi. Yâ
Resûlallah! Kova ile su çekdim, ücret olarak iki sa’ hurma
verdiler. Bir sa’ hurmay› âileme b›rakd›m, bir sa’ hurmay› da
sadaka olarak vermek için getirdim, dedi. Münâf›klar, Abdürrahmân bin Avf “rad›yallahü anh” için onun mâl›n›n yar›s›n› tasadduk etmesi riyâd›r, dediler. Bir sa’ hurma getiren
sahâbî için de, Allah›n ve Resûlünün onun bir sa’ hurmas›na
ihtiyâc› vard›r, dediler. Bunun üzerine Allahü teâlâ [Tevbe
sûresi 79.cu âyetinde meâlen], (O kimseler ki, mü’minlerin
istiyerek verdikleri sadakalar› ayblarlar. Böylece mü’minler
ile alay etmifl olurlar. Allahü teâlâ da onlar›n istihzâlar›n›n
cezâs›n› verir. O münâf›klar için fliddetli azâb vard›r) buyurdu.
¥ Meymûne “rad›yallahü anhâ” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir gece benim evimde idi.
Abdest almak için kalkm›fld›. Üç kerre Lebbeyk dedi¤ini iflitdim. Yâ Resûlallah, orada kim var, kiminle konufluyorsunuz
diye sordum. Benî Ka’b kabîlesinin flâiri, Mekkede öldürüleceklerini zan etmifller, benden yard›m istedi, buyurdu. Üç gün
sonra Benî Ka’b kabîlesinden bir kimse geldi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile nemâz k›ld›. Sonra bir fli’r okudu.
fii’rde Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” yard›m istendi¤i anlat›l›yordu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
Lebbeyk Lebbeyk buyurdu. Sonra Medîneden d›flar›ya ç›k›p,
Ravhada konaklad›. Havada bir bulut gördüler. Benî Ka’b
kabîlesine yard›m için gelmifldir, buyurdu.
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¥ ‹bni Mes’ûd “rad›yallahü teâlâ anh” flöyle nakl etmifldir:

Bir gece Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile bir yere
gidiyorduk. Kim sabâh nemâz› vaktini bekler buyurdu. Yâ
Resûlallah! Ben bekleyip uyand›r›r›m, dedim. Sen uyursun
buyurdu. Tekrâr kim sabâh nemâz› vaktini bekler, buyurdu.
Yine ben bekleyeyim, dedim. Sonra Resûlullah›n devesinin
ve kendi devemin yular›n› birlikde tutup, gece sabâh nemâz›n›n vaktini beklemeye bafllad›m. Gecenin sonuna do¤ru
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu¤u gibi
uyuya kalm›fl›m. Güneflin s›cakl›¤›n›n te’sîriyle uyand›m.
Kendi devem yan›mda idi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” devesi kaybolmufldu. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” bir kimseye flöyle git diye iflâret etdi. O kimse gidip, Resûlullah›n devesini buldu. Yular› bir a¤aca dolanm›fld›. Çözüp getirdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
abdest ald›. Orada bulunanlar da abdest ald›lar. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Bilâle “rad›yallahü
anh” ezân okumas›n› emr buyurdu. Ezân okundu. Sabâh nemâz›n›n sünnetini k›ld›k. Sonra kâmet okundu, cemâ’atle sabâh nemâz›n›n farz›n› k›ld›k. Selâm verdikden sonra, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: “Allahü teâlâ
dileseydi sizi sabâh nemâz›na uyand›r›rd›. Fekat sizden sonra gelenler uyuyarak veyâ unutarak sabâh nemâz›n› geçirdiklerinde sabâh nemâz›n› bu fleklde kazâ etmelerini ö¤retmeyi diledi.”
¥ Câbir “rad›yallahü teâlâ anh” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile bir seferde idik. Bir
rüzgâr ç›kd›. “Bu rüzgâr bir münâf›¤›n ölümü içindir” buyurdu. Medîneye geldi¤imizde, münâf›kl›¤›yla ve fesadç›l›¤›yla
meflhûr azg›n bir münâf›¤›n öldü¤ünü haber ald›k.
¥ Katâde bin Nu’mân “rad›yallahü teâlâ anh” flöyle anlatm›fld›r: Bir gece çok karanl›k ve fliddetli ya¤mur vard›. Bunu
ganîmet bilip yats› nemâz›n› Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” ile k›ld›m. Nemâz bitince, Resûlullah geri dönüp; bu
karanl›k gecede burada niçin kald›n, buyurdu. Yâ Resûlallah!
Sizinle nemâz k›lma¤› ganîmet bildim, dedim. Bana bir asâ
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verip, fleytân senden sonra evine girmifldir. Bu asây› al, ondan
yay›lan ›fl›kla evine git. fieytân› evinde bir köflede bulursun.
Bu asâ ile ona vur, buyurdu. Asây› al›p mescidden ç›kd›m.
Asâdan bir ›fl›k yay›ld›. Onun ayd›nl›¤›nda evime gitdim. Evdekiler uyumufllard›. Evde köflelere bakd›m. fieytân bir köflede kirpi sûretinde duruyordu. Elimdeki asâ ile ona o kadar
vurdum ki, sonunda evimden ç›k›p gitdi.
¥ ‹bni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” flöyle anlatm›fld›r: Bir gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bize
do¤ru geliyordu. O s›rada bir bulut peydâ oldu. Biz o bulutdan ya¤mur ya¤acak diye ümmîd etdik. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, bu bulutu sürükleyen melek bana geldi ve selâm verdi. Yâ Muhammed “aleyhisselâm”, bu bulutu, Yemen diyâr›nda falan vâdîye sevkediyorum, dedi. Birkaç gün sonra Yemenden develer üzerinde
ba’z› kimseler geldi. Onlara sorduk. Bulutu gördü¤ümüz gün
oraya ya¤mur ya¤d›¤›n› söylediler.
¥ Ebû Cüz’a ad›nda bir kimse, Kubâda bir kad›na âfl›k
olmufldu. Onunla bir dürlü buluflamad›. Pazara gidip Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” elbisesi gibi bir elbise
sat›n ald›. O elbiseyi giyip Kubâya gitdi. Onlara beni Resûlullah gönderdi ve kendi elbisesini de bana giydirdi. ‹stedi¤in evde misâfir ol buyurdu, dedi. Kubâ halk›, Ebû Cüz’an›n
devâml› kad›nlara bakd›¤›n› farketdiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bizi dâimâ kad›nlara bakmakdan sak›nd›r›rd›. Bu kifli kimdir ki, hiç çekinmeden devâml› kad›nlara bak›yor diyerek, o kimsenin hâlinden flübheye düfldüler. ‹flin asl›n› anlamak için, Resûlullaha “sallallahü aleyhi
ve sellem” iki kifli gönderdiler. O iki kimse Resûlullah›n huzûruna vard›klar›nda, kaylûle uykusunda idi. Beklediler,
uyan›nca, yâ Resûlallah! Ebû Cüz’ay› Kubâya siz mi gönderdiniz, diye arz etdiler. Resûlullah, Ebû Cüz’a kimdir, diye sordu. Kendisini bize sizin gönderdi¤inizi söyledi. Üzerinde sizin elbisenize benzer bir elbise var. Bunu bana Resûlullah giydirdi diyor. Biz onun hâlini ö¤renmek için huzûrunuza geldik, dediler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
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lem” gadabland›, mubârek yüzünün rengi de¤ifldi ve “Kim
bana isnâden yalan söylerse Cehennemdeki yerini hâz›rlas›n” buyurdu. Sonra o iki kimseye, hemen gidin, e¤er onu
sa¤ bulursan›z, öldürünüz ve atefle at›n›z. Fekat öyle zan ediyorum ki, siz vard›¤›n›zda onun ifli temâm olmufl, ölmüfl
bulursunuz. Fekat onu ateflde yak›n›z, buyurdu. O iki sahâbî Kubâya döndüler. Ebû Cüz’a bevl etmek için bir yere
oturdu¤u s›rada âniden bir y›lan›n onu sokup öldürmüfl oldu¤unu haber ald›lar.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Ümmü Varakay› “rad›yallahü anhâ” ziyâret eder ve ona flehîde derdi. Bir
kölesi ve bir de câriyesi vard›. Onlar› müdebber etmifldi.
Ya’nî vefât›ndan sonra serbest olacaklar›n› söylemifldi.
Emîr-ül mü’minîn Ömerin “rad›yallahü anh” halîfeli¤i s›ras›nda köle ve câriye anlaflarak Ümmü Varakay› flehîd etdiler. Hazret-i Ömer bunu haber al›nca, sadakallahu ve Resûlühü, Resûlullah dâimâ, haydi kalk›n›z, gidip flehîdeyi ziyâret
edelim buyururdu, dedi.
¥

¥ Bir gün Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
islâm düflman› Hâlid bin Nebîhden bahsederek, onu kim öldürerek benim gönlümü onun s›k›nt›s›ndan kurtar›r, buyurdu. Eshâb-› kirâmdan Abdüllah bin Üneys “rad›yallahü teâlâ anh” ben gidip onu öldürürüm. Yaln›z o nas›l bir kimse,
bana onun vasf›n› bildiriniz yâ Resûlallah dedi. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, onu görünce kalbine bir korku
gelir, buyurdu. Abdüllah bin Uneys “rad›yallahü teâlâ anh”
flöyle demifldi. Resûlullah böyle buyurunca, yâ Resûlallah,
Sizi hak Peygamber olarak gönderen Allah hakk› için, ömrümde hiç kimseden korkmad›m dedim. Hâlid bin Nebîh
Arafâtda idi. Abdüllah bin Üneys “rad›yallahü anh” onu
Arafâtda buldu. Bundan sonras›n› flöyle anlat›r: Oraya gitdim. Günefl batmadan bir kifli gördüm. O kifliyi görünce kalbime bir korku düfldü. Anlad›m ki o, Hâlid bin Nebîhdir. Bana sen kimsin, dedi. Bir iflim var. Onun için dolafl›yorum. Bu
gece seninle kalabilirim, dedim. Peki peflimden gel, dedi.
Onu ta’kîb etdim. Acele ile ikindi nemâz›n› k›ld›m. Beni gö-
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rür diye de korkdum. Sonra arkas›ndan ona yetiflip k›l›ç ile
vurarak onu öldürdüm.
¥ Sakîf kabîlesinden bir kimse ile ensârdan bir zât, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” ba’z› süâller sormak için biraraya gelmifllerdi. Sakîf kabîlesinden olan kimse, ensârdan olan zâta sen Medînelisin, süâlini her zemân
sorabilirsin. Müsâade edersen, önce ben süâllerimi arz edeyim, dedi. O da müsâade etdi. Sakîf kabîlesinden olan kimse, Resûlullah›n huzûruna vard›. Resûlullah ona süâlini sen
mi sorars›n, yoksa ben mi söyliyeyim, buyurdu. Yâ Resûlallah siz söyleyiniz dedi. Senin süâllerin nemâz ve orucdand›r, buyurarak cevâbland›rd›. O kimse seni Peygamber olarak gönderen Allah hakk› için, benim süâllerim buyurdu¤unuz gibi bunlar idi, dedi. Sonra ensârdan olan zât, Resûlullah›n huzûruna yaklafld›. Ona da süâllerini ben mi söyliyeyim, sen mi söylersin buyurdu. Siz söyleyin yâ Resûlallah
dedi. Senin süâllerin hacdan, arefe gününden, saç kesmekden ve tavâfdand›r, buyurarak hepsini cevâbland›rd›. Ensârdan olan zât, Allah hakk› için benim süâllerim de bunlard›, dedi.
¥ Ammâr bin Yâser “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile bir seferde berâberdik. Bir yerde konaklad›k. Su getirmeye gitmek için kovam› ve su tulumumu ald›m. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” su al›rken birisi sana mâni’ olmak isteyecekdir, buyurdu. Kuyunun bafl›na gitdim. Siyâh bir kimse yan›ma geldi. Bugün bu kuyudan bir kova su almana izn vermem dedi
ve beni tutdu. Ben de onu tutup yere y›kd›m. Taflla vurarak
yüzünü ve burnunu ezdim. Sonra su kablar›m› doldurup, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûruna döndüm. Suyun yan›nda bir kimseyle karfl›lafld›n m› diye sordu.
Ben de olanlar› aynen anlatd›m. O sana mâni’ olmak isteyen
fleytân idi, buyurdu.
¥ Vâbesa bin Ma’bed “rad›yallahü teâlâ anh” flöyle anlatm›fld›r: Hayr ve flerden herfleyi sormak niyyetiyle Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûruna gitdim. Bir
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cemâ’at toplanm›fld›. Kalabal›¤›n aras›ndan geçip Resûlullaha iyice yaklaflmak istedim. Oradakiler bana biraz uzakda
dur dediler. Beni b›rak›n›z, Resûlullaha iyice yaklaflay›m. Zîrâ bana Ondan dahâ sevgili kimse yokdur, dedim. Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, yaklafl, buyurarak, beni
huzûruna ça¤›rd›. Mubârek dizlerinin dibine oturdum. Ey
Vâbesa. Hayr ve flerden herfleyi sormak için geldin de¤il mi
buyurdu. Evet yâ Resûlallah dedim. Mubârek parmaklar›n›
gö¤süme koydu ve “Ey Vâbesa, kalbinden fetvâ iste! Kalbine gelen fley iyi ise kalbin sükûnet bulur. Kalbinde tereddüt
ve çarpma olursa o fley kötüdür, günâhd›r. Sana baflkalar› fetvâ verseler bile sen kalbine bak!” buyurdu.
Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›nda iki kifli vard›. Birisi sohbetlere devâml› gelirdi. Di¤eri ise sohbetlere az
gelir ve iyi ameli de az görülürdü. Sohbetlere devâml› gelen
kimse, bir gün Resûlullaha k›yâmet ne zemân kopacakd›r diye sordu. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” “K›yâmet için ne hâz›rlad›n” buyurdu. Allahü teâlân›n ve Resûlünün muhabbetini hâz›rlad›m, dedi. Resûlullah ona, “Sen
sevdiklerinle berâber olacaks›n ve senin için hesâb yokdur”,
buyurdu. Sohbetlere az gelen kimse vefât etdi. Resûlullah,
“Biliyormusunuz, Allahü teâlâ o kifliyi Cennete koydu” buyurdu. Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” hayret ederek birbirlerine bak›fld›lar. Bu hâli o flahs›n han›m›na, yine hayretlerini belirterek söylediler. Han›m› flöyle dedi: Kocam her
ezân okundu¤unda, müezzin Lâ ilâhe illallah deyince, “Allahdan baflka ilâh olmad›¤›na flehâdet ederim. Her flehâdet
edene, Allahü teâlân›n kâfi gelece¤ine inan›r›m” derdi. Müezzin, Eflhedü enne Muhammeden Resûlullah deyince de:
“Her flehâdet eden gibi flehâdet ederim. Bu îmân›m bana kâfidir” derdi. Bu sözleri duyanlar, Resûlullah›n huzûruna
döndüklerinde, dahâ onlar bir fley söylemeden, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, o kimsenin han›m›n›n anlatd›klar›n› söyledi ve Allahü teâlâ onu, bu sebeble Cennete koydu, buyurdu.
¥

¥
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latm›fld›r: Bir gün Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” huzûrunda idim. D›flar› ç›kd›¤›mda ehl-i kitâbdan
bir cemâ’at, ellerinde kitâblar›yla gelmifldi. Benden Resûlullah›n huzûruna girmek için izn istediler. Durumu Resûlullaha haber verdim. “Benim onlarla ne iflim var. Onlar bir fley
sormak isterler, ben onu bilmem. Ancak Allahü teâlâ bildirirse bilirim.” buyurdu. Sonra bana su getir, buyurdu. Suyu
getirdim. Abdest al›p iki rek’at nemâz k›ld›. Mubârek yüzünde bir sevinc eseri göründü. D›flardakilere söyle içeri gelsinler. Eshâbdan da kimi bulursan ça¤›r, buyurdu. D›flarda bekleyenler huzûruna girince onlara, sormak istedi¤inizi isterseniz ben size haber vereyim ve kitâblar›n›zda yaz›l› oldu¤u gibi cevâb›n› vereyim, buyurdu. Onlar, biz de böyle istiyoruz,
dediler. Bunun üzerine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, siz ‹skender k›ssas›n› sormak istiyorsunuz, buyurdu ve
kitâblar›nda bildirildi¤i gibi temâmen anlatd›. Ehl-i kitâbdan
olan cemâ’atin temâm› Resûlullah›n anlatd›klar›n›n hepsini
i’tirâf etdiler.
¥ Habîb bin Mesleme-i Fihrî “rad›yallahü anh” Medîneye gelip, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna
gitmifldi. Peflinden babas› gelip, yâ Resûlallah, benim bu o¤lum elim aya¤›m gibidir diyerek, onu götürmek istedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Habîbe, kalk babanla geri dön. Çünki, onun ömrü az kalm›fld›r. Yak›nda vefât eder,
buyurdu. Babas› o sene vefât etdi.
¥ ‹mrân bin Hasîn “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ile bir seferde
idim. Bir gece sabâha az bir zemân kal›ncaya kadar yürüdük.
Sonra bir yerde konaklay›p uyuduk. Sabâh nemâz›na uyanamad›k. Güneflin s›ca¤›n›n te’sîriyle ilk uyanan hazret-i Ebû
Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” oldu. O da hazret-i Ömer-ül
Fârûku “rad›yallahü anh” uyand›rd›. Hazret-i Ömer uyan›nca
uyuya kald›¤›m›z› görüp, yüksek sesle tekbîr getirdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” de uyand›. Sonra, Eshâb-› kirâm uyan›p, sabâh nemâz›n›n geçdi¤inden flikâyet etdiler. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” korkmay›n›z, yola
devâm ediniz, buyurdu. Bir müddet gitdikden sonra, Resûlul-
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lah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bir yerde konaklad› ve
su istedi. Cemâ’at ile sabâh nemâz›n› k›ld›. [Ayn› nemâzlar›
kazâya kalm›fl idi.] Nemâzdan sonra Eshâbdan birinin bir kenârda durdu¤unu gördü. Sen niçin nemâz k›lmad›n, diye sordu. O flahs cünüb oldum, su bulamad›m yâ Resûlallah, dedi.
Teyemmüm et buyurdu.
Sonra yola devâm etdik. Eshâb-› kirâm susuzlukdan flikâyet etdiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i
Alîyi “rad›yallahü anh” ve eshâbdan birini huzûruna ça¤›r›p,
bizim için su aray›n›z, buyurdu. Su aramak için gitdiler. Bir
kad›na rastlad›lar. Bir deveye iki tulum su yüklemifl, kendisi
de deveye binmifldi. O kad›ndan suyun nerede oldu¤unu sordular. Kad›n su için dün bu vakt yola ç›km›fld›m, dedi. Kad›n› Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna getirdiler. Resûlullah bir kab istedi ve tulumdaki sudan bu kaba
dökün buyurdu. Kaba su dökdüler. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” o kabdaki sudan al›p mubârek a¤z›nda çalkalay›p tekrâr kaba boflaltd›. Kabdaki suyu da tuluma boflaltd›. Sonra geliniz bu sudan içiniz, buyurdu. Herkes ihtiyâc› kadar su ald›. Sonra cünüp olup su bulamayan sahâbîye de, bir
kab su verip, bununla gusl abdesti al buyurdu. Suyun sâhibi
kad›n olanlar› seyrediyordu. Herkesin su ihtiyâc› bitince, kad›n›n tulumundaki su öncekinden dahâ fazla duruyordu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” kad›na bir mikdâr hurma, un ve sevik verdi. Senin suyunu eksiltmedik. Allahü teâlâ
bize su verdi, buyurdu. Kad›n oradan ayr›l›p kavminin yan›na
gitdi. Niçin geç kald›n, dediler. O da olanlar› aynen anlatd›.
Sonra kad›n Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” kasdederek, Onun için, kavminin dîninden baflka bir dîne da’vet
ediyor, diyorlar. O ya büyük bir sihrbâzd›r, ya da Allah›n peygamberidir, dedi. Sonra Eshâb-› kirâm o civârda ganîmet elde etdiler. O kad›n›n kavmine hiç dokunmad›lar. Kad›n bu
hâli görünce kavmine, istermisiniz müslimân olal›m, dedi. Bütün kavmi müslimân oldu.
¥ Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Bir
def’as›nda açl›kdan neredeyse karn›m s›rt›ma yap›flacakd›.
Mi’deme tafl ba¤lad›m. Birisi beni evine götürsün de bir fley-
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ler yidirsin diye, Eshâb-› kirâm›n gelip geçdi¤i yol üzerine
oturdum. Önce hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü
anh” geldi. Ona Kur’ân-› kerîmden bir âyet-i kerîmeyi sordum. Maksad›m beni evine götürüp, birfleyler yidirmesi idi.
Sonra hazret-i Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü anh” oradan geçiyordu. Ona da bir âyet-i kerîmeyi sordum. ‹kisi de beni götürmediler. Sonra âniden Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” geldi. Bana bak›p yüzümden aç oldu¤umu anlad›.
“Ey Ebâ Hüreyre, benimle birlikde gel” buyurdu. Resûlullah› ta’kîb etdim. Mubârek zevcelerinden birinin evine gitdik.
Yan›n›zda hiç yiyecek bir fley var m›d›r diye sordu. Eve, falan kimse sizin için biraz süt hediyye göndermifl dedi. Bunun
üzerine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bana, ey
Ebâ Hüreyre git, Eshâb-› soffay› ça¤›r buyurdu. Eshâb-› soffa, mal›, çoluk çocu¤u olmayan sahâbîler idi. Mescidde kal›rlar ve Eshâb-› kirâm onlara bakard›. Resûlullaha “sallallahü
aleyhi ve sellem” hediyye gelince, ondan hem kendisi yir,
hem de Eshâb-› soffaya verirdi. Sadaka gelince kendisi yimez, onun temâm›n› Eshâb-› soffaya verirdi. Ben kendi kendime o sütden önce biraz içseydim, sonra Eshâb-› soffay› ça¤›rsayd›m. Çünki, onlar gelirse, bana bir kâse sütden ne kalacak diye düflündüm. Sonra Eshâb-› soffay› ça¤›rd›m. Hepsi
gelip, Resûlullah›n huzûrunda oturdular. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bana, ey Ebâ Hüreyre, süt kâsesini al
bana ver, buyurdu. Sonra tekrâr bana geri verdi. Bunu herkese ver, hepsi içsinler buyurdu. Eshâb-› soffan›n hepsi tek
tek o kâseden süt içdiler. Ben ve Resûlullah henüz içmemifldik. Resûlullah süt kâsesini elimden mubârek eline al›p, yine
bana geri verdi ve iç, buyurdu. Sütden bir mikdâr içdim. Yine iç, buyurdu, içdim. Bir dahâ iç buyurdu, tekrâr içdim.
Dördüncü def’a iç buyurdu. Yâ Resûlallah, art›k içme¤e mecâlim kalmad›, iyice doydum, dedim. Elimden süt kâsesini
al›p, kalan sütü de kendileri içdiler.
¥ Enes bin Mâlik “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Medîneye hicret etdikleri zemân, ben sekiz yafl›nda idim. Babam vefât etmifldi. Annem, Ebû Talha “rad›yallahü anh” ile evlenmifldi.
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Ebû Talha çok fakîrdi. Bir iki gün hiç yemek yimeden geçirdi¤imiz zemânlar olurdu. Bir gün annemin eline biraz arpa
geçmifldi. O arpay› un yapd› ve iki ekmek piflirdi. Komfludan
da biraz süt istedi. Bana haydi git, Ebû Talhay› ça¤›r da berâber yiyelim, dedi. Ben yemek yiyece¤iz diye sevinerek d›flar› ç›kd›m. Bir de bakd›m ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâm “r›dvânullahi teâlâ aleyhim
ecma’în” ile oturuyorlard›. Huzûruna yaklafl›p, yâ Resûlallah annem sizi ça¤›r›yor, dedim. Kalkd›lar, Eshâb-› kirâma
da kalk›n›z, buyurdular. Eve do¤ru yürüdük. Eve yaklafl›nca,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” babal›¤›ma, ey Ebâ
Talha, hiçbirfley hâz›rlad›n m› ki bizi da’vet ediyorsunuz, buyurdu. Ebû Talha “rad›yallahü anh”, seni Peygamber olarak
gönderen Allah hakk› için, dünden beri bir lokma yiyecek yimedim. Evde de yiyecek birfley oldu¤unu zan etmiyorum,
dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, “O hâlde Ümmü Selîm bizi niçin da’vet etdi eve bir bak!” buyurdu. Ebû
Talha evine girdi ve han›m› Ümmü Selîme, Resûlullah› niçin
da’vet etdin diye sordu. Han›m› iki arpa ekme¤i piflirdim,
komfludan da biraz süt ald›m. Enese, baban Ebû Talhay› ça¤›r, gel yiyelim diye söyledim, dedi. Ebû Talha d›flar› ç›k›p,
durumu Resûlullaha anlatd›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” üzülmeyiniz, bizi evine al, buyurdu. Birlikde eve girdik. Resûlullah anneme, Ey Ümmü Selîm, o ekmekleri getir,
buyurdu. Sonra mubârek elini ekmeklerin üzerine koydu.
Ey Ebâ Talha! Eshâbdan on kifli ça¤›r içeri gelsinler, buyurdu. Ebû Talha on kifli ça¤›rd›. Resûlullah onlara oturun, Bismillâh diyerek benim parmaklar›m aras›ndan yiyiniz, buyurdu. O on kifli yiyip doydular. On kifli dahâ ça¤›r buyurdu.
Ebû Talha on kifli dahâ ça¤›rd›, onlar da ayn› fleklde yiyip
doydular. Böylece yetmiflüç kifli o yiyecekden yiyip doydu.
Sonra bize, Ey Ebâ Talha ve ey Enes, geliniz yiyiniz, buyurdu. Resûlullah ile birlikde biz de yiyip doyduk. Sonra ekmekleri Ümmü Selîme verdi, al yi ve diledi¤in kimseye de yidir, buyurdu.
¥ Abdürrahmân bin Ebî Bekr “rad›yallahü anhümâ” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile
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Eshâbdan yüzotuz kifli bir yolculukda idik. Resûlullah, içinizde hiç yiyece¤i olan var m›d›r, diye sordu. Eshâbdan birinde bir sa’ kadar [Bir sa’ 4,2 litredir] un bulundu. Hamur
yap›p piflirdiler. Sonra bir müflrik geldi. Yan›nda bir koyunu
vard›. Resûlullah ona koyunu satar m›s›n, yoksa hediyye mi
edersin, buyurdu. Sat›l›kd›r deyince, koyunu sat›n ald›. Koyunu kesip ci¤erini kebâb yapd›lar. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” koyunun etinden yüzotuz kiflinin herbirine
bir parça verdi. O s›rada bir kimse orada de¤ildi. Onun pay›
da ayr›ld›. Kebâb yap›lan ci¤eri iki kap içine koydular. Hepimiz ondan yiyip doyduk. Kab içinde biraz da artm›fld›. Sonra develeri yükleyip, yola devâm etdik.
¥ Sümre bin Cündeb “rad›yallahü anh” anlatm›fld›r: Bir
gün Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna bir
tabak yemek getirdiler. Sabâhdan ö¤leye kadar, bir gurub yiyip gitdi, bir baflka gurub geldi. Birisi bana o taba¤a baflka
yerden yemek konuyor mu diye sordu. Hây›r, ancak fluradan
yard›m geliyor diyerek, gökyüzüne iflâret etdim.
¥ Ümmü Evs “rad›yallahü anhâ” flöyle anlatm›fld›r: Bir
gün Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” hediyye olarak bir kab ya¤ gönderdim. O kabdaki ya¤dan biraz kal›ncaya kadar yimifller. Sonra mubârek nefeslerini taba¤a üfürüp, bereket ile düâ ederek, bunu Ümmü Evse götürünüz,
buyurmufllar. O kab› bana getirdiler. ‹çi ya¤ ile dolu idi. Kab›n ya¤ ile dolu oldu¤unu görünce, Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” hediyyemi kabûl etmeyip, geri göndermifl
zan etdim. Huzûruna gidip a¤layarak, yâ Resûlallah, benden ne günâh sâd›r oldu da hediyyemi kabûl etmediniz, dedim. Bunun üzerine durumu anlat›p hât›r›m› hofl etdi. Tam
bir tesellî ile sevinerek huzûrundan ayr›ld›m. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” hayâtda oldu¤u müddetce, hazret-i Ebû Bekrin, hazret-i Ömerin ve hazret-i Osmân›n “rad›yallahü anhüm” halîfelikleri s›ras›nda o ya¤dan devâml›
yidim, bitmedi. S›ffîn vak’as›na kadar böyle devâm etdi. Ondan sonra bitdi.
¥ Enes bin Mâlikin annesi Ümmü Selîm “rad›yallahü anhâ”, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” hediyye ola-
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rak bir tulum ya¤ gönderdi. Resûlullah ya¤› kabûl edip, tulumu geri gönderdi. O s›rada Ümmü Selîmin evine bir kad›n
gelip, biraz ya¤ istedi. Ümmü Selîm dahâ flimdi ya¤›m› Resûlullaha hediyye gönderdim. ‹flte kab› bofl duruyor, dedi. Kad›n kab› getirin bir bakal›m. Belki içinde bir parça kalm›fld›r,
dedi. Ümmü Selîm k›z›na Resûlullaha ya¤ gönderdi¤imiz kab› getir bakal›m, içinde hiç ya¤ kalm›flm›d›r dedi. K›z› kab›
getirince, temâmen ya¤ ile dolu oldu¤unu görüp flafl›rd›lar.
Ümmü Selîm, Resûlullah›n huzûruna gidip, yâ Resûlallah!
Benden ne günâh sâd›r oldu da hediyyemi kabûl buyurmad›n›z. O ya¤› sizin yimeniz için hâz›rlad›m, dedi. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” biz hediyyeni kabûl etdik. O kab›n içindeki ya¤›n hepsini boflaltd›k, buyurdu. Ümmü Selîm,
Sizi âlemlere Peygamber olarak gönderen Allah hakk› için o
kab ya¤ ile dolu duruyor, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” tebessüm ederek, o ya¤dan yi! Kab› yerinden oynatmay›n›z, buyurdu. Ümmü Selîmin gönlü ferâhlad› ve sevinerek huzûrundan ayr›l›p evine gitdi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hayât› müddetince ve emîr-ül mü’minîn hazret-i Ebû Bekrin, hazret-i Ömerin ve hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anhüm” halîfelikleri müddetince o
ya¤dan devâml› yidiler. Bu hâl, emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü anh” ile Mu’âviye “rad›yallahü anh” vak’as›na kadar
devâm etdi.
¥ Ümmü fiüreyk “rad›yallahü anhâ” bir gün câriyesiyle
Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” bir tulum ya¤›, hediye olarak gönderdi. Resûlullah kabûl edip, kab› boflaltarak câriyeye verdi. Bu tulumu a¤z›n› ba¤lamadan as, buyurdu. Ümmü fiüreyk bir gün evine girince o tulumun ya¤ ile
dolu oldu¤unu gördü. Hemen a¤z›n› ba¤lad›. Câriyesini
azârl›yarak sana bu ya¤› Resûlullaha götür demedim mi dedi. Câriyesi yemîn ederek, götürdüm. Ya¤› boflalt›p tulumu
geri verdiler. A¤z›n› yere çevirip bakd›m, içinde bir damla
ya¤ yokdu. Resûlullah bana bu tulumu as, a¤z›n› ba¤lama
buyurdu, dedi. Ümmü fiüreykin vefât›na kadar o ya¤dan yidiler. Hattâ bir def’as›nda yetmifliki kifli yidi¤i hâlde hiç eksilmemifldi.
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Rükeyn bin Sa’îd el-Müzenî “rad›yallahü anh” flöyle
anlatm›fld›r: Dörtyüz atl› kimse Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” huzûruna geldiler ve yemek istediler. Resûlullah, hazret-i Ömere “rad›yallahü anh” bunlara birfleyler
ver, buyurdu. Hazret-i Ömer bir sa’ hurmadan baflka yiyecek
birfleyim yok, dedi. Resûlullah yine, haydi bunlara birfleyler
ver buyurunca, peki, dedi. Hazret-i Ömerle evine gitdik.
Evinin kap›s›n› açd›. ‹çerde bir mikdâr hurma vard›. ‹stedi¤iniz kadar al›p götürünüz, dedi. Herbirimiz ihtiyâc›m›z kadar ald›k. D›flar› ç›karken bakd›k ki, sanki o hurmadan hiç
al›nmam›fl gibi aynen duruyordu.
¥

¥ Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Hurmalar›m› Medînede bir yehûdîye satard›m. Önce
paras›n› al›rd›m. Hurmalar olgunlafl›nca toplay›p teslîm
ederdim. Bir sene hurma az oldu. Toplarken yehûdî yan›ma
geldi. Yehûdîden borcum için biraz müddet istedim, vermedi. Durumu Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” bildirdim. Eshâb-› kirâma: “Kalk›n gidelim. Yehûdîden Câbir için
mühlet isteyelim” buyurdu. Hurma ba¤çemize geldiler. Resûlullah benim için yehûdîden mühlet istedi. Yehûdî, ey
Ebel Kâs›m, mühlet veremem, dedi. Bunun üzerine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hurma ba¤çesinin çevresini dolan›p geldi. Tekrâr yehûdîden mühlet istedi. Yine
vermedi. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” bir mikdâr hurma ikrâm etdim. O hurmalardan yidi. Sonra bana bu
hurma ba¤çesinde senin ikâmet etdi¤in yer neresidir diye
sordu. Falan yerdir yâ Resûlallah, dedim. Oraya benim için
bir döflek ser buyurdu. Döfle¤i serdim. Resûlullah orada biraz uyudu. Uyan›nca, bir mikdâr hurma dahâ ikrâm etdim,
yidiler. Sonra yine o yehûdîden mühlet istedi, fekat kabûl
etmedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” kalk›p hurma ba¤çesinin çevresinde gezindi. Sonra bana hurmalar›
topla ve borcunu öde, buyurdu. Hurmalar› toplad›m ve borcumu temâmen ödedim. Bir o kadar hurma da artd›. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna var›p durumu arz etdim. “fiehâdet ederim ki, ben Allah›n Resûlüyüm”
buyurdu.
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Yine Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü anh” anlatm›fld›r: Babam vefât etdi. Çok borcu kald›. Hurma toplama zemân› gelince, borçlu oldu¤umuz kimselere bu hurmalar›
borcumuza karfl›l›k aran›zda paylafl›n. Bana hiç kalmas›n,
dedim. Bu hurmalar borçlar›n›z› karfl›lamaz, diyerek kabûl
etmediler. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna gidip, alacakl›lar›n sizi görmesini arzû ediyorum dedim. Hurmalar› topla ve gurub gurub ay›r, buyurdu. Resûlullah›n emr etdi¤i gibi yapd›m. Sonra teflrîf buyurdular.
Alacakl›lar Resûlullah› görünce bana yap›fld›lar. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” onlar›n bu hâlini görünce,
bir hurma öbe¤inin yan›na var›p, üç kerre çevresinde dolafld› ve yan›na oturdu. Sonra bana alacakl›lar›n› ça¤›r, buyurdu. Ça¤›rd›m, geldiler. Alacaklar› olan babam›n borcu kadar hurmay› ölçüp, tam ald›lar. Ben babam›n borcunun
ödenmesine ve bana bir dâne hurma kalmamas›na râz›
idim. Bir de bakd›m ki, Resûlullah›n yan›nda oturdu¤u hurma y›¤›n›, herkes alaca¤›n› ald›¤› hâlde, bir dâne bile eksilmemifldi.
¥

¥ Ebû Katâde “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile bir seferde idik. Akflam nemâz›nda hutbe okudu ve: “Bu gece sabâha kadar yürürsek, inflâallah yâr›n suya ulafl›r›z” buyurdu. Gece ben Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›nda yürüdüm.
Gece yar›s›ndan sonra Resûlullah› uyku basd›rd›. Devesinden düflecek gibi oldu. Yandan tutdum. Do¤rulup devenin
üzerine oturdular. Biraz sonra yine uyudular. Düflecekleri s›rada yandan tutdum. Uyan›p devenin üzerine oturdular. Bu
hâl üzere sabâha kadar yola devâm etdik. Yine uyku basd›rd› ve devenin üzerinden yan tarafa meyl etdiler, hemen tutdum. Mubârek bafl›n› kald›r›p bana sen kimsin, dedi. Ebû
Katâdeyim, dedim. Ne zemândan beri benimle birlikdesin,
buyurdu. Bu gece devâml› sizin yan›n›zda idim yâ Resûlallah, dedim. “Peygamberini korudu¤un gibi, Allah da seni
korusun” buyurdu. Ordudan geri kald›k. Askerlerden hiç
kimse görünmüyordu. Bana ey Ebâ Katâde, askerlerden hiç
kimse görünüyor mu diye sordu. Ben de iflte bir atl›, iflte bir
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atl› dahâ diye gösterirken, yedi kifli bir araya geldik. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” yolun d›fl›na ç›k›p bir yerde
istirâhata çekildi. Bize nemâz vaktini gözleyin, buyurdu. Ancak bizden en önce uyanan Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” oldu. Günefl do¤mufldu. Sonra biz de uyan›p sabâh
nemâz› geçdi diye feryâd ederek yerimizden kalkd›k. Resûlullah bize develerinize bininiz buyurdu. Sonra yola ç›kd›k.
Bir müddet gitdik, günefl yükseldi. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” su mataras›n› istedi. Mataram› verdim, abdest ald›. Matarada birazc›k su kald›. Yâ Ebâ Katâde! Bu suyu sakla, bu su çok k›ymetli olacakd›r, buyurdu. Sonra her
zemân k›ld›¤›m›z gibi sabâh nemâz›n›n sünnetini ve farz›n›
k›ld›k [kazâ etdik]. Nemâzdan sonra Resûlullah bineklerinize bininiz, buyurdu. Bindik ve yola devâm etdik. Biz kendi
aram›zda yavafl bir sesle, sabâh nemâz›n› kaç›rd›k! Taksirât›m›z oldu diye konufluyorduk. Bunun üzerine Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” sizin bana uyman›z size yetmez
mi? Uykuda taksirât olmaz. Bir nemâz› vakti geçinceye kadar k›lmamak günâhd›r, buyurdu. Bir müddet dahâ yola devâm etdik. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu
ki, önden gidenler ne yap›yorlar. Sabâh oldu, Peygamberlerini bulmayacaklar m›? Ebû Bekr ve Ömer “rad›yallahü anhümâ” yan›ndakilere Resûlullah arkam›zdad›r. Sizi b›rak›p
gitmez dediler. Bir k›sm› da öndedir, dediler. E¤er Ebû Bekrin ve Ömerin “rad›yallahü anhüm” sözünü tutarlarsa do¤ru
yolu bulurlar. Bir müddet dahâ yola devâm etdik ve Eshâb-›
kirâma yetifldik. Yâ Resûlallah! Susuzlukdan helâk olaca¤›z,
dediler. “Size helâk olmak yokdur, helâk olmazs›n›z” buyurdu. Sonra devesinden inip, bir bardak istedi. Benden de mataramda kalan az mikdârdaki suyu istedi, getirdim. Mataradan barda¤a su dolduruyor. Ben de Eshâb-› kirâma veriyordum. Eshâb-› kirâm, mataradaki suyun az oldu¤unu görünce, su içmek için izdihâm oldu. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” izdihâm yapmay›n›z. Hepiniz suya kanacaks›n›z,
buyurdu. Sonunda bütün Eshâb-› kirâm suya kand›. Benden
ve Resûlullahdan baflka su içmeyen kalmad›. Resûlullah bana da iç, buyurdu. Önce siz buyurun, içiniz yâ Resûlallah, de– 249 –

dim. “Bir kavmin su da¤›t›c›s› en son su içer” buyurdu. Bunun üzerine al›p içdim. Sonra Resûlullah da içdi. Sonra oradan kalk›p, yola devâm etdik. Resûlullah›n dahâ önceden
iflâret buyurdu¤u gibi bir suya ulafld›k.
¥ Mikdâd bin Esved “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Bir def’as›nda iki arkadafl›mla birlikde Medîneye gitmifldik.
Yol meflakkatinden gözlerimiz yanm›fld›. Eshâb-› kirâmdan
“aleyhimürr›dvân” hiç kimse bizi evine götürmedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bizi al›p, evine götürdü.
Evinde üç keçi vard›. Bu keçilerin sütünü sa¤›p içiniz, buyurdu. Kendisi ayr›l›p gitdi. Biz keçileri sa¤›p sütünü içdik. Resûlullah›n pay›n› da ay›rd›k. Akflam, Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” geldi. Uyuyan kimseyi uyand›rmayacak ve
uyan›k kimsenin de duyaca¤› kadar yavafl sesle selâm verdi.
Sonra mescide gidip nemâz k›ld›. Sonra gelip kendisi için
ay›rd›¤›m›z sütü içdi. Bir gece fleytân bana vesvese verdi. Ensâr, Resûlullaha hediyyeler getiriyor. Onun bu süte ne ihtiyâc› vard›r diyerek, Resûlullah için ay›rd›¤›m›z sütü içdim.
Fekat sütü mi’demde tutamad›m, geri ç›kard›m. Bu iflden
çok piflmân oldum. Kendi kendime, Resûlullah›n pay›n› içdin! fiimdi gelip sana beddüâ ederse, âh›retim harâb olur, diyordum. Üzerimde bir örtü vard›. Bafl›m› örtsem aya¤›m,
aya¤›m› örtsem bafl›m aç›kda kal›rd›. Hiç uyuyam›yordum.
Arkadafllar›m uyudular. Zîrâ onlar›n hiç bir düflüncesi ve s›k›nt›s› yokdu. O s›rada Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” geldi. Selâm verip mescide geçdi ve nemâz k›l›p geri
geldi. Süte bakd›, kab› bofl görünce, ellerini semâya do¤ru
açd›. Ben kendi kendime iflte flimdi bana beddüâ ediyor, dedim. Fekat Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, yâ Rabbî, beni doyuran› doyur, bana su verene su ver” diye düâ etdi. Hemen yerimden kalk›p elbisemi giydim. Keçilerin en semîzini Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” için kesecekdim. Yan›ma da bir b›çak ald›m. Keçilere bakd›m, memeleri
sütle dolu idi. Bir çanak al›p süt sa¤d›m. Sütün ya¤› üstünde
duruyordu. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna gitdim. Bana bu gece sütünüzü içdiniz mi diye sordu.
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‹çdik yâ Resûlallah dedim. Sonra elimdeki sütden biraz içip,
sen de iç diye bana verdi. Biraz dahâ içiniz yâ Resûlallah, dedim. Biraz dahâ içip kab› bana verdi. Ben de içdim. Fekat
beni bir gülme tutdu. Gülmekden yere düfldüm. Resûlullah
bana ey Mikdâd! Bu senin yaramazl›¤›ndan biridir. Sonra
ben olan hâdiseyi anlatd›m. Bu Allahü teâlân›n rahmetinden
baflka bir fley de¤ildir. Niçin bana haber vermedin. ‹ki arkadafl›n› da uyand›rsayd›k, onlar da bu rahmetden nasîblenselerdi, buyurdu. Siz rahmete kavufldunuz. Ben de kavufldum,
baflkas›n›n bu rahmete kavuflmas› veyâ kavuflmamas›ndan
endîflem yokdur, dedim.
¥ Ebû Kursâfe “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Benim müslimân olmam flöyle vukû’ buldu: Bir annem bir de
halam vard›. Halam› dahâ çok severdim. Koyunlar›m›z vard›, onlar› otlatmaya giderdim. Giderken halam bana ey o¤lum, sak›n Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›na varma, seni sapd›r›r, derdi. Bir gün koyunlar› otlakda b›rakd›m. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna
gitdim. Akflama kadar orada kald›m. Akflam koyunlar› aç ve
memeleri bofl eve döndüm. Halam koyunlara ne oldu diye
sordu. Bilmiyorum, dedim. Ertesi gün yine ayn› fleklde yapd›m. O gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: “Ey insanlar, hicret ediniz, islâma s›k› sar›l›n›z. Cihâd devâm etdi¤i
müddetçe hicret kesilmez” buyurdu. O gün de koyunlar› önceki gün gibi eve götürdüm. Üçüncü gün yine Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” sohbetine gitdim ve müslimân
oldum. Resûlullah ile müsâfehâ yaparak bî’at etdim. Sonra
halam›n ve koyunlar›n hâlinden flikâyet etdim. Koyunlar›n›
yan›ma getir, buyurdu. Gidip getirdim. Mubârek elini koyunlar›n memelerine ve s›rtlar›na dokundurdu ve bereket ile
düâ etdi. O ânda koyunlar›n hepsi semîz bir hâle geldi ve
memeleri süt ile doldu. Koyunlar› eve getirdim. Halam yavrum koyunlar› hergün böyle otlat dedi. Bugün de hergün oldu¤u gibi otlatd›m. Yaln›z bu gün baflka bir hâdise oldu, dedim. Hâdiseyi tek tek anlatd›m. Müslimân oldu¤umu söyledim. Annem ve halam da müslimân oldular “rad›yallahü anhüm”.
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BEfi‹NC‹ BÖLÜM
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Peygamberli¤ine delâlet eden, fekat ne zemân vukû’ buldu¤u bildirilmeden nakl edilen mu’cizeleri. Bu bölüm iki k›smd›r.
B‹R‹NC‹ KISM: Zemâna ba¤l› olmayan mu’cizeler:
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek yüzünün güzelli¤i kemâlde ve mubârek a’zâlar›n›n tenâsübü
i’tidâlde idi. Sözleri tatl› idi. Her hareketi ve duruflu, davran›fllar› ve iflleri o fleklde idi ki, dahâ güzeli düflünülemezdi.
Nitekim bu husûs birçok hadîs-i flerîf ile sâbit olmufldur. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vasflar› flöyle bildirilmifldir: Orta boylu, gâyet kemâl ve i’tidâl üzere idi. Yan›na
uzun boylu birisi gelse, ondan uzun görünürdü. Konufldu¤u
zemân mubârek diflleri aras›ndan nûr saç›l›rd›. Mubârek yüzü ay›n ondördünden dahâ parlakd›. Hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ” birgün evinde birfley kaybetmifldi. Arad›, karanl›kda bulamad›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” eve
teflrîf edince, mubârek aln›nda parlayan nûr, oday› ayd›nlatd›. Hazret-i Âifle kaybetdi¤i fleyi buldu.
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek
vücûdu çok temiz idi. Teri nezîh ve kokusu çok güzeldi.
Enes “rad›yallahü anh” flöyle demifldir: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” kokusu gibi hiçbir güzel koku
görmedim. Mubârek kokusu ne miske, ne de anbere benzerdi. Resûlullah ile müsâfehâ eden kimsenin, o gün elinin
güzel kokusu gitmezdi. Mubârek elini hangi çocu¤un bafl›na sürse, o çocuk di¤er çocuklardan güzel kokusu ile farkedilirdi.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir gün hazret-i Enesin “rad›yallahü anh” evinde uyumufldu. Hava s›cak oldu¤undan terlemifldi. Hazret-i Enesin annesi Resûlullah›n inci gibi ter dânelerini bir flifleye toplad›. Resûlullah
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bunu ne yapacaks›n diye sordu. Bunlar› güzel kokulara kar›fld›r›yorum. Hiç bir koku ondan dahâ güzel kokmuyor,
dedi.
‹mâm-› Buhârî “rahmetullahi aleyh” (Târîh-i Kebîr)
adl› eserinde flöyle yazm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” bir yoldan geçse, ondan sonra, o yoldan geçenler,
Resûlullah›n oradan geçdi¤ini güzel kokusundan bilirlerdi.
‹shak bin Râheveyh, o güzel koku Resûlullaha “sallallahü
aleyhi ve sellem” has bir koku idi. Hâricden bir koku sürünmüfl de¤ildir, demifldir.
¥

Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek yüzüne de¤en mendili aslâ atefl yakmazd›. Bir gün Enes bin Mâlike “rad›yallahü anh” bir gurub insan misâfir oldular. Yemek yidiler. Yemekden sonra câriyesine falan mendili getir,
dedi. Câriyesi kirli bir mendil getirdi. Enes bin Mâlik “rad›yallahü anh” o mendili atefle atd›. Bir müddet sonra mendili
ateflden ç›kard›. Mendil yanmam›fl, kirlerden temizlenip, süt
gibi beyâz olmufldu. Misâfirleri bu ne hâldir diye sorunca, bu
mendil Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek
yüzünü sildi¤i bir mendildir. Ne zemân kirlense, atefle atar›z,
tertemiz olur ve aslâ yanmaz, dedi.
Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Bir
kimse Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna
gelip, yâ Resûlallah, k›z›m› evlendirece¤im, bana yard›m
ediniz, dedi. Resûlullah, flimdi hâz›rda bir fley yok. Yâr›n sabâh a¤z› aç›k bir flifle ve çubuk getir, buyurdu. Sabâhleyin o
kimse bir flifle ve bir çubuk getirdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mubârek kollar›n›n terini o flifleye doldurdu. Bunu götür k›z›n koku sürünmek istedi¤i zemân, bu
çubukla flifleyi kar›fld›rs›n ve vücûduna sürsün, buyurdu. O
k›z›n böyle yapd›¤› ve güzel kokusunun bütün Medînede duyuldu¤u anlat›lm›fld›r. K›z›n bulundu¤u eve beyt-ül-mutayy›bîn, ya’nî güzel kokulu ev ad›n› vermifllerdir.
¥

¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” büyük abdeste
ç›kar. Fekat hiç bir eser görülmezdi. Yer yar›l›p içine al›rd›.
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Hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ”, yâ Resûlallah helâya gidiyorsun, fekat senden hiçbir eser görünmüyor, dedi. Buyurdu ki: Yâ Âifle, bilmezmisin, Peygamberlerden ç›kan› yer
yutar.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bedeninin
kuvveti herkesden fazla idi. O zemân›n en kuvvetli pehlivân› Rügâneyi islâma da’vet etdi¤inde, onunla güreflmifldi ve
yenmifldi. Rügânenin babas› da o devrin pehlivân› idi. Câhiliyye devrinde onu da ma¤lûb etmifldi. Rügânenin babas› üç
def’a gürefldi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” üç
def’as›nda da onu yendi.
¥

¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” yaya yürüdü¤ünde hiç kimse Ona yetiflemezdi. Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” demifldir ki: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
o kadar çabuk yürürdü ki, sanki yer mubârek aya¤›n›n alt›nda dürülürdü. Biz zahmet çekerek yürürdük, Resûlullah normal yürürdü, yine de Ona yetiflemezdik.
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek a¤z›n›n suyu ile tuzlu sular tatl› olurdu. Enes “rad›yallahü anh”
flöyle demifldir: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
evinde bir kuyu vard›. Suyu tuzlu idi. Mubârek a¤z›n›n suyundan o kuyunun içine katd›. Kuyunun suyu tatl›lafld›. Medînedeki kuyular aras›nda o kuyunun suyundan dahâ tatl›s›
yokdu.

Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna
Yemâmeden bir kimse geldi. Yâ Resûlallah! Bizim köyümüzde mescid yokdur, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” su istedi. O su ile mubârek yüzünü, a¤z›n›, ellerini ve
kollar›n› y›kad› ve o suyu kendisine gelen kimseye verdi. Köyüne git, bir mescid yap, bu suyu baflka su ile kar›fld›r›p mescidin arsas›na saç, çok bereket göreceksin, buyurdu. O kimse köyüne gidip, Resûlullah›n buyurdu¤u gibi yapd›. Gâyet
güzel ve ferâh bir mescid oldu. Orada biten otlar yaz k›fl hiç
kurumad›.
¥

¥

Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” bir kuyudan
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bir kova su getirdiler. O sudan biraz içip mubârek a¤z›n›n suyunu kovaya dökdü. Eshâb-› kirâm o suyu götürüp ald›klar›
kuyuya dökdüler. Ondan sonra o kuyudan devâml› misk kokusu gelirdi.
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek
gözleri çok kuvvetli görürdü. Önden gördü¤ü gibi, arkadan
da görürdü. Ayd›nl›kda gördü¤ü gibi, karanl›kda da görürdü. Nakl edilmifldir ki, süreyyâdaki ya’nî bo¤a burcundaki
onbir y›ld›z› görürdü.
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”, mubârek az›
diflini k›ran bir cemâ’atin neslinden gelenlerin aslâ az› difli
ç›kmad›.
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek eli
neye dokunsa, hayr ve bereket hâs›l olurdu. Meselâ bir sütsüz koyunun memelerine dokunsa, koyunun memeleri süt
ile dolard›. ‹bni Mes’ûd “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Bir gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile Ebû
Bekr “rad›yallahü anh”, bulundu¤um yerden geçiyorlard›.
Ben koyun güdüyordum. Bana ey o¤ulca¤›z, hiç südün var
m›d›r diye sordu. Var, fekat bu koyunlar bana emânetdir,
dedim. Bunlar›n aras›ndan k›s›r bir keçi getirdim. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek eliyle o keçinin memesini s›¤ad› ve çok süt sa¤d›. Kendisi içdi ve hazret-i Ebû
Bekre de verdi. Sonra ben huzûruna yaklafl›p, bana dîni ö¤ret, dedim. Mubârek eliyle bafl›m› okflad› ve sen henüz küçüksün, ö¤renirsin, buyurdu.
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Peygamberli¤i bildirilmeden evvel de, sonra da haflmeti, büyüklü¤ü ve
heybeti herkesin gözlerinde ve gönüllerinde yer etmifl idi.
Kureyflli müflrikler, Eshâb-› kirâma eziyyet ederlerdi. Resûlullah› “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” gördükleri zemân
Ona da eziyyet edelim diye kalblerinden geçirirlerdi. Fekat
Onu “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” görünce, heybetinden Ona hürmet ve hizmet ederlerdi. Resûlullah› ans›z›n gören kimseyi korku kaplar, titremeye bafllard›. Bir gün huzû-

– 255 –

runa gelen bir kimse titremeye bafllay›nca, titreme; ben pâdiflâh de¤ilim, buyurmufldur.
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” iki küre¤i
aras›nda, sol omuzuna do¤ru nübüvvet mührü vard›. Bu bir
parça et ve belirgin idi. Üzerinde pekçok k›llar vard›. ‹bni
Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ”, o k›llarla Lâ ilâhe illallah
yaz›l› idi, diye rivâyet etmifldir. Bir rivâyetinde de Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah yaz›l› idi, demifldir.
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” akl›, fehmi,
ma’rifeti ve ilmi hiç kimseye nasîb olmayacak derecede çok
fazla idi. Bunun en aç›k delîli, ümmî iken ve hiç kimseden
birfley ö¤renmedi¤i hâlde, iflleri, hâlleri, tav›rlar›, sözleri, ahlâk›, ilmi ve fazîleti o derecede idi ki, hiç kimsenin akl› ve ilmi ona ulaflamazd›. Tevrâtda, ‹ncîlde ve di¤er ilâhî kitâblarda, suhuflarda bulunan s›rlar› ve haberleri bilirdi. Hâlbuki
ehl-i kitâb›n âlimleriyle görüflmemifl, onlarla sohbet etmemifl ve onlardan birfley ö¤renmemifldi. Geçmifl ümmetlerin
hâllerini, keflf ehli hükemân›n hikmetlerini çok iyi bilirdi.
Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” sâd›r olan misâller ve insanlar› gâyet iyi idâre etmesi, dînin hükmlerini anlatmas›, âdâb-› flerîfesi, hisâl-i hamîdesi, akl›n›n kemâline ve
ilminin ziyâdeli¤ine delâlet eder. Nitekim Onun bu hasletleri befler tâkat›n›n üstünde idi. Hilmi, hayâs›, cömerdli¤i, insanlara iyi mu’âmelesi, herkese karfl› flefkati, za’îflere ac›mas›, merhameti, adâleti, emîn olmas›, do¤rulu¤u, afv›, mürüvveti, vefâs›, zühdü, kanâ’ati, tevâzu’u, alçak gönüllülü¤ü, akrabây› ziyâreti sevmesi ve di¤er üstün huylar› ve vasflar›yla
son derece kemâl üzere idi. Dahâ fazlas›n› düflünmek mümkin de¤ildi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” üstünlükleri kitâblarda çok genifl anlat›lm›fld›r. Biz burada az ço¤a delîl ve damla denize iflâretdir sözü gere¤ince k›saca bildirdik.
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” en büyük
mu’cizesi Kur’ân-› kerîmdir. K›yâmete kadar bâkî kalacakd›r. ‹nsanlar›n dilinde okunacak ve sahîfelerde yaz›l› duracakd›r. Hattâ Kur’ân-› kerîm bir de¤il binlerce mu’cizedir.
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Onun en k›sa bir sûresinde, meselâ Kevser sûresinde say›s›z
mu’cizeler vard›r. Bütün insanlar birleflseler, arablar›n belîgleri bir araya gelip yard›mlaflsalar, bir âyet-i kerîmesini söylemekden âcizdirler. Kur’ân-› kerîm, fesâhat ve belâgatda o
kadar yüksekdir ki, arab kabîlelerinin bütün fasîhleri ve belîgleri onun benzerini söyleme¤e güç yetiremezler. Kur’ân-›
kerîmin flafl›rt›c› nazm› ve hayrete düflürücü üslûbu arablar›n
bütün üslûb ve terkîblerinden mümtâzd›r. Hiç biri ona benzemez. Arablar›n sözleri aras›nda ona benzer bir söz ne nâzil olmadan önce, ne de nâzil oldukdan sonra aslâ vâki’ olmam›fld›r.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir gün
Kur’ân-› kerîm okuyordu. Arablar›n fasîhlerinden olan
Velîd bin Mugîre iflitdi ve rikkate geldi. Ebû Cehl onun bu
hâlini görünce sitem etdi. Bunun üzerine Velîd bin Mugîre
flöyle dedi: Vallahi sizden hiçbiriniz arablar›n sözlerini ve
fli’rlerini benden iyi bilmezsiniz. Muhammedin “sallallahü
aleyhi ve sellem” okudu¤u hiç birine benzemez!
Arablar›n merâsimlerinden birinde, arab kabîleleri toplanm›fllard›. Velîd bin Mugîre onlara, Muhammed “aleyhisselâm” hakk›nda söyliyece¤iniz bir söz üzerinde birleflin.
Söyledikleriniz birbirinizi yalanlamas›n. Böylece arab kabîlelerini Ondan so¤utal›m ve sak›nd›ral›m, dedi. Bir k›sm›
Ona kâhin diyelim dediler. Velîd bin Mugîre, yok vallahi o
kâhin de¤ildir. Çünki, Onun sözlerinde kâhinlerin sözlerindeki secie benzer bir söz yokdur, dedi. Mecnûndur diyelim
diye teklîf etdiler. Velîd bin Mugîre, o da olmaz, zîrâ Onda
hiç cünûn ve vesvese yokdur. fiâirdir diyelim, dediklerinde
ise, ben fli’rin her çeflidini gâyet iyi bilirim. Onun sözleri fli’re
hiç benzemiyor, dedi. Sihrbâz diyelim, dediler. Velîd bin
Mugîre, hây›r sihrbâz da de¤ildir. Çünki onda sihrbâzlar gibi
üfürmek ve dü¤üm yapmak yokdur. Bunun üzerine Kureyfl
müflrikleri bunlar›n hiçbiri olmaz diyorsun, o hâlde ne diyelim, dediler. Velîd bin Mugîre, Muhammed “aleyhisselâm”
kar› ile koca aras›n›, kardefllerin ve akrabâlar›n aras›n› açan
bir sihrbâzd›r diyelim, dedi. Bu söz üzerinde anlafld›lar. Yol
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bafllar›na oturup, halk› bu sözle Resûlullahdan “sallallahü
aleyhi ve sellem” so¤utma¤a çal›fld›lar.
Kur’ân-› kerîmin îcâz›ndan biri de nazm›n›n flâmil oldu¤u
haberlerdir. Geçmifl asrlarda ve beldelerde, geçmifl ümmetlerin vak’alar›n› ve dinlerindeki hükmleri bildirmesidir. Ehl-i
kitâb›n âlimleri, ömürlerini bunlar› arafld›rmak ve ö¤renmek
için harcam›fllar ve tam olarak ö¤renememifllerdir. Ehl-i kitâb âlimlerinin Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” gelerek görüflüp, konuflduklar› ma’lûmdur. Çok kerre ehl-i kitâb âlimleri, Resûlullaha süâl sorarlard› ve süâllerini cevâbland›ran âyet-i kerîmeler nâzil olurdu. Hepsi tasdîk ederler,
inkâr etme¤e mecâlleri kalmazd›.
Kur’ân-› kerîm, gayba âid ve gelecekde olacak hâdiseleri
bildirmesi bak›m›ndan da mu’cizedir. Bunlardan bir k›sm›
vâki’ olmufldur. Bir k›sm› da flübhesiz vukû’ bulacakd›r.
Kur’ân-› kerîmin mu’cize yönlerinden biri de k›yâmete
kadar korunmas›d›r. Allahü teâlâ [Hicr sûresi 9.cu âyetinde
meâlen] (Do¤rusu, kitâb› [Kur’ân-› kerîmi] Biz indirdik,
onun koruyucusu elbette Biziz) buyurdu. Kur’ân-› kerîm,
tahrîf edilmeden ve de¤ifldirilmeden gelmifldir. Nice mülhidler ve z›nd›klar ve bilhâssa karâm›ta f›rkas› onu de¤ifldirmek
için u¤raflm›fllard›r. Bir kelimesini ve bir harfini dahî de¤ifldirememifllerdir. K›yâmete kadar da de¤ifldirilemeyecekdir.
Kur’ân-› kerîmin îcâz yönlerinden biri de pek çok mu’âr›z› olmas›na ra¤men, asrlarca de¤ifldirilmekden korunmas›,
befler tâkat›n›n d›fl›nda olmas›d›r. Mugayyebâtdan haber
vermesi, münâf›klar›n ve ehl-i kitâb›n gizledi¤i fleyleri haber
vermesi de Kur’ân-› kerîmin îcâz›ndand›r.
Kur’ân-› kerîmin mu’cize yönlerinden biri de fludur: Onu
okuyanlar› ve dinleyenleri bir heybet ve ürperti kaplar.
Nakl edilmifldir ki, birgün Utbe bin Rebîa, Resûlullaha
“sallallahü aleyhi ve sellem”, yâ Muhammed “aleyhisselâm”! Senin getirdi¤in din, kavminin dînine muhâlifdir, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ona, Fussilet sûresinden, Ad ve Semûd kavminin helâk edilifllerini bildiren
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âyet-i kerîmeleri sonuna kadar okudu. Utbe bin Rebîa heybete kap›l›p, elini Resûllah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
mubârek a¤z›na do¤ru uzat›p, yemîn vererek okumay› b›rak, dedi. fiöyle de rivâyet edilmifldir. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” Fussilet sûresini okurken, Utbe kafas› elleri aras›nda oldu¤u hâlde dinliyordu. Secde âyeti gelince,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” secde yapd›. Utbe
ne yapd›¤›n› anlamad› ve oradan ayr›l›p evine gitdi. Hâlbuki müflrikler Utbeyi dinlemek üzere bekliyorlard›. Gelmeyince, evine gidip kap›s›na topland›lar. Utbe onlardan özr
dileyip, vallahi Muhammed “aleyhisselâm” benimle öyle
bir kelâmla söylefldi ki, bana öyle bir fley okudu ki, aslâ öyle bir kelâm iflitmedim. Cevâb vermekden âciz kald›m, ne
diyece¤imi bilemedim, dedi.
Bülegâdan, edebiyyâtda meflhûr olan pekçok kimse,
mu’âraza için Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” gelmifldi. Kendilerini bir heybet ve korku kaplam›fl ve mu’ârazadan, karfl› gelmekden vazgeçmifllerdir. O zemân›n belîglerinden, meflhûr edebiyyâtc›lar›ndan olan ‹bni Mukni’,
Kur’ân-› kerîme mu’âraza için bir söz tertîb etmek istedi. Bu
ifle bafllad›¤› s›rada bir o¤lan çocu¤una rastlad›. O çocuk,
Kur’ân-› kerîmde [Hûd sûresi 44.cü âyetinde meâlen] (Yere,
suyunu çek! Göke, ey gök sen de tut denildi...) buyrulan
âyet-i kerîmeyi okuyordu. ‹bni Mukni’ bu âyet-i kerîmeyi iflitince, âyet-i kerîmedeki belâgat karfl›s›nda hayrete düfldü.
Hemen gidip, Kur’ân-› kerîme karfl› yazd›¤› sözleri y›rt›p atd›. Kesinlikle anlad›m ki, Kur’ân-› kerîm insan sözü de¤ildir,
dedi. Nakl edilir ki, Endülüsün meflhûr edebiyyâtc›lar›ndan
Yahyâ bin Gazâle, ‹hlâs sûresinin benzerini yazmak istedi.
Kendisini öyle bir heybet ve rikkat kaplad› ki, hemen tevbe
edip, bu iflden vazgeçdi.
Kur’ân-› kerîmin mu’cize olmas› yönlerinden biri de fludur: Onu okuyan ve dinleyen, okumakdan ve dinlemekden
aslâ usanmaz. Ne kadar çok okursa ve dinlerse, okudukca ve
dinledikce muhabbeti ve tat almas› artar. Hâlbuki, insanlar›n
sözleri ne kadar edebî, fasîh ve belîg olursa olsun, birkaç
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def’a okunup dinlendikden sonra tat al›nmaz olur ve usanç
ve s›k›nt› verme¤e bafllar.
Kur’ân-› kerîmin bir mu’cize yönü de, ihtivâ etdi¤i ilm ve
ma’nâlar›n çok derin olmas›d›r. Arab dili kâidelerine göre
ve arab lisan›yla nâzil oldu¤u hâlde, temâm›n› arablar ve hiç
kimse anlayamaz. Ondaki ilmleri ve ma’rifetleri, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” peygamberli¤i bildirildikden ve
Kur’ân-› kerîm nâzil oldukdan sonra bilmifl ve anlam›fld›r.
Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde derc etdi¤i ilmlere ve ma’rifetlere, insanlar›n seçilmifllerinden ba’z›lar›n›n da muttali’
olmas›n› ihsân buyurmufldur. Kur’ân-› kerîmin hakâik›n›n
nihâyeti yokdur. ‹nsan ne kadar yüksek derecelere ulafl›rsa
ulafls›n, Kur’ân-› kerîmde bildirilen ma’rifetleri icmâlen,
ya’nî k›saca anlamakdan da âcizdir. Nerede kald› ki, tafsilât›yla anlamaya kâdir olabilsin. Ondaki ilâhî s›rlar, ilmler ve
ma’rifetler nihâyetsizdir. O öyle bir deryâd›r ki, onda insan›
hayretden hayrete düflüren ilmler, hikmetler ve ma’rifetler
sonsuzdur. O apaç›k bir nûr ve öyle sa¤lam bir dayanakd›r
ki, geçmiflde ve gelecekde onu bât›l k›lacak yokdur. O hakîm ve övülme¤e lây›k olan Allahü teâlâ kat›ndan indirilmifldir.
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mu’cizelerinden birisi de bildirdi¤i yüce din islâmiyyetdir. Derin âlimler
ve yüksek derecelere kavuflmufl olan ârifler, onun nüktelerinin nihâyetine ve esrâr›n›n derinliklerine ulaflmakdan tam
bir acziyete düfldüklerini i’tirâf etmifllerdir.

Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” devâm edegelen mu’cizelerinden birisi de, genifl ma’nâlar› içine alan
mubârek sözlerinin, hadîs-i flerîflerinin sahîh ve aç›k senedlerle nakl edilmesi ve meflhûr olmas›d›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir hadîs-i flerîfde: (Cevâmi-ül-kelim,
ya’nî az sözle çok fley anlat›c› olarak ve korkulara gâlib gelici olarak gönderildim) buyurmufldur. ‹mâm-› Buhârînin nakl
etdi¤i sahîh bir hadîs-i flerîfde de flöyle buyrulmufldur: (Din
ve ahkâm, k›yâmete kadar bâkî kalacakd›r.)
¥
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Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” devâm eden
mu’cizelerinden birisi de, mubârek türbesinden bir nûrun
yay›lmas›d›r. Ravda-i münevveresinin üzerinde flimflek çakmas› gibi parlayan nûru gören hâc›lar, salevât-i flerîfe getirirler. Hâce Muhammed Pârisâ “kuddise sirruh” (Fasl-ul-Hitâb) adl› kitâb›nda flöyle yazm›fld›r: Resûlullah›n vefât›ndan
sonra Rûm diyâr›ndan bir genç Medîneye geldi ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Ravda-i mukaddesesine
bakarak; ‹ncîlde okudum dedi ve flu ma’nâdaki beytleri yaz›p, okudu:
Mustafân›n u¤ram›fld›m kabrine,
Sanki kabrde de¤il, konufluyordu benimle.
Nübüvvet nûru parlar kabrinin üstünde,
O nûr feyz verir, akl-i selîm sâhiblerinin kalbine.
[Büyük velî Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî, fârisî divân›nda
yazd›¤›, Kabr-i se’âdeti ziyâretinde söyledi¤i beytlerden birkaç›, (Fâideli Bilgiler) kitâb›n›n 437.ci sahîfesinde vard›r.
Lütfen oradan okuyunuz!]
‹K‹NC‹ KISM: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan sonra peygamberli¤ine delâlet eden mu’cizeleri:
¥ Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” kendinden sonra, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk›n “rad›yallahü teâlâ
anh” halîfe olaca¤›n› haber vermifldir. Bir gün bir kad›n Resûlullah›n huzûruna gelip, bir fley istedi. Bir müddet sonra
gel, buyurdu. Kad›n, yâ Resûlallah, gelince sizi bulamazsam
ne olacak, dedi. Beni bulamazsan, Ebû Bekre git. Benden
sonra halîfe o olsa gerekdir, buyurdu.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir kimseye bir-

kaç deve yükü hurma verdi. O flahs, yâ Resûlallah! Senden
sonra bu ba¤›fl› bana veren olmaz, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” sana veren olur, buyurdu. Kim olur diye sorunca, Ebû Bekr verir, buyurdu. O flahs bunu hazret-i
Alîye “rad›yallahü anh” söyledi. Hazret-i Alî o kimseye, Re– 261 –

sûlullaha gidip, Ebû Bekrden sonra kim verir, diye sor dedi.
Gidip sordu. Ömer bin Hattâb, buyurdu. Bunun üzerine hazret-i Alî o flahsa, yine gidip sor, Ömer bin Hattâbdan sonra
kim olur, dedi. O da gidip Resûlullaha yine sordu. Osmân ve
Alî “rad›yallahü anhümâ” olur, buyurdu. Hazret-i Alî bunu
iflitince hiçbirfley söylemedi.
¥ Bir bedevî Medîneye satmak için birçok k›l›ç getirmifldi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” o k›l›çlar› veresiye sat›n ald›. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” o flahs› görüp, k›l›çlar› ne yapd›n, diye sordu. Resûlullaha veresiye
satd›m deyince, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”
bir fley olursa, k›l›çlar›n paras›n› kimden alacaks›n, dedi. O
flahs bilmiyorum, gidip Resûlullaha soray›m, dedi ve gidip
sordu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” o flahsa, senin mâl›n›n bedelini edâ edecek, benim borcumu ödeyecek
ve ahdime vefâ gösterecek olan kimse Ebû Bekrdir, buyurdu. O kimse hazret-i Alîye gelip bunu söyledi. Hazret-i Alî
e¤er Ebû Bekre “rad›yallahü anh” birfley olursa paran›
kimden alacaks›n, dedi. O flahs bunu sormad›m, gidip soray›m diyerek, gidip sordu. Bu sefer Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”: Benim ve Ebû Bekrin bafl›na bir ifl gelirse, benim borcumu ödeyip, sözümü yerine getirecek olan
kimse Ömer bin Hattâbd›r, buyurdu.O flahs bunu da gidip
hazret-i Alîye söyledi. Hazret-i Alî peki, Ömer bin Hattâba da “rad›yallahü anh” bir fley olursa ne yapars›n, dedi.
Bunun üzerine o flahs, Resûlullah›n huzûruna gidip, bunu
da sordu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bana,
Ebû Bekre ve Ömere birfley olursa, sen helâk oldun, demekdir, buyurdu.
¥ Enes bin Mâlik “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile bir evde idik. Kap› kapal› idi. Birisi gelip kap›y› çald›. Resûlullah bana, ey
Enes bak kimdir, buyurdu. Ç›k›p bakd›m, gelen hazret-i Ebû
Bekr-i S›ddîk idi. ‹çeri girip, Resûlullaha haber verdim. Kap›y› aç, gelen kimseyi Cennetle müjdele ve benden sonra halîfe olaca¤›n› söyle, buyurdu. Sonra bir kifli dahâ gelip kap›-
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y› çald›. Resûlullah, ey Enes, kap›ya bak, buyurdu. Gidip
bakd›m. Hazret-i Ömer-ül Fârûk gelmifldi. Resûlullaha bildirdim. Kap›y› aç, geleni Cennet ile müjdele ve Ebû Bekrden sonra halîfe olaca¤›n› söyle buyurdu. Dahâ sonra kap›
yine çal›nd›. Ey Enes, bak kimdir, buyurdu. Ç›k›p bakd›m.
Hazret-i Osmân-› zinnûreyn idi. Resûlullaha bildirdim. Kap›y› aç, onu Cennetle müjdele ve Ömer bin Hattâbdan sonra halîfe olaca¤›n› söyle ve Onu flehîd edecekler, sabr etsin,
buyurdu.
Sefîne “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” mescid yap›yordu. Bir tafl koydu ve Ebû Bekre “rad›yallahü anh”, benim koydu¤um tafl›n
yan›na bir tafl koy, buyurdu. Sonra hazret-i Ömere “rad›yallahü anh”, sen de tafl›n› Ebû Bekrin tafl›n›n yan›na koy, buyurdu. Sonra da bunlar benden sonra halîfelerimdir, buyurdu.
¥

¥ Huneyn gazâs›nda, harbin fliddetlendi¤i s›rada, Cündeb
“rad›yallahü anh” Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
huzûruna gelip, yâ Resûlallah, harb çok fliddetlendi. Eshâb›ndan birini seçiniz, e¤er size bir emr vâki’ olursa, onu seçelim. E¤er olmazsa, onu seçilmifl bilelim, dedi. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” iflte Ebû Bekr, e¤er bana bir fley
olursa, onu bana halîfe olarak seçiniz. Ömer bin Hattâb benim dostumdur. O benim dilimden do¤ruyu söyler. Osmân
bin Affân bendendir ve ben ondan›m. Alî bin Ebî Tâlib benim dünyâda ve âh›retde kardeflim ve yoldafl›md›r, buyurdu
“rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”.

Sefîne “rad›yallahü teâlâ anh” flöyle nakl etmifldir:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: “Benden sonra halîfelik müddeti otuz senedir. Ondan sonra melikler saltanat sürer”. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” iki sene,
Ömer “rad›yallahü anh” on sene, Osmân “rad›yallahü
anh” oniki sene ve Alî rad›yallahü anh” alt› sene halîfelik
yapd›lar.
¥

¥
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ret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer, hazret-i Osmân, hazret-i
Talha, hazret-i Zübeyr “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”
ile Hira da¤› üzerinde idiler. Da¤ salland›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” da¤a hitâb ederek, sâkin ol, senin
üzerinde bir Peygamber, bir s›ddîk ve flehîdler var, buyurdu.
¥ Hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ” flöyle demifldir: Bir
gün Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” izn veriniz de
beni vefât›mdan sonra senin yan›na defn etsinler, dedim. Seni benim yan›ma nas›l defn etsinler, kabrimin yan›nda Ebû
Bekrin, Ömerin “rad›yallahü anhümâ” ve Îsâ bin Meryemin
“aleyhisselâm” kabrlerinden baflka kabr olmayacak, buyurdu.
¥ Yine hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” birgün hazret-i
Osmâna “rad›yallahü anh” bakd› ve Allahü teâlâ Osmâna
rahmet eylesin, o flehîd olacakd›r, buyurdu. Sonra hazret-i
Alîye “rad›yallahü anh” ve Zübeyre “rad›yallahü anh”
bakd› ve siz birbirinizle harb edeceksiniz! Zübeyr, sen âsî
olsan gerekdir, buyurdu. Sonra Talhaya “rad›yallahü anh”
bak›p, Allahü teâlâ bunu flehîd edene rahmet etsin, buyurdu.
¥ Hazret-i

Âifle “rad›yallahü anhâ” flöyle anlatm›fld›r: Bir
gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›mdan birinin buraya gelmesini istiyorum. Ona ba’z› söyliyeceklerim
var, buyurdu. Ebû Bekri “rad›yallahü anh” ça¤›ray›m m› dedim. Birfley söylemedi. Anlad›m ki, ona diyece¤i bir fley yokdu. Ömeri “rad›yallahü anh” ça¤›ray›m m› dedim. Yine birfley söylemedi. Anlad›m ki istedi¤i o da de¤ildi. Sonra Osmân bin Affân› “rad›yallahü anh” ça¤›ray›m m› dedim. Ça¤›r gelsin, buyurdu. Hazret-i Osmân› “rad›yallahü anh” ça¤›rd›m. Gelip Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna oturdu. Resûlullah ona ba’z› fleyler söyledi. Hazret-i
Osmân›n rengi de¤ifldi. Bir fleyler dahâ söyledi. Rengi eski
hâline döndü. Hazret-i Osmân›n evini kuflatd›klar› zemân,
niçin muhârebe etmiyorsun, diye sordular. Resûlullah “sal– 264 –

lallahü aleyhi ve sellem” bana çok fleyler söyledi. Bu belâya
sabr ederim, dedi. Hazret-i Osmân› ça¤›rd›¤›m zemân, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ona evinin kuflat›laca¤›n› ve flehîd edilece¤ini söyledi¤ini zan ediyorum.
¥ Ammâr bin Yâser “rad›yallahü anh” flöyle demifldir:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Emîr-ül mü’minîn
Alîye “rad›yallahü anh”, Ey Alî, sana Sâlihin “aleyhisselâm”
devesini bo¤azlayan bedbaht insanlardan haber vereyim mi?
Onlardan biri senin bafl›na k›l›ç ile vurup, yüzünü kana bulayan kimsedir, buyurdu.
¥ Ebül-Esved Düelî flöyle nakl etmifldir: Emîr-ül mü’minîn Alîden “rad›yallahü anh” iflitdim, flöyle dedi: Bir gün
Medîneden ç›kd›m. At›ma binip gitmek için, aya¤›m› at›m›n
üzengisine koydu¤um s›rada, Abdüllah bin Selâm ç›kageldi.
Nereye gidiyorsun, dedi. Iraka gidiyorum, dedim. Dikkatli
ol. E¤er sen Iraka gidersen, bafl›na k›l›çla vursalar gerek, diye söyledi ve yemîn ederek bunu Resûlullahdan iflitdim, dedi.

Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü anh” Yenbu’da hastalanm›fld›. Niçin burada duruyorsun. Vefât edersen bu köylüler senin iflini görmezler. Medîneye gidersen orada kardefllerin iflini görürler, cenâze hizmetini yaparlar, dediler.
Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” buyurdu ki: Ben burada vefât etmem. Hem de bafl›m›n kan› yüzüme ve sakal›ma akmay›nca vefât etmem. Çünki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” bana böyle haber verdi.
¥ Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile bir ba¤çeye
u¤ram›fld›k. Yâ Resûlallah! Bu ne hofl ba¤çedir, dedim. Yâ
Alî, Cennetde senin ba¤çen bundan dahâ güzel olacakd›r,
buyurdu. Böylece yedi ba¤çeye u¤rad›k. Ben hepsinde, bu
ne güzel ba¤çedir, dedim. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” cevâb›nda, dâimâ Cennetde senin ba¤çen dahâ güzeldir, buyurdu. Sonra a¤lama¤a bafllad›. Yâ Resûlallah! Seni a¤latan sebeb nedir, dedim. ‹nsanlar›n senin için kalble-
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rinde olan kinden dolay› a¤l›yorum. Onu, ben vefât etdikden
sonra ortaya ç›kar›rlar, buyurdu. Yâ Resûlallah! Din selâmet
üzere devâm eder mi, dedim. Selâmet üzere devâm eder, buyurdu.
Âifle “rad›yallahü anhâ” flöyle buyurmufldur: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Talhay› “rad›yallahü anh”
bir yere giderken gördü. Yer yüzünde yürüyen bir flehîddir,
buyurdu.
¥

¥ Bir

gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” han›mlar›na flöyle buyurdu: Sizden aln› tüylü devenin sâhibi,
Hav’ab›n köpekleri kendisine havlad›¤› yere kadar gider.
Çok kimse onun sa¤ taraf›nda, çok kimse de sol taraf›nda öldürülür. Kendisi de zor kurtulur, buyurdu. Hazret-i Âifle
“rad›yallahü anhâ”, Cemel vak’as›nda Iraka giderken, Benî
Âmir sular›ndan bir suyun yan›na varm›fld›. Orada köpekler
havlama¤a bafllad›. Bu suyun ad› nedir diye sordu. Hav’ab
dediler. Bunun üzerine hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ” ben
geri dönüyorum, dedi. ‹bni Zübeyr “rad›yallahü anh” geri
dönme, Allahü teâlâ senin vâs›tanla iki zât›n aras›n› ›slâh
eder, dedi. Hây›r geri dönece¤im. Çünki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” flöyle buyurdu diyerek, Resûlullah›n
zevcelerine buyurdu¤u fleyi anlatd›.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Cemel vak’as›na iflâretle; bir kavm ç›kar, helâk olurlar. Felâh bulmazlar!
Onlar›n önderi bir kad›nd›r ve o Cennete girecekdir, buyurmufldur.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” han›mlar›na
“rad›yallahü teâlâ anhünne”, benden sonra size yard›m eden
do¤ru sözlü ve iyi iflli birisi olacakd›r, buyurdu. Sonra, yâ
Rabbî, Abdürrahmân bin Avf› Cennet ›rmaklar›ndan kand›r, diye düâ etdi. Resûlullah›n vefât›ndan sonra, Abdürrahmân bin Avf “rad›yallahü anh” mâl›n›n bir k›sm›n› k›rkbin
dinâra satd› ve ezvâc-› tâhirâta taksîm etdi.
¥ Bir gün Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî, Zübeyr ile “rad›yallahü anhümâ” baflbafla konufluyorlard›. Resûlullah “sal-
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lallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Alîye Zübeyr ile baflbafla
konufluyorsun. Fekat o seninle muhârebe edecekdir, buyurdu. Cemel vak’as› olunca, hazret-i Alî “rad›yallahü anh” bunu Zübeyre “rad›yallahü anh” hât›rlatd›. Zübeyr “rad›yallahü anh” muhârebeden vazgeçip geri döndü. Arkas›ndan biri
gelip Zübeyri “rad›yallahü anh” flehîd etdi. K›l›c›n› hazret-i
Alîye getirdi. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” Zübeyri katl eden Cehennemdedir, dedi.
¥ Hendek kaz›ld›¤› gün, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” mubârek eliyle Ammâr bin Yâserin “rad›yallahü
anh” bafl›n› s›vazlayarak, seni, isyân edenlerden bir gurub flehîd edecekdir, buyurdu. S›ffîn muhârebesinin fliddetlendi¤i
bir s›rada, Ammâr bin Yâser “rad›yallahü anh” yemîn ederek, bugün Resûlullah›n bana va’d etdi¤i gündür, dedi. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” susup hiç cevâb vermedi. Bir dahâ ayn› fleyi söyledi. Hazret-i Alî yine cevâb vermedi. Ammâr bin Yâser üçüncü yemîn ederek ayn› fleyi söyleyince,
hazret-i Alî, evet bu gün o gündür, dedi. Ammâr bin Yâser
tekbîr getirerek, bugün tatl› rüzgârlar esme¤e bafllad›. Bugün Muhammed aleyhisselâma ve Onun yak›nlar›na kavufluyorum, dedi. Sonra muhârebeye dald›. Hazret-i Mu’âviyenin
“rad›yallahü anh” taraftârlar›ndan bir kaç kifliyi düflürdü. O
s›rada susad› ve su istedi. Süt ile kar›fl›k su getirdiler. Bu suyu görünce, Allahü ekber, dedi. Sonra yemîn ederek, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bana, seni isyân edenlerden bir gurub flehîd edecekdir. fiehîd edilmen Cebrâîl ile Mikâîl “aleyhimesselâm” aras›nda olacakd›r. Bunun alâmeti
fludur ki, o s›rada su isteyeceksin, sana süt ile kar›fl›k su verecekler buyurdu, dedi.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Abdüllah bin
Amr bin Âs’a “rad›yallahü anh” buyurdu ki: Ammâr›n kâtilini Cehennem ile müjdele! S›ffîn vak’as›nda Ammâr bin
Yâser “rad›yallahü anh” flehîd edildi. ‹ki kifli onun bafl›n›
hazret-i Mu’âviyeye “rad›yallahü anh” getirdiler. Her biri
kendisinin onu flehîd etdi¤ini söylüyordu. Hazret-i Mu’âviye
onu flehîd edene bir kese gümüfl verece¤im. Bunun anlafl›l-
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mas› için Abdüllah bin Amr bin Âs› hakem ta’yîn ediyorum,
dedi. Abdüllah bin Amr o iki kimseden birine, bunu nas›l
katl etdin diye sordu. O kimse üzerine hamle yap›p öldürdüm, dedi. Abdüllah bin Amr ona, hây›r bunun kâtili sen
de¤ilsin, dedi. Sonra di¤er flahsa nas›l katl etdin diye sordu.
O kimse dedi ki, birbirimize hücûm etdik. Ben kuvvetli bir
vuruflla vurdum. At›ndan yere düfldü. Dizleri üzerinde durup, Cebrâîl ve Mikâîl “aleyhimesselâm” aras›nda piflmân
olacak kimse felâh bulmas›n, dedi. Sonra sa¤›na soluna bak›nd›. Yan›na yaklafl›p bafl›n› kesdim, dedi. Bunun üzerine
Abdüllah bin Amr o kimseye flu gümüflleri al ve Cehenneme gidece¤ini de bil, dedi. O flahs, ölürsek vay hâlimize! Öldürürsek vay bize dedi. Gümüflleri yere at›p “‹nnâlillah ve
innâ ileyhi râci’ûn” âyet-i kerîmesini okudu. Hazret-i
Mu’âviye, Abdüllah bin Amra ne oldu dedi. Bunun üzerine
Abdüllah bin Amr flöyle dedi: Ben flâhidlik ederim ki, mescid yap›l›rken herkes bir tafl getirdi. Ammâr bin Yâser iki
tafl getirdi. Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” iflitdim, buyurdu ki: “Ey Ammâr! Seni isyân edenlerden bir gurub flehîd edecekdir. Sonra bana dönerek, ey Abdüllah,
Ammâr› katl edeni Cehennem atefliyle müjdele buyurdu,
dedi.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Alîye
“rad›yallahü anh”, yak›n zemânda seninle Âifle “rad›yallahü
anhâ” aras›nda bir hâdise vukû’ bulacakd›r, buyurdu. Bu Cemel vak’as›na iflâret idi. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” bu ifl
Eshâb aras›nda yaln›z bana m› mahsûsdur, dedi. Resûlullah,
evet yâ Alî buyurdu. Hazret-i Alî, o zemân ben Eshâb›n en
kötüsü olmufl olurum, dedi. Hây›r, öyle olmufl olmaz. Fekat
o hâdise vukû’ bulur. Ona gâlib gelirsin ve onu tekrâr makâm›na gönderirsin, buyurdu. Nitekim Cemel vak’as›nda hazret-i Alî gâlib geldi. Hazret-i Âifleye hurmet ve ikrâmda bulunarak, onu Medîneye gönderdi.
¥ Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” Resûlullaha “sallallahü
aleyhi ve sellem” Yemenden bir mikdâr alt›n gönderdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu alt›nlar› Necid hal-
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k›na paylafld›rd›. Ensâr ve muhâcirîn “rad›yallahü anhüm ecma’în” yâ Resûlallah! Bizi b›rak›p Necid halk›na alt›n da¤›t›yorsun, dediler. Resûlullah, müslimânlarla iyi geçinsinler
diye alt›nlar› onlara da¤›td›m, buyurdu. O s›rada saç› sakal›
birbirine kar›flm›fl, vücûdunu k›llar kaplam›fl ve gözleri içine
çökmüfl bir flahs geldi. Yâ Muhammed! Allahdan sak›n, dedi. Resûlullah ben âsî olursam, Allahü teâlân›n emrini kim
tutar, buyurdu. Hâlid bin Velîd “rad›yallahü anh”, yâ Resûlallah, müsâade ediniz bu adam› öldüreyim, dedi. Resûlullah
müsâade etmedi. O flahs da dönüp gitdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: Bu flahs›n neslinden bir
kavm ç›kacakd›r. Kur’ân-› kerîmi okuyacaklar. Fekat bo¤azlar›ndan afla¤› geçmeyecekdir. Müslimânlar› öldürecekler.
Puta tapanlara dokunmayacaklard›r. Onlar okun yaydan
ç›kd›¤› gibi islâm dîninden ç›karlar. Nitekim, hâricîler o
kavmden türemifldir. Bu sebeble onlara Mârikîn (dinden ç›kanlar) denilmifldir.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Esmâ binti
Umeyse “rad›yallahü anhâ”, seni ümmetimden üç kifli han›m
edinecekdir. Bunlar Ca’fer bin Ebî Tâlib, Ebû Bekr bin Kuhâfe ve Alî bin Ebî Tâlibdir “rad›yallahü anhüm ecma’în”.
Bunlardan birisini seç ki, Cennetde kocan olsun, buyurdu.
Esmâ binti Ümeys “rad›yallahü anhâ”, Ca’fer bin Ebî Tâlibi
“rad›yallahü anh” seçdi. Çünki Resûlullah›n emriyle en önce onunla evlenmifldi. Ca’fer bin Ebî Tâlibin vefât›ndan sonra, onu hazret-i Ebû Bekr nikâh etdi. Hazret-i Ebû Bekrin
vefât›ndan sonra da hazret-i Alî nikâh etdi “rad›yallahü anhüm ecma’în”.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Alîye
“rad›yallahü anh”, sen dinden ç›kan bir gurub insanla, ya’nî
hâricîlerle harb edeceksin. Onlar›n aras›nda, bir eli bir parça
et olan, omuzu bafl›nda kad›n memesi gibi bir fley olan ve o et
parças› üzerinde yaban fâresi kuyru¤u gibi k›llar bulunan bir
adam olacakd›r, buyurdu. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” hâricîlerle savafl›p gâlib gelince, ölüler aras›nda ta’rîf edilen flahs› aratd›. ‹lk aray›flda bulunamad›. Hazret-i Alî ben yalan
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söylemem ve bunu bana haber veren de yalan söylemez. Bir
dahâ aray›n, dedi. Bir dahâ arad›lar ve ta’rîf edilen kimsenin
cesedini k›rk ölünün alt›nda buldular.
¥ Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Alîye
“rad›yallahü anh”, senin eline Benî Hanîfe esîrlerinden bir
câriye geçecekdir. Ondan bir o¤lun olacakd›r. Ad›n› Muhammed koy ve onu benim künyemle ça¤›r, buyurdu. Hazret-i
Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” halîfeli¤i s›ras›nda Yemâme
fethedildi. Benî Hanîfeden esîrler al›nd›. Hazret-i Ebû Bekr,
esîrlerden Havle binti Ca’fer bin Kays-il Hanefiyye adl› câriyeyi hazret-i Alîye gönderdi. Ondan hazret-i Alînin Muhammed adl› o¤lu dünyâya geldi. [Muhammed bin Hanefiyye bu
zâtd›r. Hicrî 21. senesinde tevellüd, 71 de vefât etdi.]
¥ Yemâmeden bir kad›n bafl›nda yara bulunan bir çocu¤u
Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” getirdi. Resûlullah
çocu¤un bafl›na mubârek a¤z›n›n suyundan sürdü. Yara iyilefldi. O çocu¤un neslinden gelenlerde bir dahâ bu cins yara
hiç görülmedi. Ayn› kad›n bafl›nda yara olan baflka bir çocu¤u peygamberlik iddiâs›nda bulunan yalanc›lardan Müseyleme-tül Kezzâba götürdü. Müseyleme tükrü¤ünü çocu¤un
bafl›na sürdü. Çocu¤un bafl› temâmen kel oldu. Neslinde de
bu hastal›k devâm etdi.

Ebû Zer G›fârî “rad›yallahü anh” Emîr-ül mü’minîn
hazret-i Osmân›n halîfeli¤i s›ras›nda, Medîneden Rebzeye
göç edip, orada yerlefldi. Vefât etmeden önce çok hastaland›.
Annesi devâml› a¤l›yordu. Anneci¤im niçin a¤l›yorsun, diye
sordu. Annesi vefât›n yaklafld›! Evde kefen yapacak bir parça bezimiz dahi yokdur, dedi. Annesine, onun için üzülme.
Bir gün bir cemâ’at ile birlikde Resûlullah›n huzûrunda oturuyorduk. ‹çinizden biriniz sahrâda vefât edecekdir. Ehl-i islâmdan bir cemâ’at onun cenâzesinde hâz›r bulunacakd›r, buyurdu. O zemân o meclisde bulunanlardan benden baflka
hepsi vefât etdiler. fiimdi sen flu tepeye ç›k›p bir bak. Resûlullah›n iflâret buyurdu¤u cemâ’atin gelmeleri lâz›m, dedi. Annesi, o¤lum hâc›lar›n gelip gitme zemân› geçdi. fiimdi kim
olur, dedi. Ç›k›p bakmas› için ›srâr edince, annesi o tepeye ç›¥
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k›p bakd›. Develerine binmifl olduklar› hâlde bir gurub insan›n geldiklerini gördü. Onlara iflâret etdi. Yan›na geldiler.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sahâbesi Ebû Zer
vefât etmek üzeredir, yan›na geliniz, dedi. Gelenler, ona annemiz babam›z fedâ olsun diyerek yan›na topland›lar. Ebû
Zer “rad›yallahü anh” onlara, Resûlullah›n buyurdu¤u fleyi
söyledi. Sonra kefenim yokdur. Arzû ederim ki reîslik, emîrlik veyâ vâlîlik yapm›fl olan birisi bana kefen versin, dedi. Ensârdan bir genç, ey amca, ben söyledi¤in iflleri yapmad›m. Fekat yan›mda annemin ketenden e¤irip dokudu¤u iki elbise
vard›r, dedi. Ebû Zer “rad›yallahü anh” o gence hayr düâda
bulundu ve sonra vefât etdi. Gelen cemâ’at cenâzesini y›kay›p, nemâz›n› k›ld›lar. Onlardan biri Abdüllah ibni Mes’ûd
“rad›yallahü anh”, biri de Mâlik bin Eflter idi.
¥ Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Bir
gün Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sohbetinde bir
cemâ’at ile oturuyordum. Resûlullah, içinizden birinin difli k›yâmet günü Cehennemde Uhud da¤›ndan dahâ büyük olur,
buyurdu. O gün o meclisde bulunanlar›n hepsi zemânla vefât
etdi. Bir ben, bir de Ricâl kalm›fld›. Beni bir korku kaplad›.
Devâml› Ricâlin hâlinden haber sorard›m. Sonunda onun
mürted oldu¤unu ve Müseylemetül Kezzâba tâbi’ oldu¤unu
haber ald›m. Böylece o korku benden bir parça gitdi.
¥ Uhud gazâs›nda Râfi’ bin Hudeycin “rad›yallahü anh”
gö¤süne bir ok sapland›. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” huzûruna gelip; yâ Resûlallah! Gö¤sümdeki oku çekiniz, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Ey Râfi’, istersen oku demiri ile birlikde ç›karay›m. ‹stersen demiri
içerde kals›n, oku ç›karay›m ve k›yâmet günü senin için bu
flehîddir diye flâhidlik edeyim, buyurdu. Râfi’ “rad›yallahü
anh”, yâ Resûlallah, oku çek demiri içerde kals›n ve k›yâmet
gününde flâhidlik eyle, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” oku ç›kard›. Okun demiri hazret-i Râfi’in vücûdunda
kald›. Hazret-i Mu’âviyenin “rad›yallahü anh” halîfeli¤i zemân›na kadar yaflad›. Sonra yaras› tâzelendi ve o yara sebebiyle vefât etdi “rad›yallahü anh”.
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ALTINCI BÖLÜM
Eshâb-› kirâmdan ve eimme-i ›’zâmdan “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bildirilen peygamberlik delîlleri ve
müjdeleri:
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›n›n
“r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ve Ehl-i beytinin
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, di¤er ümmetlerden
üstün ve fazîletli olduklar›na i’tikâd etmek dînî bir vecîbe
ve islâm akâidindendir. Selef-i sâlihînin onlar hakk›nda
nakl etdikleri hadîs-i flerîflere ve menk›belerine i’timâd
ederiz. Do¤ru oldu¤una inan›r›z. Onlar›n aras›nda vukû’
bulan ihtilâflar ve muhârebeler hakk›nda susar›z, konuflmay›z. Ömer bin Abdül’azîz “rahmetullahi aleyh” flöyle buyurmufldur: “Allahü teâlâ bizim ellerimizi onlar›n kanlar›na
bulafld›rmad›¤› gibi, biz de dillerimizi bulafld›rmay›z. Onlar›n iflleri hakk›nda konuflmay›z, Allahü teâlâya b›rak›r›z.”
Onlardan ba’z›s› ba’z›s›ndan efdal de olsa, ifllerinin derinli¤ine dalmay›z. Bunlar› onlar›n yüksek ilmlerine ve üstün
akllar›na havâle ederiz. Zîrâ onlar her ne ifl yapm›fllarsa ve
onlardan her ne ifl meydâna gelmiflse, o iflin bir hikmeti vard›r ve sünnet-i seniyyeye uygundur. Onlar hidâyet ehlidirler ve dalâlet üzerinde birleflmezler. Her ne kadar ba’z› husûslarda ittifâk etmeyip, ihtilâfa düflmüfl olsalar da, bunlar
yüksek ictihâdlar›, Hakka sar›lmalar› ve dîne ba¤l›l›klar› sebebiyle vukû’ bulmufldur. K›yâmet günü bu ifllerinden dolay› hesâba çekilmezler. Bilakis kendi ictihâdlar›na göre hareket etdikleri için sevâba kavuflacaklard›r. Onlar Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sohbetiyle ve dînin yay›lmas›nda, Resûlullaha yard›mc› olmakla flereflenmifl seçilmifl kimselerdir. Onlar›n üstünlükleri Kur’ân-› kerîmde bildirilmifldir.

Allahü teâlâ [Feth sûresi 18.ci âyetinde meâlen], (A¤aç
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alt›nda sana söz veren mü’minlerden Allahü teâlâ elbette râz›d›r.), [Feth sûresi 29.cu âyetinde meâlen] (Muhammed
“aleyhisselâm” Allah›n Resûlüdür. Onun yan›nda bulunanlar (Eshâb-› kirâm) kâfirlere karfl› çok fliddetli, kendi aralar›nda gâyet merhametlidirler. Onlar› rükû’ ve secde ederken
(nemâz k›larken) görürsün. Allahdan lütf ve r›zâ isterler...),
[Tevbe sûresi 100.cü âyetinde meâlen] (‹yilik yar›fl›nda önceli¤i kazanan muhâcirler ve ensâr ve onlara güzelce uyanlardan Allah râz› olmufldur. Onlar da Allahdan râz›d›rlar...) buyurmufldur.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Y›ld›zlar gök ehli için s›¤›nakd›r. Ben Eshâb›m için s›¤›na¤›m.
Eshâb›m da ümmetim için s›¤›nakd›r. Hangisine uyarsan›z,
hidâyete kavuflursunuz. Eshâb›ma dil uzatmay›n›z! Ümmetimden herhangi biri, Uhud da¤› kadar alt›n sadaka verse,
Eshâb›m›n bir müd arpa sadakas›na verilen sevâba kavuflamaz.)
‹mrân bin Husayn›n “rad›yallahü anh” rivâyet etdi¤i bir
hadîs-i flerîfde flöyle buyrulmufldur: (Zemânlar, asrlar ehâlisinin en hayrl›s›, en iyisi benim asr›m›n ehâlisidir. [Ya’nî Sahâbe-i kirâm›n hepsidir.] Ondan sonra ikinci asr›n, ondan
sonra üçüncü asr›n mü’minleridir.) Bu hadîs-i flerîfi Buhârî,
Müslim ve Tirmizî “rahimehümullah” bildirmifllerdir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir hadîs-i flerîfde de:
(Beni gören veyâ beni görenleri gören müslimân› Cehennem atefli yakmaz) buyurdu. Bu hadîs-i flerîfi Tirmizî “rahmetullahi aleyh” bildirmifldir. Di¤er bir hadîs-i flerîfde ise:
(Beni görenlere ne mutlu ve Eshâb›m› sevenlere ne mutlu,
çünki sizin en hayrl›n›zd›r) buyruldu. Eshâb-› kirâm›n kalbleri Allahü teâlâya kavuflmufl ve Onda fânî olmufllard›r. Konuflduklar› zemân hakk› söylerler. Hükmetdikleri zemân
adâletle hükmederler. Allahü teâlâ [A’râf sûresi 181.ci âyetinde meâlen], (Yaratd›klar›m›zdan bir ümmet vard›r ki,
hakk› gösterirler ve onunla hükmederler) buyurdu. Eshâb-›
kirâm›n fazîleti hakk›nda Abdüllah ibni Ömer “rad›yallahü
anhümâ” buyurmufldur ki: Resûlullahdan “sallallahü aleyhi
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ve sellem” sonra bu ümmetin en üstünü hazret-i Ebû Bekrdir. Sonra hazret-i Ömer, sonra hazret-i Osmân, sonra hazret-i Alîdir. Sefînenin “rad›yallahü anh” rivâyet etdi¤i hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: “Benden sonra halîfelik otuz senedir. Ondan sonra melikler
olur” buyurmufldur. Ebû Dâvüd “rahmetullahi aleyh” (Kitâb-› Sünen) adl› risâlesinde, ‹bni Ömerden rivâyet ederek
flöyle bildirmifldir: Ümmet-i Muhammedin, Peygamberlerden sonra en fazîletlisi hazret-i Ebû Bekrdir. Ondan sonra
hazret-i Ömerdir. Ondan sonra hazret-i Osmând›r. Ondan
sonra hazret-i Alîdir “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”.
Muhammed bin Hanefîyye flöyle demifldir: Babam hazret-i
Alîye “rad›yallahü anh”, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi
ve sellem” sonra bu ümmetin en hayrl›s› kimdir, diye sordum. Hazret-i Ebû Bekrdir, dedi. Ondan sonra kimdir, dedim. Hazret-i Ömerdir, dedi. Hazret-i Osmând›r diyece¤ini
düflünerek, ondan sonra kimdir diye sormadan, Ondan sonra sen misin, dedim. Ben müslimânlardan biriyim, dedi. Bunu Buhârî ve Ebû Dâvüd “rahimehümallah” nakl etmifllerdir.
¥ Süveyde ibni Gafele “rad›yallahü teâlâ anh” flöyle anlatm›fld›r: Hazret-i Alîye “rad›yallahü anh” flöyle dedim: fiîâdan bir cemâ’atin yan›na u¤ram›fld›m. Hazret-i Ebû Bekr
ve hazret-i Ömerden “rad›yallahü anhümâ” bahsediyorlard›
ve onlar›n aleyhinde konufluyorlard›. fiâyet onlar, senin bu
ikisi hakk›nda kalbinde gizledi¤in fleyi bilmeselerdi, böyle
konuflmazlard›. Benim bu sözlerim üzerine hazret-i Alî “rad›yallahü anh”: “Böyle bir fleyi kalbimde gizlemekden Allahü teâlâya s›¤›n›r›m. Kalbimde onlara karfl› iyi düflünceden
baflka birfley yokdur. Çünki onlar, Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” çok yak›n iki dostu ve iki vezîridirler” buyurdu. Sonra a¤layarak, gözlerinden yafllar akarak ve elimden tutup kalkd›. Beyâz sakal›n› avucuna al›p, üzgün ve düflünceli bir hâlde minbere ç›kd›. ‹nsanlar toplan›nca aya¤a
kalkd›. K›sa, fekat çok belâgatl› bir hutbe okudu. Buyurdu
ki: “Bir tak›m kimselere ne oluyor ki, Kureyflin iki büyü¤ü
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ve müslimânlar›n babalar› gibi olan hazret-i Ebû Bekr ve
hazret-i Ömer “rad›yallahü anhümâ” hakk›nda, onlar›n flân›na yak›flmayan fleyler konufluyorlar ve bunlar› da bana isnâd
ediyorlar! Bu sözleri söyliyenler cezâland›r›l›rlar. Allahü teâlâya yemîn ederim ki, o ikisini ancak mü’min olanlar sever.
Fâcir ve alçak olandan baflkas› da onlara bu¤z etmez. Sizin
içinizde onlara denk kim olabilir. Onlar› seven beni sevmifl
olur. Onlara bu¤z eden bana bu¤z etmifl olur. Ben onlara
bu¤z edenlerden uza¤›m. Biliniz ki, bu ümmetde Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” sonra, insanlar›n en üstünü
Ebû Bekr-i S›ddîkd›r “rad›yallahü anh”. ‹slâmiyyete ondan
dahâ çok hizmet eden yokdur. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” en sevgili olan odur. Resûlullahdan sonra bu
ümmet içinde, Allahü teâlâ kat›nda Ebû Bekrden dahâ k›ymetli, dahâ hayrl›, dünyâda ve âh›retde ondan dahâ üstün
kimse yokdur. Yine Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Ebû Bekr-i S›ddîkdan “rad›yallahü anh” sonra bu
ümmet içinde insanlar›n en hayrl›s› Ömer-ül-Fârûk, sonra
Osmân-› Zinnûreyndir “rad›yallahü anhümâ”. Sonra benim.
Onlar hakk›nda bana isnâd etdi¤iniz yalan sözleri red ediyorum. Sizin bu husûsda Allahü teâlâya karfl› hiçbir delîliniz
yokdur. Kendim için, sizin için ve di¤er bütün müslimân kardefllerim için istigfâr ediyorum.”
Hulâsâ Eshâb-› kirâm “rad›yallahü anhüm ecma’în” aras›nda bu dördü, fazîlet, ihsân ve iyilik, herkesin hürmet ve
sayg›s›n› kazanmak, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” halîfeleri olmak bak›m›ndan, muhâcirlerin büyükleri
ve islâma yard›mda en önde gelen seçilmifl zâtlard›r. Onlar›n
büyüklüklerini akl ile anlamak mümkin de¤ildir. Onlar› üstün ve yüksek bilmek, hürmet ve sayg› göstermek icmâ’ ile
sâbitdir. Selef-i sâlihînin yolu budur. Bunun d›fl›ndaki yollar
nefse uymak, te’assub, bid’at ve sap›kl›kd›r. Dalâlete düflmekden dâimâ Allahü teâlâya s›¤›n›r›z.
Biliniz ki hazret-i Alî “rad›yallahü anh” halîfelik husûsunda ictihâd etdi ve ictihâd›nda isâbet etdi. O s›rada hilâfete ondan dahâ lây›k kimse yokdu. Hazret-i Mu’âviye “rad›– 275 –

yallahü anh” ictihâd›nda hatâ etdi.
‹brâhîm Hanefî “rahimehullahü teâlâ” buyurdu ki, Hasen bin Alî “rad›yallahü anhümâ” halîfeli¤i hazret-i Mu’âviyeye teslîm edince, taraftarlar›ndan biri ona, (ey mü’minleri
zelîl eden) diye hitâb etdi. Hazret-i Hasen de “rad›yallahü
anh”: Ben mü’minleri azîz edenim. Babam Alîden “rad›yallahü anh” duydum, buyurdu ki: “Mu’âviyenin “rad›yallahü
anh” halîfeli¤ine karfl› gelmeyiniz. Çünki benden sonra bu
vazîfeyi o üzerine alacakd›r. Onu kaybetdi¤iniz zemân, bafllar›n kopdu¤unu ve yere düfldü¤ünü görürsünüz.”
Hasen-i Basrî “rahmetullahi aleyh” buyurdu ki: Hazret-i
Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” flöyle buyurdu¤unu nakl eder.
Bir gün Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” gördüm. Yan›nda hazret-i Hasen vard›. Bir kerre o insanlar›n üzerine do¤ru gidiyor, bir kerre de insanlar ona do¤ru geliyorlard›. Bu s›rada Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: “Benim bu o¤lum seyyiddir. Ümmîd edilir ki, Allahü teâlâ bunun vâs›tas›yla
müslimânlardan iki büyük cemâ’atin aras›n› ›slâh eder.” Bunu
‹mâm-› Buhârî bildirmifldir.
Biliniz ki, Eshâb-› kirâm›n “r›dvânullahi aleyhim ecma’în”
çocuklar›, babalar›n›n kendilerine güzel terbiye vermeleri sebebiyle fazîletlidirler, üstündürler. fiübhesiz ki, hazret-i Fât›man›n “rad›yallahü anhâ” evlâdlar›, hazret-i Ebû Bekrin,
hazret-i Ömerin, hazret-i Osmân›n evlâdlar›ndan ve hazret-i
Alînin hazret-i Fât›madan “rad›yallahü anhüm ecma’în” olmayan evlâdlar›ndan üstündürler. Çünki onlar, Allahü teâlân›n kendilerinden ricsi giderdi¤i temiz bir nesil, sülâle-i tâhiredirler. Allahü teâlâ onlar› tertemiz k›lm›fld›r. Onlar Ehl-i
beyt-i Resûldürler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
buyurdu ki: (Ehl-i beytim Nûh aleyhisselâm›n gemisi gibidir.
Ona binen kurtulur.)
Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü anh” flöyle bildirmifldir:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Kusvâ adl› devesi
üzerinde hutbe îrâd ederken, flöyle buyurdu¤unu iflitdim:
(Ey insanlar! Size iki fley b›rak›yorum. Allahü teâlân›n kitâ– 276 –

b›n› ve Ehl-i beytimi. Onlara yap›fl›rsan›z, dalâlete düflmezsiniz.) Yine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu
ki: (Âl-i Muhammedi sevmek s›râtdan geçme¤e vesiledir.)
Çünki Resûlullah s›rât üzerinde bulunacakd›r.
‹bni Mâlik, ‹smâ’îl bin Abdüllah bin Ca’fer-i Tayyârdan,
o da hazret-i Alîden “rad›yallahü teâlâ anhüm” flöyle bildirmekdedir: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” gökden inen rahmete (ya¤mura) bakarak, kim bana düâ eder
buyurdu ve iki kerre tekrâr etdi. Hazret-i Zeyneb “rad›yallahü anhâ” ben düâ ederim yâ Resûlallah dedi. Bunun üzerine öyleyse Alîye, Fât›maya, Hasene ve Hüseyne düâ et
buyurdu. Sonra hazret-i Haseni sa¤ taraf›na, hazret-i Hüseyni sol taraf›na, hazret-i Alîyi ve hazret-i Fât›may› karfl›s›na ald›. Onlar›n üzerini bir aba ile örtdü ve flöyle buyurdu: (Her peygamberin Ehl-i beyti vard›r. Bunlar da benim
Ehl-i beytimdir.) Bir rivâyetde de (Bunlar benim Ehl-i beytimdir. Benim Ehl-i beytim en iyisidir) buyurdu. Zeyneb
“rad›yallahü anhâ”, yâ Resûlallah, ben de sizin aran›za gireyim, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Sen
yerinde dur. Sen inflâallah hayra kavuflacaks›n) buyurdu.
(Ayn-ül meânî) kitâb›nda bu hadîs-i flerîfle alâkal› olarak
flöyle yaz›l›d›r: Resûlullah da “sallallahü aleyhi ve sellem”
o aban›n alt›na girdi. Bu s›rada Cebrâîl aleyhisselâm gelip,
onlarla teberrük için, o da aban›n alt›na girdi. (Keflf-üsSa’lebî) kitâb›nda ise flöyle denilmekdedir: Allahü teâlâ
[Ahzâb sûresi 33.cü âyetinde meâlen] (... Ey Ehl-i Beyt!
fiübhesiz Allah, sizin ricsden (günâhdan) uzak olman›z› istiyor) buyurdu.
Allah›m! Bizi bozuk i’tikâddan, bofl fleylerle u¤raflmakdan kurtar. Bize eflyân›n hakîkatini oldu¤u gibi göster. Kalblerimizi Evlâd-› Resûlün ve Eshâb-› kirâm›n muhabbeti üzerine sâbit k›l. Bize Ehl-i sünnet vel-cemâ’at i’tikâd› üzere ölme¤i nasîb eyle. K›yâmet gününde bizi s›ddîklarla, flehîdlerle haflr eyle. fiübhesiz ki Sen herfleye kâdirsin.
‹mâm-› Ahmed bin Hanbele “rahmetullahi aleyh” flöyle
süâl edildi: Ey ‹mâm, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel– 277 –

lem” Eshâb›ndan “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” çok
kerâmet bildirilmemifldir. Hâlbuki evliyâdan çok kerâmetler
bildirilmifldir. Bunun sebebi nedir? Buyurdu ki: Onlar›n
îmânlar› o kadar kuvvetli idi ki, kerâmetlerle ve hârikalar ile
takviye edilme¤e ihtiyâclar› yokdu. Fekat di¤erlerinin îmân›
onlar›n îmânlar› mertebesinde de¤ildi. Bu sebeble kerâmetlerle îmânlar› kuvvetlendirildi.
Evliyân›n büyüklerinden fiihâbüddîn Sühreverdî “kuddise
sirruh” buyurdu ki: Allahü teâlâ sevdi¤i kullar›n›n yakînini
kuvvetlendirmek için, onlara mükâfat olarak kerâmetler ihsân eder. Onlar›n da üstünde ba’z› kullar› vard›r ki, onlar›n
kalblerinden perdeler kalkm›fl, bât›nlar› yakîne ve ma’rifete
kavuflmufldur. Böyle kullar›n yakînlerinin ve ma’rifetlerinin
kuvvetlenmesi için hârikalara, kerâmetlere ihtiyâclar› yokdur. Bu sebeble Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
Eshâb›ndan kerâmetler az bildirildi. Sonra gelen evliyâdan
ise çok kerâmetler görüldü. Çünki Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sohbetinde bulunmalar› bereketiyle, vahyin inifline, meleklerin gelip gitmesine flâhid olmalar› sebebiyle, bât›nlar› nûrland›.
Âh›reti görmüfl gibi oldular. Dünyâya k›ymet vermediler.
Nefsleri tezkiye buldu, temizlendi. ‹slâmiyyete uygun olmayan âdetleri terk etdiler. Kalb aynalar› parlad›. Kendilerine
ihsân edilen yüksek mertebeler sebebiyle, kendilerinden çok
kerâmet görülmesine lüzûm kalmad›. Çünki, yakînleri çok
kuvvetli olanlar, hikmetlerle dolu olan âlemin her zerresinde,
Allahü teâlân›n kudretinden, baflkalar›n›n göremediklerini
görürler.
Evliyân›n kerâmeti, onlar›n irâde ve iste¤i d›fl›nda meydâna gelir. Kerâmet hissî ve ma’nevî olmak üzere iki k›smd›r.
‹nsanlar›n avâm›, hissî kerâmetlerden baflkas›n› bilmez. Meselâ halk aras›nda kerâmet denince, hât›rlardan geçenleri
söylemek, geçmifle ve gelece¤e âid fleyleri haber vermek, su
üzerinde yürümek, havada uçmak ve bir ânda bir yerden bir
yere gitmek ve insanlar›n gözünden kaybolmak, düâs› derhâl
kabûl olmak gibi kerâmetler anlafl›l›r. Sâdece kendilerinden
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böyle kerâmetler görülen kimselere evliyâ derler. Onlar›n
ibâdetleri yap›p yapmad›klar›na, islâm dîninin ve tesavvufun
âdâb›na ri’âyet edip etmediklerine bakmazlar. Böyle i’tikâddan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z.
Ma’nevî kerâmetlere gelince, onlar› ancak Allahü teâlân›n seçilmifl kullar› bilir. ‹slâmiyyetin emrlerine tam uymak,
ma’rifet-i ilâhiyyeye kavuflmak, hayrl› ifllere koflmak, üzerine
vazîfe olan fleyleri yerine getirmekde gayretli olmak, güzel
ahlâk sâhibi olmak, kalbden kin, hased, kötü düflüncelerin
ve di¤er kötü huylar›n gitmesi, elinde olan› vermek, benli¤i
terk, Allahü teâlâya karfl› vazîfeleri yerine getirmek, al›p
verdi¤i nefeslerde gafletden uzak olmak gibi hâller de
ma’nevî kerâmetlerdir. Bunlarda mekr ve istidrâc bulunmaz.
Bunlar›n hepsi ahde vefây› ve maksad›n do¤rulu¤unu ve kazâya r›zây› gösterir. Böyle olan kimselerle mukarreb melekler berâber olurlar.
Avâm›n bildi¤i ve kerâmet olarak gördü¤ü fleylerde gizli
mekr bulunabilir. fiâyet bunlar kerâmet ise, netîcesinin istikâmet veyâ istikâmete sebeb olmas› îcâb eder. Yoksa kerâmet de¤ildir. Netîcesi istikâmet olunca, amellerden tad almak, ibâdetlerin mükâfat›na ve amellerin netîcesine kavuflmak mümkindir. E¤er bir kimse, kendisinden kerâmet meydâna gelmesini isterse, âh›retde hesâba çekilebilir.
Hissî kerâmetlerden hiçbiri, kerâmet-i ma’neviyyeye dâhil
de¤ildir. Bu sebeble Eshâb-› kirâmdan “rad›yallahü anhüm
ecma’în” hissî kerâmetler çok bildirilmemifldir. Fekat, ma’nevî kerâmetleri çok bildirilmifldir. Bu husûsda Evliyây› kirâm
onlar›n derecesine ulaflamam›fld›r. Hattâ onlar, Eshâb-› kirâm›n vilâyet kandillerinden feyz alm›fllard›r.
Evliyân›n kerâmeti hakd›r. Hak oldu¤u Kur’ân-› kerîmde
bildirilmekdedir. Allahü teâlâ [Âl-i ‹mrân sûresi 37.ci âyetinde meâlen] (... Zekeriyyâ ma’bedde onun yan›na her giriflinde, yan›nda bir yiyecek bulurdu. Ey Meryem! Bu sana nereden geldi, dedi. O da, bu Allah taraf›ndand›r. Çünki, Allah
diledi¤ine say›s›z r›zk verir, dedi.) buyurdu.
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Tefsîr âlimleri bu âyet-i kerîmenin tefsîrinde flöyle buyurmufllard›r. Hazret-i Zekeriyyâ “salevâtullahi ve selâmühü
alâ nebiyyinâ ve aleyhi” hazret-i Meryemin yan›na her girdi¤inde, onun yan›nda yaz günlerinde k›fl meyveleri, k›fl günlerinde ise yaz meyveleri görürdü. Hazret-i Meryemin Peygamber olmad›¤› sözbirli¤i ile bildirilmekdedir. Bu âyet-i kerîme, Evliyân›n kerâmetini inkâr edenlere karfl› tam bir delîldir. Hadîs-i flerîflerden ve di¤er haberlerden ise say›lamayacak kadar pek çok delîl vard›r.
HAZRET-‹ EBÛ BEKR-‹ SIDDÎK
“rad›yallahü anh”
Emîr-ül mü’minîn Ebû Bekr-i S›ddîk›n “rad›yallahü anh”
bütün hâlleri ve iflleri, Hâtem-ül enbiyâ Resûlullaha tam uymas› sebebiyle, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ve
di¤er Peygamberlerin peygamberli¤ine apaç›k bir delîl ve en
güzel flâhiddir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”,
Mekkeden Medîneye hicret edece¤i zemân, Cebrâîl aleyhisselâmdan benimle kim hicret edecekdir, diye sordu. Ebû
Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” diye cevâb verdi. O günden
sonra ism-i flerîfi S›ddîk-› Ekber oldu. Ömer bin Hattâb “rad›yallahü anh” “Nefsim kudretinde olan Allahü teâlâya yemîn olsun ki, o gece (hazret-i Ebû Bekrin hicretde Resûlullah ile birlikde oldu¤u gece) âl-i Ömerden hayrl›d›r” demifldir.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hicretde ma¤aradan ç›karken, “Yâ Ebâ Bekr! Sana müjdeler olsun. Allahü
teâlâ bütün insanlara umûmî olarak tecellî eder. Sana ise husûsî olarak tecellî eder” buyurdu. Yine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: “Ebû Bekrin size üstünlü¤ü, nemâz ve
oruçla de¤il, gö¤sünde (kalbinde) dolu olan fley iledir” buyurdu. Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü anh” hakk›nda vârid
olan hadîs-i flerîfler say›lamayacak kadar çokdur. Biz burada
k›saca onun Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” nübüvvetine delîl olan üstün ve hârikul’âde hâllerinden bir k›sm›n› bildirece¤iz.
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‹bni Mes’ûd Ensârî “rad›yallahü anh” flöyle bildirmifldir:
Hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” müslimân olmas›
vahyin müjdesidir. O flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” peygamberli¤i bildirilmeden önce, bir
gece rü’yâmda gökden büyük bir nûrun indi¤ini ve Kâ’benin
üzerine düfldü¤ünü gördüm. O nûr Mekkenin bütün evlerine
da¤›ld›. Sonra önceki gibi tekrâr toplan›p benim evime girdi.
Evin kap›s›n› kapatd›m. Sabâhleyin bu rü’yâm› yehûdî âlimlerinden birine anlat›p, ta’birini sordum. Gördü¤ün rü’yâ kar›fl›k rü’yâlardand›r. Böyle rü’yâlara i’tibâr olunmaz, dedi.
Aradan bir müddet geçdi. Ticâret için ç›kd›¤›m bir seferde
yolum râhib Bahîrân›n bulundu¤u kiliseye düfldü. O rü’yâm›n ta’birini râhib Bahîrâdan sordum. Sen kimsin, dedi. Kureyflden bir kimseyim, dedim. Allahü teâlâ sizin aran›zdan
bir Peygamber gönderecekdir. Sen onun hayât›nda vezîri,
vefât›ndan sonra da halîfesi olacaks›n, dedi. Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” Peygamberli¤i bildirilip, insanlar› dîne da’vet etme¤e bafllay›nca, beni de islâma da’vet etdi. Ben her Peygamberin bir delîli vard›, senin delîlin nedir,
dedim. Delîlim, gördü¤ün rü’yâd›r. Yehûdî âlimi sana bu
rü’yâya i’tibâr edilmez diye cevâb verdi. Bahîrâ ise o rü’yân›n ta’bîrini flöyledir diyerek sana cevâb verdi, buyurdu. Bunu sana kim haber verdi, dedim. Cebrâîl aleyhisselâm bildirdi, buyurdu. Bunun üzerine ben art›k bundan baflka delîl ve
flâhid istemem. Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne
Muhammeden abdühü ve resûlüh diyerek müslimân oldum.
Bu hâdise üzerine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
buyurdu ki: “‹slâma da’vet etdi¤im kimselerden sâdece Ebû
Bekr o ânda beni tasdîk edip, sen Allah›n Resûlüsün, dedi. O
S›ddîk-› Ekberdir.”
Emîr-ül mü’minîn Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”
flöyle anlatm›fld›r: Câhiliyye devrinde bir a¤ac›n gölgesinde
oturuyordum. A¤ac›n bir dal› bana do¤ru e¤ildi ve bafl›ma
ulafld›. Acaba bu ne hâldir diye hayretle bak›yordum. A¤açdan kula¤›ma flöyle bir ses geldi. Falan zemânda bir Peygamber gelecekdir. Onun yan›nda insanlar›n en se’âdetlisi sen olacaks›n, dedi. Dahâ aç›k söyle, o Peygamber kimdir? ‹smi ne– 281 –

dir, dedim. O Muhammed bin Abdüllah bin Abdülmuttalib
Hâflimdir, diye bir ses geldi. O benim arkadafl›m ve k›ymetli
bir dostumdur. Ne zemân Peygamberli¤i bildirilirse bana müjde ver, dedim. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Peygamberli¤inin bildirildi¤ini i’lân edince, o a¤açdan ey Ebû Kuhâfenin o¤lu! Muhammede “aleyhisselâm” vahy geldi. Mûsân›n “aleyhisselâm” Rabbinin hakk› için, Ona herkesden önce
sen îmân edeceksin, dedi. Sabâh olunca, Resûlullah›n huzûruna gitdim. Beni görünce ey Ebû Bekr, seni Allahü teâlâya ve
Resûlüne îmân etme¤e da’vet ediyorum, buyurdu. Hemen Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden Resûlullah diyerek îmân etdim. Allahü teâlâ seni hak üzere ve ayd›nlat›c› bir nûr olarak gönderdi, dedim.
Yine Emîr-ül mü’minîn Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü
anh” flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” Peygamberli¤i bildirilmeden önce ticâret için Yemene gitmifldim. Semâvî kitâblar› okumufl dört yüz yafl›nda bir
ihtiyâra misâfir oldum. Beni görünce zan ediyorum ki, sen
Mekkedensin, dedi. Evet, dedim. Kureyflden misin, dedi.
Evet, dedim. Benî Temîm kabîlesinden misin, dedi. Evet,
dedim. Sonra bir alâmet kald›, dedi. O nedir, dedim. Bana
karn›n› aç, dedi. Ne oldu¤unu söylemeden açmam, dedim.
Bunun üzerine flöyle dedi. ‹lâhî kitâblarda okudum. Haremden bir Peygamber ç›kacakd›r. Biri genç, biri ihtiyâr iki yard›mc›s› olacakd›r. Genci kuvvetli ve kahramân, ihtiyâr yard›mc›s› ise za’îfdir ve karn›nda bir ben vard›r, dedi. Karn›m›
açd›m. Göbe¤imin üzerinde siyâh bir ben gördü. Kâ’benin
hakk› için o ihtiyâr yard›mc› sensin, dedi. Bana hidâyete yap›fl ve O Peygamberin dînine s›ms›k› sar›l. Allah›n sana ihsân
etdi¤i fleyleri gizle diye vas›yyet etdi. Yemende ifllerimi bitirdikden sonra, o ihtiyârla vedâlaflmak üzere yan›na gitdim.
Bana birkaç beyt verdi ve bunu o Peygambere verirsin, dedi.
Mekkeye döndüm. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Peygamberli¤i bildirilmifldi. Mekkenin ileri gelenleri
beni görme¤e geldiler. Aran›zda hiç garîb bir hâdise oldu mu
diye sordum. Bundan dahâ garîb birfley olmaz ki, Ebû Tâli– 282 –

bin yetîmi Peygamberlik iddiâ ediyor, seni bekliyorduk. Art›k sen geldin, ona karfl› durursun, dediler. Onlar› mümkin
olan bir fleklde bafl›mdan savd›m. Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” nerede oldu¤unu sordum. Hadîce-tül kübrân›n “rad›yallahü anhâ” evinde oldu¤unu söylediler. Gidip
kap›y› çald›m. Resûlullah d›flar› ç›kd›. Ey Muhammed “aleyhisselâm”! Seni kendi hânenizde bulamad›m. Atalar›n›n dîninden baflka bir dîne da’vet etdi¤ini söylüyorlar, dedim.
“Ben Allahü teâlân›n Resûlüyüm. Seni ve bütün insanlar›
Allahü teâlâya îmân etme¤e ça¤›r›yorum” buyurdu. Delîlin
nedir, diye sordum. Yemende gördü¤ün ihtiyârd›r, buyurdu.
Bunu sana kim haber verdi, dedim. Benden evvelki Peygamberlere de gelen büyük bir melek haber verdi, buyurdu. Hemen mubârek elini tutup, Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh diyerek, îmân etmek flerefine kavufldum. Sonra dönüp gitdim. Benden dahâ
huzûrlu kimse yokdu. Çünki îmân etmek nasîb olmufldu.
Emîr-ül mü’minîn Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”
flöyle anlatm›fld›r: Ölüm hastal›¤›mda hilâfeti kime b›rakaca¤›m hakk›nda tekrâr istihâre yapd›m. Allahü teâlâdan r›zâs›
nerede ise bana bildirmesini diledim. Bilirsiniz, yalan söylemek istemem. Hiçbir akll› kimse de müslimânlara yalan söyliyerek aldat›p da, Allahü teâlân›n huzûruna ç›kmak istemez,
dedi. Huzûrunda bulunanlar: Ey Allah›n Resûlünün halîfesi!
Senin do¤rulu¤unda hiç kimsenin flübhesi yokdur. ‹stihârenizi söyleyin, dediler. Bunun üzerine flöyle anlatd›m: Gecenin
sonunda idi. Uyku a¤›r bas›p uyumuflum. Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” gördüm. ‹ki beyâz kaftân giymifldi. O
kaftânlar›n eteklerini ben topluyordum. O s›rada o iki kaftân
yeflil olma¤a ve parlama¤a bafllad›. Bakanlar›n gözünü al›rd›.
Resûlullah›n yan›nda iki kifli vard›. Yüzleri güzel, elbiseleri
nûrlu idi. Onlar› görmek sürûr veriyordu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bana selâm verdi ve müsâfehâ etdi.
Mubârek elini gö¤süme koydu. ‹çimdeki s›k›nt› hemen gitdi.
Ey Ebû Bekr, sana kavuflma¤a ifltiyâk›m›z çokdur. Bizim yan›m›za gelme vaktindir, buyurdu. O kadar a¤lam›fl›m ki ev– 283 –

dekiler uyanm›fllar. Sonra bana söylediler. Yâ Resûlallah sana kavuflacak m›y›m, dedim. fiübhesiz kavuflmam›za çok az
kald›, buyurdu. Sonra Allahü teâlâ seni halîfe seçme husûsunda muhayyer k›ld›, buyurdu. Yâ Resûlallah siz seçiniz,
dedim. Hilâfete lây›k, islâmiyyet ile hükmeden, do¤ru ve
kuvvetli olan Ömer-ül Fârûkdur. Yer ve gök ehli ondan râz›d›r. Zemân›n en iyisidir. Siz ikiniz, dünyâda vezîrlerimsiniz,
vefât›mda yard›mc›lar›ms›n›z ve Cennetde komflular›ms›n›z,
buyurdu. Sonra Resûlullah bana selâm verdi. Yan›nda bulunan iki kifli de selâm verdiler. S›k›nt›dan kurtuldum. Gökde
melekler aras›nda ve yeryüzünde insanlar aras›nda s›ddîks›n
dediler. Yâ Resûlallah! Anam babam sana fedâ olsun. Bu iki
kimse kimdir? Bunlara benzer kimse görmedim, dedim.
Bunlar seçilmifl büyük iki melek olan Cebrâîl ve Mikâîldir,
buyurdu. Sonra gitdiler. Uyand›¤›mda yüzüm gözyafllar›mla
›slanm›fld›. Ehl-i beytim bafl ucumda a¤lafl›yorlard›.
¥ Hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ” flöyle anlatm›fld›r:
Ba’z›lar› Ebû Bekri “rad›yallahü anh” flehîdler aras›na defn
edelim dediler. Ba’z›lar› da Bakî’ kabristân›na defn edelim,
dediler. Ben de benim odamda çok sevdi¤i Resûlullah›n yan›na defn edelim, dedim. Biz bu fleklde konuflurken, beni uyku basd›rd› ve birazc›k uyudum. Bir ses iflitdim, “dostu dosta kavufldurunuz” diyordu. Sonra uykudan uyand›m. O sesi,
mescidde olmalar›na ra¤men herkes iflitmifl.
¥ Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” flöyle vas›yyet etmifldi: Tabûtumu Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
Ravdas›n›n kap›s›na götürün. Esselâmü aleyke yâ Resûlallah, bu Ebû Bekrdir, senin kap›n›n efli¤ine gelmifldir, deyiniz.
E¤er müsâade buyrulup, kap› aç›l›rsa, beni içeri götürüp
defn edin. ‹zn verilmezse Bakî’ kabristân›na defn ediniz. Bu
vas›yyeti üzerine tabûtu Resûlullah›n Ravdas›n›n kap›s›na
götürdüler. Dahâ sözleri bitmeden perde aç›ld› ve kap› sesi
iflitildi ve kula¤›m›za habîbi habîbe kavufldurun,diye bir ses
geldi.
¥ Bir gece Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” evine misâfirler
gelmifldi. Kendisi Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
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yan›nda idi. Geç vakt eve geldi. Ehl-i beytine misâfirler akflam yeme¤i yidiler mi, diye sordu. Yemek verdik, sizinle berâber yimek için yimediler, dediler. Üzüldü ve o yemekden
yimemeye yemîn etdi. Sonra bu yemîn fleytândand›r, dedi.
Misâfirlerle birlikde yime¤e bafllad›. Bu hâdiseyi nakl eden
kimse flöyle anlatm›fld›r: Yemekden bir lokma al›rd›k, alt›nda dahâ fazla yemek meydâna gelirdi. Hepimiz doyduk. Tabakda öncekinin üç misli fazla yemek vard›. Say›lar›n› bilmiyorum, fekat o yemekden çok kimseler yidi.
¥ Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” ölüm hastal›¤›nda
iken, k›z› hazret-i Âifleye “rad›yallahü anhâ”, iki o¤lan ve iki
k›z evlâd›n› emânet etdi¤ini söyledi. Hazret-i Âifle, benim bir
k›z kardeflim vard›r. Di¤eri kimdir, diye sordu. Ebû Bekr
“rad›yallahü anh”, han›m›m hâmiledir. Zan ederim k›z olacakd›r, dedi. Hakîkaten k›z do¤du.

HAZRET-‹ ÖMER-ÜL FÂRÛK
“rad›yallahü anh”
Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” flöyle rivâyet etmifldir:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: “Geçmifl ümmetlerde velîler vard›. Peygamber olmad›klar› hâlde
Allahü teâlâ onlara hitâb buyururdu. E¤er bu ümmetde onlar gibi birisi olursa, o Ömer bin Hattâbd›r. Abdüllah ibni
Ömerin “rad›yallahü anhümâ” flu sözü bu ma’nây› te’yîd etmekdedir: Eshâb-› kirâm herhangi bir husûsda söz söyleseler, hükm-i ilâhî hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” sözüne
uygun nâzil olurdu. Nitekim Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” flöyle buyurdu: (Allahü teâlâ Ömerin “rad›yallahü
anh” dili ile söyleyicidir). Yine Ebû Hüreyre “rad›yallahü
anh” nakl etmifldir: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
flöyle buyurdu: Rü’yâda gördüm. Bir kova ile su çekiyordum. Allahü teâlân›n diledi¤i kadar çekdim. Sonra Ebû
Bekr “rad›yallahü anh” kovay› al›p, bir iki kova su çekdi.
Onun çekmesinde za’îflik vard›. Allahü teâlâ ona rahmet eylesin. Dahâ sonra Ömer bin Hattâb “rad›yallahü anh” kovay› ald›. Onun gibi kuvvetli su çeken görmedim. Bütün havuz– 285 –

lar› su ile doldurdu ve bütün insanlar› suya kand›rd›. Hazret-i
Ebû Bekr iki sene dört ay veyâ alt› ay halîfelik yapd›. Ölüm
hastal›¤› s›ras›nda Osmân bin Affâna “rad›yallahü anh” yaz
buyurarak, flöyle yazd›rd›:
(Bismillâhirrahmânirrahîm. Bu Ebû Bekrin dünyâdan ç›kaca¤› günlerin son ahdi ve âh›rete girece¤i günlerin ilk ahdidir. Kâfirin ve fâcirin inanaca¤› ve yalanc›n›n tasdîk edece¤i
bir gerçekdir ki, ben Ömer bin Hattâb› “rad›yallahü anh” halîfe seçdim. Benim zann›m flöyledir ki, flübhesiz o adâletle
hükmeder. Herkes yapd›¤›ndan mes’ûldür. Ben hayr› murâd
eyledim. Gayb› bilmem. Zulm edenler yak›nda hangi dönüfl
yerine döneceklerini bileceklerdir.) Sonra bu yaz› Eshâb-› kirâm›n büyüklerine arz edildi. Yaz›l› olanlar› kabûl edip bî’at
etdiler. Rivâyet edilir ki, Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” hastal›¤› a¤›rlafl›nca, pencereden insanlara hitâben, ey insanlar, ben
size bir ahd eyledim, halîfe seçdim, ona râz› oluyor musunuz,
dedi. Evet râz› oluyoruz, cevâb›n› verdiler. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh”, Ömer bin Hattâb›n “rad›yallahü anh” halîfeli¤inden baflkas›na râz› olmay›z, dedi. Ebû Bekr “rad›yallahü
anh” da hayrl› olsun, buyurdu.
¥ ‹bni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” flöyle anlatm›fld›r:
Allahü teâlâ Eshâb-› kirâma Medâyinin fethini, Emîr-ül
mü’minîn Ömerin “rad›yallahü anh” halîfeli¤i zemân›nda
nasîb etdi. Ganîmet mallar›n› getirdiler, Resûlullah›n mescidinde açd›lar. Önce Hasen bin Alî “rad›yallahü anhümâ”
geldi. Yâ Emîr-el mü’minîn! Allahü teâlâ müslimânlara fetih nasîb eyledi. Ganîmet mal›ndan hakk›m› ver, dedi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” ona lütf ve ikrâmla hitâb etdi ve kendisine bin dirhem verilmesini emr etdi. Bin dirhem verdiler. Sonra hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh” geldi. Ona da lütf ve ikrâmla hitâb edip, bin dirhem verilmesini emr etdi. Bin dirhem verdiler. Dahâ sonra kendi o¤lu
Abdüllah bin Ömer “rad›yallahü anhümâ” geldi. Ey
mü’minlerin emîri. Allahü teâlâ müslimânlara feth nasîb
eyledi. Ganîmetden benim hakk›m› da ver, dedi. Hazret-i
Ömer ona da lütf ve ikrâmla hitâb etdi ve befl yüz dirhem
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verilmesini emr etdi. Bunun üzerine Abdüllah bin Ömer, ey
mü’minlerin emîri, ben harblerde bütün gücümle savafld›m.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” önünde k›l›ç sallad›m. Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü anhümâ” Medîne sokaklar›nda çocuklar ile oynarlard›. Onlara biner dirhem, bana ise beflyüz dirhem veriyorsun, dedi.
Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” o¤luna flöyle cevâb
verdi. Evet öyledir. Haydi sen de onlar›n babas› gibi baba,
annesi gibi anne, dedesi gibi dede, nineleri gibi nine, amcalar› gibi amca, day›lar› gibi day›, halalar› gibi hala, teyzeleri
gibi teyze getir, sana da vereyim. Onlar›n babas› Aliyyül
Mürtezâ, annesi Fât›ma-tüz-Zehrâ, dedeleri Muhammed
Mustafâ “aleyhisselâm”, nineleri Hadîce-tül Kübrâ, amcalar› Ca’fer bin Ebî Tâlibdir. Halalar› Ümmühânî binti Ebî Tâlib, day›lar› Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” o¤lu
hazret-i ‹brâhîmdir. Teyzeleri Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” k›zlar› Rukayye ve Ümmü Gülsümdür “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”, dedi. Hazret-i Alî, hazret-i
Ömerin “rad›yallahü anhümâ” bu sözlerini iflitince flöyle dedi: Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” iflitdim, flöyle buyurdu: (Ömer Cennetdeki insanlar›n ›fl›¤› ve islâm›n
nûrudur.) Bunu gelip hazret-i Ömere haber verdiler. Bunun
üzerine hazret-i Ömer, Eshâb-› kirâmdan bir cemâ’ati yan›na alarak hazret-i Alînin evine gidip, kap›y› çald›. Hazret-i
Alî d›flar› ç›k›nca, ey Ebel Hasen, sen Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek a¤z›ndan, (Ömer Cennetdeki insanlar›n ›fl›¤› ve islâm›n nûrudur) buyurdu¤unu iflitdin mi, diye sordu. Evet iflitdim, dedi. Bunu bana yaz, dedi.
Hazret-i Alî flöyle yazd›: Bismillâhirrahmânirrahîm. Bu Alî
bin Ebî Tâlibin Ömer bin Hattâba vesîkas›d›r. Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” iflitdim. O da Cebrâîl
aleyhisselâmdan, o da Allahü teâlâdan bildirdi. “fiübhesiz
ki, Ömer bin Hattâb Cennetdeki insanlar›n ›fl›¤› ve islâm›n
nûrudur”. Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” bu yaz›y› al›p
evlâdlar›ndan birine verdi ve flöyle vas›yyet etdi. Ben vefât
edince bu yaz›y› kefenimin içine koy ki, bununla Allahü
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teâlâya kavuflay›m. fiübhesiz ki Eshâb-› kirâm›n fazîletleri
say›s›zd›r. Onlar›n hârikalar›n› anlatmakdan diller âcizdir.
¥ Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” bir Cum’a günü minberde hutbe okurken, hutbeyi b›rak›p iki veyâ üç kerre, “Yâ
Sâriye el-Cebel, el-Cebel” dedi. Sonra hutbeye devâm edip
temâmlad›. Cemâ’at, Ömer “rad›yallahü anh” divâne olmufl
dediler. Nemâzdan sonra Abdürrahmân bin Avf “rad›yallahü anh” hazret-i Ömerin yan›na yaklafl›p, yâ Ömer “rad›yallahü anh”, sana ne oldu da hutbe aras›nda o sözü söyledin.
Halk senin hakk›nda konuflma¤a bafllad›, dedi. Hazret-i
Ömer “rad›yallahü anh” dedi ki: “O s›rada Sâriye “rad›yallahü anh” ordusuyla bir da¤›n dibinde, kâfirlerle muhârebe
yap›yordu. Kâfirler önden ve arkadan durmadan sald›r›yorlard›. O hâli gördüm ve dayanamay›p arkalar›n› da¤a versinler ve kâfirlerin flerrinden kurtulsunlar diye o sözü söyledim.” Medîne ile muhârebenin yap›ld›¤› yerin aras› bir ayl›k
yol idi. Aradan bir müddet geçdikden sonra, Sâriye “rad›yallahü anh” Medîneye döndü ve Eshâb-› kirâma flöyle anlatd›:
Bir Cum’a günü kâfirler ile muhârebe yap›yorduk. Sabâhdan Cum’a vaktine kadar harb etdik. Ö¤le vakti, yâ Sâriye
el-Cebel diye bir ses iflitdik. Bunun üzerine arkam›z› da¤a
verdik. O kadar savafld›k ki, kâfirlerin askerlerinin ço¤unu
öldürdük. Kalanlar› da kaçd›lar. Hazret-i Ömere divâne oldu diyenler, bunlar› dinleyince, bunlar hazret-i Ömeri do¤ru
ç›karmak için anlat›l›yor, dediler. Hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” Cum’a günü hutbede söyledi¤i o sözü hazret-i Alîye söylemifllerdi. Hazret-i Alî, o bofl söz söylemez ve bofl ifl
yapmaz. Söyledikleri ve yapd›klar› âyet-i kerîmelere muvâf›kd›r, dedi. ‹mâm-› Fahreddîn Râzî “rahmetullahi aleyh”
(Tefsîr-i kebîr)inde flöyle yazm›fld›r: Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk ve hazret-i
Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü anhümâ” için, (Siz ikiniz benim
gözüm ve kula¤›m gibisiniz) buyurmufldur. Nitekim hazret-i
Ömer “rad›yallahü anh” Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” halîfesi olunca, minber üzerinden o kadar uzak mesâfedeki hâli gördü.
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Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” Irak memleketlerinden birine cihâd için ordu göndermifldi. Bir gün Medînede
otururken, birdenbire; Efendim buraday›m! buraday›m! diye seslendi. Hiç kimse neden böyle seslendi¤ini anlayamad›.
Nihâyet ordu zaferler kazanarak döndü. Kumandan hazret-i
Ömere kazand›klar› zaferleri anlatma¤a bafllad›. Hazret-i
Ömer “rad›yallahü anh” bunlar› b›rak, kendisine zorla suya
gir dedi¤in kimsenin hâli ne oldu, diye sordu. Kumandan, yâ
Emîr-el mü’minîn! Bu iflde benim kötü bir niyyetim yokdu.
Bir suya ulafld›k. O sudan geçmek için derinli¤ini ö¤renmek
istedik. O kimseyi soyup, suya koyduk. Hava so¤uk idi. Yâ
Ömer, yâ Ömer “rad›yallahü anh” diye feryâd eyledi. Sonra
fliddetli so¤uk sebebiyle vefât etdi, dedi. Komutan›n anlatd›klar›n› dinleyenler, dahâ önce hazret-i Ömerin Lebbeyk,
Lebbeyk diye söylemesinin, suya giren askerin ey Ömer “rad›yallahü anh”, nerdesin, diye seslenmesine cevâb oldu¤unu
anlad›lar. Hazret-i Ömer, o kumandana e¤er bundan sonra
üsûl olarak kalmayaca¤›n› bilseydim, senin boynunu vururdum, dedi. Haydi flimdi git, o mazlûmun diyetini âilesine ver.
Bir dahâ böyle bir fley yapma, dedi. Sonra, bana göre bir
müslimân› öldürmek, nice kimseleri öldürmekden dahâ büyük bir ifldir, buyurdu.
¥

¥ Hazret-i

Ömerin “rad›yallahü anh” halîfeli¤i s›ras›nda
M›sr fethedilmifldi. Amr bin Âs “rad›yallahü anh” da M›sra vâlî olarak tâyîn edilmifldi. Bir gün M›sr halk› Amr bin
Âsa gelerek, Nil nehrinin bir âdeti vard›r. Bu yap›lmazsa
suyu çekilir, dediler. O âdet nedir diye sordu. Halk, içinde
bulundu¤umuz bu aydan oniki gün geçdikden sonra, bir k›z
buluruz. Annesini babas›n› mâl ve para vererek râz› ederiz.
O k›z› güzel elbiselerle ve alt›nlarla süsleyip, Nil nehrine
atar›z, dediler. Amr bin Âs “rad›yallahü anh” bunlar› iflitince, islâmiyyetde böyle ifl olmaz. ‹slâmiyyet bozuk âdetleri
kald›rm›fld›r, diyerek kabûl etmedi. Üç ay sonra Nil nehrinin suyu kesildi. M›sr halk› vatanlar›ndan göç etme¤e bafllad›. Amr bin Âs “rad›yallahü anh” bu hâli görüp, bir mektûb yazarak durumu hazret-i Ömere “rad›yallahü anh” bil– 289 –
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dirdi. Hazret-i Ömer mektûbu okudu ve bir cevâb yazarak
onlar›n âdetlerini yapmamakla iyi etmiflsin. Mektûbumun
içine bir parça kâ¤›d koydum. O ka¤›d› Nil nehrine b›rak, diye yazd›. Amr bin Âs “rad›yallahü anh” bu mektûbu ald›.
Mektûbun içindeki kâ¤›dda flöyle yaz›l› idi: Allah›n kulu
Ömer bin Hattâbdan M›sr›n Nil nehrine. E¤er bundan evvel
kendin akd›¤›n› zan ediyorsan akma! E¤er seni vâhid ve kahhâr olan Allahü teâlâ ak›t›yor ise, vâhid ve kahhâr olan Allahü teâlâdan seni ak›tmas› için düâ ederim, ak›tmas›n› dilerim. Amr bin Âs “rad›yallahü anh” o kâ¤›d› Nil nehrine b›rakd›. Ertesi gün sabâhleyin, Nil nehrinin suyu onalt› arfl›n
yükselerek akma¤a bafllad›. Bir dahâ da önceki gibi suyu hiç
kesilmedi. M›sr halk› s›k›nt›dan kurtuldu.
‹mâm-› Müstagfirî “rahmetullahi aleyh” kendisine kadar
uzanan rivâyet zinciri ile nakl ederek flöyle buyurdu: Mûsâ
aleyhisselâm Firavna beddüâ eyledi ve Allahü teâlâ Nil nehrinin suyunu kurutdu. Halk vatan›n› terk etme¤e bafllad›.
Sonra toplan›p Mûsâ aleyhisselâma giderek, bizim için düâ
et. Nilin suyu aks›n, diye yalvard›lar. Mûsâ aleyhisselâm îmâna gelirler diye, Nilin suyunun yeniden akmas› için Allahü
teâlâya düâ etdi. Sabâhleyin bakd›lar ki, Nil nehrinin suyu
on alt› zra’ yükselmifl ak›yordu. Allahü teâlâ Muhammed
aleyhisselâm›n ümmetinden hazret-i Ömere “rad›yallahü
anh” bu kerâmeti verdi.
¥ Bir gün Medînede zelzele oldu. Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” elindeki kamç› ile yere vurarak, Allahü teâlân›n izniyle sâkin ol, dedi. Zelzele durdu ve Medînede bir dahâ zelzele olmad›.
¥ Bir gün Medînede yang›n ç›kd›. Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” bir saks› parças›na, ey atefl, Allahü teâlân›n izniyle sâkin ol, diye yaz›p ateflin içine koydu. Yang›n hemen
söndü.
¥ Rûm meliki, hazret-i Ömere “rad›yallahü anh” bir elçi
göndermifldi. Elçi halîfenin evini sordu. Bir serây gösterilece¤ini zan ediyordu. Sahrâda kerpiç kesiyor, dediler. Elçi sahrâ-
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ya do¤ru gitdi. Bakd› ki, hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” bafl›n›n alt›na bir kerpiç koymufl, toprak üzerinde uyuyordu. Elçi bu hâli görünce, do¤uda ve bat›da herkes bu kifliden çekiniyor. Bunun hâli ise böyledir diye çok hayret etdi. Sonra buras› tenhâ bir yer, bunu öldürürsem kimsenin bundan çekinmesi kalmaz, diye kalbinden geçdi ve k›l›c›n› çekdi. O ânda
Allahü teâlâ yerden bir aslan ç›kard›. Elçi flafl›r›p korkusundan k›l›c›n› yere b›rakd›. O s›rada hazret-i Ömer uyand›. Aslan› görmemifldi. Elçiye ne oldu¤unu sordu. O da durumu anlatd› ve müslimân oldu.
¥ Hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” flehîd oldu¤u gün
yeryüzünü öyle bir karanl›k basd› ki, çocuklar annelerine, k›yâmet mi kopdu diye sorarlard›. Anneleri, çocuklara hây›r,
Ömer bin Hattâb “rad›yallahü anh” flehîd oldu, dediler.
Hazret-i Ömerin flehîd oldu¤u gün flu ma’nâdaki beytler iflitildi. Fekat söyliyen görünmedi:

E¤er islâm üzere a¤l›yorsa, a¤layan a¤las›n,
Neredeyse helâk olmak üzere idiler, ey geçmifl zemân.
Geride kald› dünyâ ve ondaki hayrlar,
Dünyâdan yüz çevirdiler va’de inananlar.
Sana cinnin kad›nlar› içden a¤l›yorlar,
Dinarlar gibi yüzlerini t›rmal›yorlar.
Hâdiselerden sonra hep siyâh giyiyorlar.
fiu ma’nâdaki beytleri de, flehîd olmas›ndan üç gün sonra
yine cinnîler okudular:
Allah hayrlarla karfl›lafld›rs›n hât›r›na emîrin,
Onun kudreti ne yücedir, her zerresinde yer yüzünün.
Kim binerse deve kuflunun kanatlar›na,
O zemân ulaflabilir elden kaçan hayra.
¥ fieyhayn›n, ya’nî hazret-i Ebû Bekrin ve hazret-i Ömerin “rad›yallahü anhümâ” kerâmetlerinden biri de, kendilerine dil uzatan, edebsiz sözler söyliyen râfizîlerin bafllar›na
çeflidli belâlar›n ve cezâlar›n gelmesidir.
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Hâce Muhammed Pârisâ “kuddise sirruh” (Fasl-ul-Hitâb)
adl› kitâb›nda flöyle yazm›fld›r: Hazret-i Alî “rad›yallahü
anh” buyurdu ki: Bir gurub insanlar beni hazret-i Ebû Bekrden ve hazret-i Ömerden “rad›yallahü anhümâ” üstün tutacaklard›r. Onlar›n kalblerinde nifâk vard›r. Müslimânlar›n
bölünmesini, ihtilâfa düflmelerini isterler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bana onlardan haber verdi ve katl edilmelerini emr etdi. Onlar zâhiren müslimân görünürler. ‹çlerinden din düflmân›d›rlar. Yalan söylemek onlara göre güzeldir. Kalbleri kötülüklerle doludur. Kur’ân-› kerîmi de¤ifldirirler. Kendi sap›k düflüncelerine göre yorumlarlar. Fitne üzerinde birbirleriyle anlaflma yaparlar. Eshâb-› kirâma “aleyhimürr›dvân” sö¤erler. Allahü teâlâ onlar› afv etmez. Bu fitneleri küçükleri büyüklerinden ö¤renirler. Böylece devâm ederek, sünneti yok edip bid’ati yayarlar. O zemân sünnete
uyanlar, flehîdlerden, âbidlerden ve gâzîlerden efdaldir.
Se’âdet onlar›nd›r. Yer yüzünde râfizîlerden çok bu¤z edilecek kimse yokdur. Yer yüzü onlara bu¤z eder. Gök onlara
tiksinerek gölge verir. Râfizîlerin âlimleri gök kubbesi alt›nda insanlar›n en flerlisi ve en zararl›s›d›rlar. Fitne onlardan ç›kar ve fitne üzerinde sâbit olurlar. Râfizîlerin âlimleri gökdeki melekler aras›nda en pis ve en necs kimseler diye ismlendirilirler. Eshâb-› kirâm› “rad›yallahü anhüm ecma’în” kötüledikleri zemân, gö¤üslerinden hikmet ç›k›p gider. Allahü teâlâ râfizîlerin ve bid’at sâhiblerinin sûretlerini de¤ifldirir. Eshâb-› kirâm, hazret-i Alînin bu sözlerini iflitince: Yâ Emîrel
mü’minîn! Biz o zemâna ulafl›rsak ne yapal›m, dediler. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” buyurdu ki: Îsâ aleyhisselâm›n havârîleri gibi olunuz. Allahü teâlâ size ne emr etdiyse yap›n›z.
Onun Peygamberine itâ’at, Eshâb›na muhabbet, râfizîlere
bu¤z ve düflmânl›k husûsunda havârîlerin yapd›¤› gibi yap›p,
sabr ediniz. Hak ve sünnet üzere olmak, günâh ve bid’at üzere olmakdan hayrl›d›r.
Abdüllah bin Sebe’, hazret-i Alîyi, hazret-i Ebû Bekrden “rad›yallahü anhüm” üstün tutdu¤unu söylemifldi.
Hazret-i Alî onun bu yalan ve fitne sözünü duyunca, yemîn
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ederek onu öldürürüm, demifldir. Seni seveni niçin öldürüyorsun, diye sorduklar›nda, beni onlardan üstün tutan› elbette öldürürüm. Benim bulundu¤um flehrde bulunmas›n
dedi ve onu bulundu¤u flehrden sürdü.
¥ ‹mâm-› Müstagfirî “rahmetullahi aleyh” (Delâil-ün-nübüvve) adl› kitâb›nda, güvenilir kimseden nakl ederek flöyle
yazm›fld›r: Biz üç kifli Yemene gidiyorduk. Yan›m›zdaki bir
flahs Kûfeli idi. Bu kimse hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk ve hazret-i Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü anhümâ” hakk›nda uygunsuz sözler söyler, onlara dil uzat›rd›. Her ne kadar nasîhat etdiysek de fikrinden vazgeçmedi. Yemene yak›n bir yerde konaklad›k ve uyuduk. Sonra kalk›p abdest ald›k. O flahs› da
uyand›rd›k. Ne yaz›k ki ben burada sizden ayr›l›yorum. Beni uyand›rd›¤›n›z s›rada, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bafl ucumda idi. Bana ey fâs›k kimse, Allahü teâlâ fâs›k› hakîr eyledi! Sen burada sûret de¤ifldireceksin buyurdu,
dedi. Biz vah sana, kalk abdest al, dedik. Kalk›p oturdu,
ayaklar›n› toplad›. Bir de bakd›k ki ayak parmaklar› maymûn parma¤› flekline girdi. Sonra dizlerine kadar iki aya¤›
maymûn aya¤› gibi oldu. Böylece gö¤sü, vücûdu, bafl› ve yüzü de¤iflip temâmen maymûn oldu. Onu tutup devenin palan› üzerine ba¤lad›k ve yola devâm etdik. Günefl batmak üzere iken bir yere ulafld›k. Orada bir kaç maymûn toplanm›fld›.
Onlar› görünce çok ›zd›râb çekdi. ‹pini kopar›p o maymûnlar›n yan›na gitdi. O maymûnlarla birlikde bize do¤ru döndü. Biz dedik ki, bu insan iken bize eziyyet ve s›k›nt› verirdi,
flimdi maymûnlar ona dost oldu, dedik. Sonra bize yaklafld›
ve kuyru¤unun üzerine oturdu. Yüzümüze bak›yor ve göz
yafl› döküyordu. Biraz sonra maymûnlar gitdiler. O da onlar›n arkas›ndan gitdi!
¥ ‹mâm-› Müstagfirî “rahmetullahi aleyh” Alî bin Zeydin
“rad›yallahü anhümâ” flöyle anlatd›¤›n› nakl etmifldir: Sa’îd
bin Müseyyib “rad›yallahü anh” bana bir kimse gönder de
falan flahs› görsün, dedi. Hâlini sen söyler misin, dedim. Hây›r söylemem, dedi. Bir kimse gönderdim. Sa’îd bin Müseyyib “rad›yallahü anh” göstermek istedi¤i flahs hakk›nda flöy-
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le anlatd›. O flahs Eshâb-› kirâmdan ba’z›lar› hakk›nda kötü
söz söylerdi. Allahü teâlâ onun yüzünde öyle bir yara hâs›l etdi ki, bütün yüzünü kaplad› ve yüzü simsiyâh oldu.
Yine ‹mâm-› Müstagfirî “rahmetullahi aleyh” sâlih bir
kimseden naklen flöyle anlatm›fld›r: Kûfeli bir flahs vard›.
Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîka ve hazret-i Osmân-› zinnûreyne
“rad›yallahü anhümâ” dil uzat›r, uygunsuz sözler söylerdi.
Her nas›lsa bir def’as›nda bir yolculuk s›ras›nda o flahsla berâber olduk. Kendisine çok nasîhat etdik, fekat dinlemedi. O
hâlde bizden uzaklafl dedik. Uzaklafl›p gitdi. Sonra o kimsenin o¤lunu gördük. Babana söyle bizimle berâber gelsin, dedik. O¤lu, babam›n iki eli domuz aya¤› gibi oldu, dedi. Adam›n yan›na gitdik. Bizimle berâber gel dedik. Bana acâib bir
fley oldu, dedi ve ellerini gösterdi. Elleri domuz aya¤› gibi olmufldu. Sonra bizimle yola devâm etdi. Pek çok domuzun
bulundu¤u bir yere ulafld›k. O kimse birden bire merkebinden yere atlay›p, domuzlar›n aras›na kar›fld›. Domuz flekline
döndü. Onu di¤er domuzlardan ay›ramad›k. Mâllar›n› ve kölesini Kûfeye getirdik!
¥

¥ ‹mâm-›

Müstagfirînin “rahmetullahi aleyh” bir gâzîden
naklen anlatd›¤› bir hâdise de flöyledir: O gâzî kimse flöyle
demifldir: Bir cemâ’at ile gazâya gidiyorduk. Yan›m›zda Benî Temîm kabîlesinden Ebû Hayyân ad›nda biri vard›. Bu
flahs hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk ve hazret-i Ömer-ül Fârûk
“rad›yallahü anhümâ” hakk›nda uygunsuz sözler söylerdi.
Kendisine nasîhatlar›m›z hiç fâide vermedi. Yolda hâkimlerden birine u¤rad›k. Ebû Hayyân› kasdederek, bunu benim
yan›mda b›rak›n›z, dedi. Biz de onu b›rak›p gitdik. Bir müddet sonra bakd›k ki, arkam›zdan geliyordu. Yan›nda b›rakd›¤›m›z hâkim kendisine bir elbise ve bir de at vermifl. Bize,
gördünüz mü, ey Allah›n düflmânlar› diye ba¤›rd›. Bizden
uzak dur, dedik. Biz yolun bir taraf›ndan gidiyorduk. O da
öbür taraf›ndan gidiyordu. Bir ara ihtiyâc›n› gidermek için
yoldan ayr›l›p, bir kenâra çekildi. Otururken üzerine ar›lar
hücûm etdi. Bizden yard›m istedi. Yard›m etmek istedik. Fekat bu sefer ar›lar bize hücûm etme¤e bafllad›. Biz b›rak›p
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geri döndük. Ar›lar tekrâr onun üzerine hücûm etdiler. Kemikleri parlay›ncaya kadar derisini ve etlerini parçalad›lar.
Biz, Benî Temîmden Ebû Hayyân›n mallar›n› kim al›r diye
ba¤›rd›k.
¥ ‹mâm-› Müstagfirî “rahmetullahi aleyh” selefden büyük bir zâtdan flöyle nakl etmifldir: Benim bir komflum vard›.
Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk ve hazret-i Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü anhümâ” hakk›nda devâml› çirkin sözler söylerdi.
Bir gece rü’yâmda Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem”
gördüm. Sa¤ taraf›nda hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk ve sol taraf›nda da hazret-i Ömer-ül Fârûk vard›. Yâ Resûlallah! Benim bir komflum var, bu iki zât hakk›nda uygunsuz sözler
söylüyor. Böylece bana s›k›nt› veriyor, çok eziyyet ediyor,
dedim. Resûlullah bir kimseye: “Git bunun komflusunu öldür” buyurdu. Sabâhleyin rü’yâm› o komfluma anlatay›m diye evden ç›kd›m. Bir de bakd›m ki, o komflumun kap›s›
önünde bir kalabal›k ve gürültü vard›. Ne oldu diye sordum.
Gece biri gelip bunu öldürmüfl, dediler.
¥ Yine ‹mâm-› Müstagfirî “rahmetullahi aleyh” flöyle
yazm›fld›r: Basra halk›ndan birisi Ehvâz beldesinin ileri gelenlerinden birine mal satm›fld›. Mal satd›¤›n adam râfizîdir. Hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömer hakk›nda uygunsuz sözler söylüyor, dediler. Mal satan kimse bundan sonras›n› flöyle anlatm›fld›r: Gidip gelmek uzun sürecekdi. Fekat
mal satd›¤›m adam›n yan›na gitdim. Hazret-i Ebû Bekr ve
hazret-i Ömer hakk›nda kötü sözler söyleme¤e bafllad›.
Çok üzüldüm ve adam›n yan›ndan ayr›ld›m. O gece üzüntümden yemek yimedim. Rü’yâmda Resûlullah› gördüm.
Yâ Resûlallah! Falan kimseyi görüyor musun. Hazret-i Ebû
Bekr ve hazret-i Ömer hakk›nda neler söylüyor, dedim.
Söyledikleri seni üzdü mü, buyurdu. Evet, dedim. Onu buraya ça¤›r, buyurdu, ça¤›rd›m. Yere yat›rmam› emr etdi.
Adam› yere yat›rd›m. Resûlullah elime bir b›çak verip, onu
öldür, buyurdu. Üç kerre öldüreyim mi, yâ Resûlallah, diye
sordum. Çünki adam öldürmek benim için zor bir ifl idi.
Üçüncü soruflumda, vah sana, öldür diyorum, buyurdu. Bu-
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nun üzerine onu öldürdüm. Sabâhleyin bu rü’yâm› o habîs
kimseye anlatay›m diye gitdim. Mahallesine var›nca evinden
feryâd seslerinin yükseldi¤ini iflitdim. Bu ne hâldir diye sordum. Falan kimseyi dün gece yata¤›nda öldürmüfller, dediler. Vallahi onu Resûlullah›n emriyle ben öldürdüm, dedim.
O kimsenin o¤lu durumu ö¤renince bana, sen hakk›n› al, ben
onu topra¤a gömeyim, dedi. Mal›m› al›p gitdim.
¥ ‹mâm-› Müstagfirî “rahmetullahi aleyh” flöyle anlatm›fld›r: Selefden bir zât flöyle anlatd›: Çocuklu¤um zemân›nda bir râfizî hocam vard›. Bana râfizîlik telkîn ederdi.
Ben de hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömer hakk›nda uygunsuz sözler söylerdim. Bir gece rü’yâmda k›yâmet kopmufldu. Bütün insanlar, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” huzûrunda toplanm›fllard›. Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” yan›nda iki ihtiyâr zât oturuyordu. Herkes s›ra ile gidip selâm veriyordu. Ben de selâm vermek için
Resûlullah›n huzûruna yaklafld›m. Yan›nda bulunan iki zâtdan biri, yâ Resûlallah, bu kimse bizden ne ister, diyerek
beni gösterdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” beni
tutmak istedi, o s›rada uykudan uyand›m. O ânda saç ve sakal›m, kafl›m ve kipriklerim döküldü. Dört ay öylece kald›m. Bütün tabîblere gitdim, çâre bulamad›m. Bir gün dostlardan biri geldi, bu hâlin nedir. Tabîbler sana çâre bulmakdan âciz kalm›fllar, dedi. Bu sorusundan anlad›m ki, birine
âfl›k m› oldun da, onun aflk›ndan m› bu hâle geldin demek
istiyordu. O dostuma hâlimi ve rü’yâm› anlatd›m. Sübhânallah, niçin tevbe edip, afv dilemedin. Demek ki sen bilmiyorsun. Hâlbuki Resûlullaha salât ve selâm okununca ve
di¤er fleyler mubârek rûhu için okununca, bildirilir. Hemen
tevbe et, dedi. Abdest ald›m, iki rek’at nemâz k›ld›m. Sonra tevbe edip, Allahü teâlâya düâ etdim. Hazret-i Ebû
Bekr-i S›ddîk› ve hazret-i Ömer-ül Fârûku “rad›yallahü anhümâ” çok sevip, üstünlüklerine inand›m. Bir hafta geçmeden saç›m, sakal›m, kafllar›m ve kirpiklerim eskisi gibi yeniden ç›kd›.
¥ ‹mâm-› Müstagfirî “rahmetullahi aleyh” Selef-i sâlihînden bir zât›n flöyle anlatd›¤›n› nakl etmifldir: Bir def’as›nda
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fiâma giderken, bir mescidde sabâh nemâz›n› k›ld›m. ‹mâm
nemâzdan sonra hazret-i Ebû Bekre ve hazret-i Ömere “rad›yallahü anhümâ” beddüâ etdi. Bir sene sonra yine bir fiâm
yolculu¤u s›ras›nda ayn› mescidde, sabâh nemâz›n› k›ld›m.
Bu sefer imâm, hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömere güzel
düâ etdi. Cemâ’ate, geçen sene onlara beddüâ ediyordunuz,
flimdi hayrla düâ ediyorsunuz, sebebi nedir diye sordum. Bana geçen seneki imâm› görmek ister misin, dediler. Evet, isterim, dedim. Beni bir eve götürdüler. Orada gözlerinden yafl
akan bir köpek vard›. Köpe¤e sen geçen sene hazret-i Ebû
Bekre ve hazret-i Ömere “rad›yallahü anhümâ” beddüâ
eden imâm m›s›n, diye sordum. Bafl›yla, evet der gibi iflâret
etdi.
Yine ‹mâm-› Müstagfirî “rahmetullahi aleyh” flöyle
anlatm›fld›r: Medâyinde bulunuyordum. Her nerede bir garîbin vefât etdi¤ini duysam, ona kefenlik al›rd›m. Bir gün
bir flahs yan›ma geldi. Burada Kûfeli bir kimse vefât etdi.
Kefeni yok, dedi. Hizmetçimi kefen alma¤a gönderdim.
Ben de ölen flahs›n yan›na gitdim. Karn›n›n üstüne bir kerpiç koymufllard›. Birden bire kerpiç düfldü ve ölü canlan›p,
vah, bana yaz›klar olsun, diye ba¤›rma¤a bafllad›. Ben Lâ
ilâhe illallah de dedim. Art›k fâidesi yok. Benim kavmim
hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömer hakk›nda kötü sözler
söylerlerdi! Ben de onlar hakk›nda kötü söz söyleyip söverdim! fiimdi helâk oldum. Cehennemdeki yerimi gösterdiler.
‹nsanlar› korkutmam için bana tekrâr cân verdiler, dedi.
Hemen d›flar› ç›k›p, bu hâli arkadafllar›ma anlatd›m.
¥

¥ ‹mâm-› Kayrevânî “rahmetullahi aleyh” (Bostân) kitâ-

b›nda flöyle yazm›fld›r: Selefden biri flöyle anlatd›: Benim
bir komflum vard›. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk ve hazret-i
Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü anhümâ” hakk›nda uygunsuz
sözler söylerdi. Bir gece çok afl›r› gitdi. Dayanamay›p,
onunla kavga etdim. Üzgün ve gaml› olarak eve geldim.
Yats› nemâz›ndan sonra uyudum. Rü’yâmda Resûlullah›
“sallallahü aleyhi ve sellem” gördüm. Yâ Resûlallah! Falan
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kimse senin Eshâb›na kötü sözler söylüyor, dedim. Kime
kötü sözler söylüyor diye sordu. Hazret-i Ebû Bekre ve hazret-i Ömere “rad›yallahü anhümâ” dedim. Al flu b›ça¤› git
onu öldür, buyurdu. B›ça¤› ald›m ve gidip o adam› bo¤azlad›m. Sanki elime kan bulaflm›fld›. Elimi yere sürdüm. O s›rada uyand›m. O flahs›n evinden feryâd sesleri duydum. Ne olmufl diye sordum. Falan kimse bu gece âniden ölmüfl, dediler. Sabâhleyin evine gitdim. O kimsenin bo¤az›nda bir b›çak izi vard›.
Ekber Muhyiddîn Arabî “kuddise sirruh” (Fütûhât-› Mekkiyye) kitâb›nda flöyle yazm›fld›r: Allahü teâlân›n
sevgili kullar›ndan bir gurub vard›r ki, onlara Recebî derler.
Onlar k›rk kiflidir. Say›lar› artmaz ve eksilmez. Receb ay›nda hiç hareket etmezler. Ayakda duramad›klar› gibi, oturamazlar da. Ellerini, ayaklar›n› ve gözlerini dahî k›p›rdatacak
kuvveti kendilerinde bulamazlar. Receb ay›n›n ilk günlerinde bu hâl üzere olurlar. Günden güne bu hâlleri hafîfler.
fia’bân ay› girince, bu hâlleri kalkar. Ba’zen onlardan bir k›sm›nda bu keflf hâlleri kal›p, bir sene devâm eder. Recebîlerden birini gördüm. Onda râfizîlerin durumunu keflf edip görme hâli bâkî kalm›fld›. Tan›mad›¤› bir râfizîyi domuz fleklinde görür ve sen râfizîsin, tevbe et, derdi. O râfizî tevbe ederse, onu insan sûretinde görürdü ve sen gerçekden tevbe etdin, derdi. E¤er o kimseyi yine domuz sûretinde görürse, yalan söylüyorsun, sen tevbe etmedin, derdi. Bir gün flâfi’î mezhebinde olduklar› ve iyi kimseler olarak tan›nan iki kifli huzûruna geldiler. Me¤er o iki kifli d›fldan iyi görünmelerine
ra¤men, râfizî imifller. Hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Osmân
hakk›nda yanl›fl ve kötü düflüncelere sâhib imifller. O zât huzûruna gelen bu iki kifliye d›flar›ya ç›kmalar›n› söyledi. Sebebini sorduklar›nda, ben sizi domuz fleklinde görüyorum, dedi. O iki kimse o ânda kalblerinden tevbe etdiler. Bunun
üzerine o zât, flimdi tevbe etdiniz. Çünki flu ânda sizi insan
sûretinde görüyorum, dedi. O kimseler buna çok flafld›lar ve
bozuk i’tikâdlar›ndan temâmen vazgeçdiler.
¥ fieyh-i
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HAZRET-‹ OSMÂN-I Z‹NNÛREYN
“rad›yallahü anh”
Hazret-i Osmân›n künyesi ‹bni Abdüllah, lakab› Zinnûreyndir. Bu lakab, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
iki k›z›yla evlenmesi sebebiyle verildi. Resûlullah, k›zlar›ndan, önce hazret-i Rukayyeyi ve onun vefât›ndan sonra da
hazret-i Ümmü Gülsümü hazret-i Osmâna nikâh etdi. (Bir
k›z›m dahâ olsa, onu da Osmâna verirdim. ‹nsanlardan hiç
kimseye bir Peygamberin iki k›z›yla nikâhlanmak nasîb olmam›fld›r) buyurdu. Yine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”, hazret-i Osmân için, “O hesâbs›z Cennete girecekdir” buyurdu. Hazret-i Osmân Medîneye yar›m fersâh uzakl›kda bulunan Rûme kuyusunu Ebû Abdüllah bin Mendereden otuz bin akçeye sat›n ald›. Ta’mîr etdirip, müslimânlar›n
istifâdesi için vakf etdi. Tebük gazâs›nda hava çok s›cakd›.
Yiyecek ve binek çok azd›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”, “Bu orduyu kim techîz ederse, o Cennete gider” buyurdu. Hazret-i Osmân bunu duyunca, onbin dinâr getirdi.
Bunun üzerine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Yâ
Osmân, Allahü teâlâ senin geçmifldeki ve gelecekdeki, bir rivâyetde, gizli ve âflikâr günâhlar›n› afv etsin) buyurdu. Bir
hadîs-i flerîfde de hazret-i Osmân için flöyle buyruldu: (Biliniz ki gökdeki meleklerin hayâ etdi¤i kimseden ben de hayâ
ediyorum.)
Beyt:
Allaha ve Resûlüne düflmân olan, düflmând›r kendine,
Hayâs›zd›r düflmân olanlar, hayâ sâhibi Zinnûreyne.
Emîr-ül mü’minîn hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” hicretin yirmiüçüncü senesinde, Zilhicce ay›nda, nemâzda iken,
Mugîre bin fiu’benin “rad›yallahü anh” kölesi Ebû Lü’lü Fîruz taraf›ndan yaraland›. fiehîd olaca¤›n› anlad›lar. Hazret-i
Ömer “rad›yallahü anh” flehîd olmadan önce yaral› hâlde
iken flöyle buyurdu: “Halîfeli¤e en lây›k olan kimseler flunlard›r. Resûlullah onlardan râz› olarak vefât etmifldir. Bunlar; Osmân, Alî, Zübeyr, Talha, Abdürrahmân bin Avf ve
Sa’d bin Ebî Vakkâsd›rlar “rad›yallahü anhüm ecma’în”. Bu
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alt› kifli, hazret-i Ömerin defninden sonra halîfe seçmek üzere topland›lar. Hazret-i Zübeyr, ben Alîye “rad›yallahü anh”
bî’at ediyorum, dedi. Sa’d bin Ebî Vakkâs ise, ben Abdürrahmân bin Avfa bî’at ediyorum, dedi “r›dvânullahi aleyhim
ecma’în”. Sonunda halîfe seçme iflini Abdürrahmân bin Avfa b›rakd›lar. Abdürrahmân bin Avf, hazret-i Alînin elini tutup, Allah›n kitâb›, Resûlullah›n sünneti ve fieyhayn›n (Hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömerin) sîretiyle amel eder misin,
dedi. Hazret-i Alî, tâkat›m yetdi¤i kadar amel ederim, dedi.
Sonra hazret-i Osmân›n elinden tutup ayn› fleyi sordu. Hazret-i Osmân, Abdürrahmân bin Avf›n istedi¤i gibi cevâb verdi. Bu süâli her ikisine de üçer kerre sordu ve ayn› cevâblar›
ald›. Sonra hazret-i Osmâna bî’at ederek onu halîfe seçdi.
Eshâb-› kirâm da hazret-i Osmâna bî’at etdiler “r›dvânullahi aleyhim ecma’în”. Hilm ve hayâ sultân› hazret-i Osmân›n
“rad›yallahü anh” fazîletlerinin ve kerâmetlerinin nihâyeti
yokdur.
¥ Bir gün Eshâb-› kirâmdan “aleyhimürr›dvân” biri, hazret-i Osmân›n evine gidiyordu. Yolda yabanc› bir kad›na
bakd›. Osmân›n “rad›yallahü anh” evine var›nca, size ne oldu ki gözlerinizde zinâ eseri oldu¤u hâlde benim evime gelirsiniz, dedi. Bir rivâyetde ise, sizden birinize ne oldu ki, yolda
zinâ edip de buraya geldi, dedi. O sahâbî bizden zinâ eden
biri yokdur, dedi. Hazret-i Osmân “rad›yallahü anh”, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” (Gözler de zinâ ederler)
buyurdu, dedi. Bunun üzerine o sahâbî, ey mü’minlerin emîri, Resûlullahdan sonra vahy gelir mi, dedi. Hây›r bu vahy
de¤ildir, sâd›k firâsetdir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Mü’minin firâsetinden sak›n›n›z. Çünki o, Allah›n nûruyla bakar) buyurdu, dedi. [(K›yâmet ve Âh›ret) kitâb›n›n
158.ci sahîfesine bak›n›z!]
¥ Emîr-ül mü’minîn hazret-i Osmân “rad›yallahü anh” flehîd edildi¤i günün gecesinde, rü’yâs›nda Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” gördü. “Ey Osmân, yâr›n bizim yan›m›zda iftâr edersin” buyurdu. Sabâhleyin kölelerini isyânc›lara karfl› durmakdan men’ etdi. Çünki, flehîdlik se’âdetine kavuflmak istiyordu. Abdüllah bin Riyâh ve Ebû Katâde “rad›-

– 300 –

yallahü anhümâ” flöyle anlatm›fllard›r: Biz hazret-i Osmân›n
“rad›yallahü anh” evi kuflat›ld›¤› s›rada yan›nda idik. Kavga
fliddetlenince, hazret-i Osmân›n köleleri k›l›çlar›n› ellerine
ald›lar. Hazret-i Osmân onlara, kim k›l›c›n› k›n›na sokarsa, o
azâd olsun, dedi. Biz d›flar› ç›kd›k. Giderken Hasen bin Alî
“rad›yallahü anh” ile karfl›lafld›k. Onunla birlikde hazret-i
Osmân›n yan›na geri döndük. Hazret-i Hasen, ey mü’minlerin emîri. Senin emrin olmadan ben müslimânlara k›l›ç çekmem. Sen hak üzere halîfesin. Emr et, bu belây› senin üzerinden def’ edeyim, dedi. Hazret-i Osmân, hazret-i Hasene: Ey
kardeflimin o¤lu, evine git, otur. Allahü teâlân›n emri ne ise
o olacakd›r. Ben kan dökmek istemiyorum. Bu gece rü’yâmda Resûlullah› gördüm. “Harb edersen nusret bulursun. E¤er
harb etmezsen flehîd olup, yâr›n gece yan›mda iftâr edersin”
buyurdu. Ben Resûlullah ile iftâr etmek istiyorum, dedi.
(Fasl-ül-Hitâb) kitâb›n›n sâhibi flöyle yazm›fld›r: Bu durum hullet makâm›nda derdlere ve belâlara teslîm olmak
alâmetidir. Nitekim, Halîlullah ‹brâhîm aleyhisselâm› manc›n›¤a koyup, atefle atd›klar› s›rada, Cebrâîl aleyhisselâm gelip, bir arzûn var m›d›r, diye sordu¤unda, var ama, sana de¤il [(Hasbiyallah ve ni’mel vekîl) ya’nî, bana Allah›m yetiflir.
O iyi vekîl, yard›mc›d›r], buyurmufldur.
¥ Hazret-i Osmân›n “rad›yallahü anh” flehîd edildi¤i gün,
Cühcân bin Sa’îd G›fârî, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve
sellem” yâdigâr kalan bir asây›, hazret-i Osmân›n elinden kap›p, dizine koyarak k›rmak istedi. Görenler, yapma diye ba¤r›fld›lar. O kimsenin dizinde eklem k›sm›nda bir hastal›k meydâna geldi. Bir sene geçmeden o hastal›kdan öldü.
¥ Güvenilir kimselerden biri flöyle anlatm›fld›r: Bir gün
Kâ’beyi tavâf ediyordum. Kör bir kimse de tavâf yap›yordu
ve yâ Rabbî beni afv et, ama afv etmeyece¤inden flübhem
yokdur, diyordu. Ben, Sübhânallah! Bu makâmda böyle sözler söylüyorsun, dedim. Bunun üzerine o kör kimse flöyle anlatd›: Hazret-i Osmân›n evinin kuflat›ld›¤› gün, bir arkadafl›mla yemîn etdik ki, e¤er hazret-i Osmân flehîd edilirse, yüzüne ç›plak olarak bir tokat vural›m, dedik. fiehîd edildi ve
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ben arkadafl›mla hazret-i Osmân›n evine girdik. Bafl› han›m›n›n dizi üzerinde idi. Arkadafl›m han›m›na onun yüzünü aç,
dedi. Han›m› maksad›n›z nedir, diye sordu. Yüzüne tokat vurmak için and içdim, dedi. Hazret-i Osmân›n han›m›, Onun,
Resûlullah ile “sallallahü aleyhi ve sellem” sohbet etdi¤ini ve
iki k›z›n› nikâhlad›¤›n› bilmiyormusun dedi ve dahâ birçok fazîletlerini sayd›. Arkadafl›m utan›p geri çekildi. Ben o sözlere
ald›r›fl etmedim. Yaklafl›p yüzüne bir tokat vurdum. Han›m›
bana Allahü teâlâ senin günâhlar›n› afv etmesin, ellerin kurusun ve gözlerin kör olsun, dedi. Henüz evin kap›s›ndan ç›kmadan ellerim kurudu ve gözlerim kör oldu. Günâhlar›m›n afv edilmeyece¤inden de flübhem yokdur!
¥ Hazret-i Osmân-› zinnûreyn “rad›yallahü anh” flehîd
edilince, cinnîler, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
mescidinin dam›nda üç gün a¤lafld›lar. Onun için mersiyeler
söylediler.
¥ Adî bin Hâtem “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Hazret-i Osmân bin Affân›n “rad›yallahü anh” flehîd edildi¤i gün, bir kimsenin flöyle dedi¤ini iflitdim: ‹bni Affân› ferâhl›k, râhatl›k, se’âdet ve Cennetdeki say›s›z ni’metlerle ve
Rabbinin r›zâs›yla müjdeleyiniz, diyordu. Etrâf›m›za bakd›k,
kimseyi göremedik.
¥ Hazret-i Osmân bin Affân “rad›yallahü anh” flehîd edilince, mu’âr›zlar›n kargaflas›ndan, üç gün defn edilemedi.
Gâibden flöyle bir ses iflitildi: Onu defn ediniz, nemâz›n› k›lmay›n›z, magfirete kavufldu ve nemâz› k›l›nd›.
¥ Hazret-i Osmân› “rad›yallahü anh” defn etmek için üç
gün sonra Bakî’ kabristân›na götürdüler. Arkalar›nda bir karart› gördüler ve korkdular. Karart› yaklafl›nca, cenâzeyi b›rak›p da¤›ld›lar. O s›rada karart›dan flöyle bir ses geldi.
Korkmay›n›z, biz sizinle defnde bulunmak için geldik, dedi.
Defnde bulunanlardan ba’z›s› yemîn ederek onlar›n melekler oldu¤unu söylemifllerdir.
¥ Bir hac kâfilesi, hac mevsiminde, hazret-i Osmân›n “rad›yallahü anh” kabrini ziyârete gitdiler. ‹çlerinden biri, hakîr
görüp ziyâret etmedi. Kâfile selâmetle gidip dönerken, bir
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y›rt›c› hayvân, kâfilenin içine girip, o kimseyi parçalad› ve
etinden yemedi. Kâfilede bulunanlar, o kimsenin hazret-i
Osmâna “rad›yallahü anh” hürmetsizlik etdi¤i için, bu hâle
düfldü¤ünü anlad›lar.
¥ Bir gün Ebû Zer G›fârînin “rad›yallahü anh” yan›nda
hazret-i Osmândan “rad›yallahü anh” bahs ediliyordu. Ben
onun hakk›nda hayrdan baflka birfley söylemem dedi ve flöyle
anlatd›: Bir gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” evinden ç›kd› ve yürüme¤e bafllad›. Ben de Resûlullah›n arkas›ndan gitdim. Bir yere var›p oturdu. Huzûruna yaklafl›p, selâm
verdim ve karfl›s›na oturdum. Ey Ebâ Zer, niçin geldin, buyurdu. Allahü teâlâ ve Resûlu dahâ iyi bilir, dedim. O s›rada
hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü anh” geldi ve Resûlullah›n
sa¤ taraf›na oturdu. Ona da niçin geldin, buyurdu. Allah ve
Resûlü dahâ iyi bilir, dedi. Sonra hazret-i Ömer “rad›yallahü
anh” geldi. Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” sa¤ taraf›na oturdu. Resûlullah ona da niçin geldin, diye sordu. O da, Allah ve
Resûlü dahâ iyi bilir, dedi. Dahâ sonra hazret-i Osmân “rad›yallahü anh” geldi. Hazret-i Ömerin sa¤ taraf›na oturdu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” yerden yedi veyâ dokuz
dâne çak›l tafl› ald›. Mubârek avucunda tutdu. Tafllar mubârek avucunda tesbîh etme¤e bafllad›. Seslerini bal ar›s›n›n
âvâz› gibi iflitiyordum. Tafllar› yere koydu, sesleri kesildi. Sonra hazret-i Ebû Bekrin eline verdi. Tafllar onun avucunda da
tesbîh etdiler. O da yere koydu. Tafllar›n sesi kesildi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” tafllar› al›p, hazret-i Ömerin
eline verdi. Tafllar onun elinde de tesbîh etdiler. O da yere b›rakd› ve tafllar›n tesbîh sesi kesildi. Sonra Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” tafllar› al›p, hazret-i Osmân›n eline verdi. Tafllar onun elinde de tesbîh etdiler. Yere koyunca tesbîh
sesleri kesildi.
¥ Ensârdan “rad›yallahü anhüm” bir kifli Müseyleme-tül
Kezzâb›n öldürüldü¤ü gün flehîd olmufldu. Öldürülenler aras›nda onu ar›yorlard›. Ölülerden birisinden flöyle bir ses geldi. Muhammed “aleyhisselâm” Allah›n Resûlüdür. Ebû
Bekr s›ddîkd›r, Ömer-ül Fârûk flehîddir, Osmân Zinnûreyn
yumuflak kalbli ve merhametlidir.
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‹MÂM-I ALÎ B‹N EBÎ TÂL‹B
“rad›yallahü anh”
Emîr-ül mü’minîn Alî bin Ebî Tâlib “rad›yallahü anh ve
kerremallahü vecheh”, (Tesavvufda, insanlara vilâyet yolunun feyzlerinin ulaflmas›na vâs›ta olan) oniki imâm›n birincisidir. Künyesi Ebül Hasen ve Ebû Türâbd›r. En çok sevdi¤i ismi, Ebû Türâb idi. Kendisini bu ismle ça¤›r›nca sevinirdi. Bir
gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” k›z› hazret-i Fât›man›n “rad›yallahü anhâ” evine gitdi. Hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” göremeyince, amcam›n o¤lu nerede diye sordu.
Hazret-i Fât›ma “rad›yallahü anhâ” aram›zda birfley vâki’ oldu. Üzülüp d›flar› gitdi. Benim yan›mda kaylûle yapmad›, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Alîyi bulmas› için bir kimse gönderdi. O kimse arafld›r›p geldi ve hazret-i Alînin mescidde kaylûle yapd›¤›n› söyledi. Kaylûle ö¤leden önce biraz uyumakd›r. Geceyi ihyâ edenlere sünnetdir.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mescide gitdi. Hazreti Alîyi “rad›yallahü anh” uyumufl ve ridâs› üzerinden düfldü¤ü
için arkas›na toprak bulanm›fl oldu¤u hâlde buldu. Mubârek
eliyle topraklar› silip, “Kalk yâ Ebâ Türâb, kalk yâ Ebâ Türâb” buyurdu.
Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” flöyle rivâyet etmifldir:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: (Ben kimin mevlâs›
isem, Alî de onun mevlâs›d›r. Beni seven Alîyi sever) buyurdu. Berâ bin Âzib “rad›yallahü anh” flöyle rivâyet etmifldir:
Bir gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” elinden tutup buyurdu ki: “Ben
mü’minlere nefslerinden sevgili de¤ilmiyim?” Orada bulunanlar, evet yâ Resûlallah, seni nefslerimizden çok severiz,
dediler. Sonra hazret-i Alî “rad›yallahü anh” için, (Ben kimin
mevlâs› isem, Alî de onun mevlâs›d›r! Yâ Rabbî, onu seveni
sev! Onu sevmeyeni sevme!) buyurdu.
¥ Hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” fazîletleri ve üstünlükleri söze ve yaz›ya s›¤maz. ‹mâm-› Ahmed bin Hanbel
“rahmetullahi aleyh” flöyle demifldir: Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” hiç birinden Alî bin Ebî Tâlibin “kerremallahü
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vecheh” fazîletleri kadar iflitilmemifldir. Seyyid-üt-tâife Cüneyd-i Ba¤dâdî “kuddise sirruh” ise flöyle demifldir: E¤er
hazret-i Alî “rad›yallahü anh” muhârebelerden biraz f›rsat
bulabilseydi, bize tesavvufa âid çok fleyler gelirdi ki, kalbler
ona tâkat getiremezdi. (fierh-i te’arrüf) kitâb›nda flöyle yaz›lm›fld›r: Alî bin Ebî Tâlib “rad›yallahü anh” âriflerin bafl›d›r.
O kendisinden önce kimsenin söylemedi¤i ve kendisinden
sonra da benzerini dahî kimsenin söyliyemedi¤i fleyleri söylemifldir. Meselâ, bir gün minber üzerinde: Bana Arfl›n alt›ndakilerden sorunuz. Benim kalbim ilmle doludur. Bu ilm, a¤z›mda bulunan Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
mubârek a¤z›n›n suyundand›r. Mubârek a¤z›n›n suyunu a¤z›ma koymufldu. Nefsim kudretinde olan Allahü teâlâya yemîn
ederim ki, e¤er izn verilse, Tevrâtda ve ‹ncîlde olan fleyleri
söylerdim ve benim sözlerimi tasdîk ederlerdi, buyurmufldur.
O meclisde Da’leb Yemânî ad›nda bir kimse vard›. Hazret-i
Alînin “rad›yallahü anh” bu sözlerini duyunca, bu kifli ne
söylüyor, ona bir soru soray›m da rüsvâ edeyim, dedi. Kalk›p
bir fley sormak istiyorum, dedi. Hazret-i Alî “rad›yallahü
anh”, ö¤renmek için ise sor, inâd için ise sorma, buyurdu.
Da’leb Yemânî, sen beni süâl sorma¤a mecbûr etdin, diyerek, yâ Alî “rad›yallahü anh” Rabbini gördün mü, diye sordu. Hazret-i Alî, görmedi¤im Rabbime tapm›yorum, dedi.
Da’leb: Nas›l gördün diye sordu. Hazret-i Alî, bafl gözü ile
görülmez, ancak kalbler hakîkî yakîn ile görür. Rabbim birdir, orta¤› ve benzeri yokdur. Mekân› yokdur. Üzerinden zemân geçmez, hislerle anlafl›lmaz, mahlûklara k›yâslanmaz,
buyurdu. Da’leb Yemânî bu sözleri duyunca feryâd edip düfldü ve bay›ld›. Bir müddet sonra kendine gelince, hiç kimseye
inâd ve imtihân niyyetiyle soru sormayaca¤›na dâir Allahü
teâlâya söz verdi. Hazret-i Alî ona dedi ki, flunu bilmelisin ki,
‹bni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” flöyle buyurmufldur: Alîye
“rad›yallahü anh” ilmin onda dokuzu verilmifldir. Onda birine de ortakd›r.
¥ ‹mâm-› Müstagfirî “rahmetullahi aleyh” (Delâil-ün-nübüvve) adl› kitâb›nda flöyle yazm›fld›r: Rûm kayseri, Emîr-ül
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mü’minîn hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” halîfeli¤i zemân›nda çok müflkil süâller yaz›p, cevâbland›rmas› için bir elçiyle gönderdi. Bu hâdise kitâblarda uzun anlat›lm›fld›r. Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” Kayserin mektûbunu okudu
ve hazret-i Alîye gönderdi. Hazret-i Alî okudukdan sonra,
kalem ve kâ¤›d istedi. Sorular›n cevâb›n› yaz›p elçiye verdi.
Elçi, hazret-i Ömere, bu cevâblar› yazan kimdir, diye sordu.
Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” da, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” amcas›n›n o¤lu, dâmâd› ve dostudur,
dedi.
¥ Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” hâz›r ve latîf cevâblar›ndan biri flöyledir: Bir gün yehûdîlerden
bir gurub gelip: Ey müslimânlar! Siz Peygamberinizin vefât›ndan sonra ne yapd›n›z? Birbirinize k›l›ç çekip, harb bile
yapd›n›z, dediler. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” onlara: Ey
yehûdîler, sizin ayaklar›n›z henüz denizden kurumam›fld› ki,
hazret-i Mûsâya “aleyhisselâm” bize baflkalar›n›n ma’bûdlar› gibi ma’bûdlar bul dediniz, buyurdu.
¥ Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alîye “rad›yallahü anh” dediler ki, hazret-i Ebû Bekrin ve hazret-i Ömerin “rad›yallahü anhümâ” zemânlar›nda müslimânlar aras›nda fitne ve
harbler olmad›. Hazret-i Osmân›n ve Senin “rad›yallahü anhümâ” zemân›nda ise ›zd›râb, üzüntü, kar›fl›kl›klar ve harbler oldu. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” bu söze flöyle cevâb
verdi: Hazret-i Ebû Bekrin ve hazret-i Ömerin “rad›yallahü
anhümâ” yard›mc›lar›, hazret-i Osmân ve ben “rad›yallahü
anhümâ” idik. Hazret-i Osmân›n ve benim yard›mc›lar›m ise
sizler oldu¤unuzdan böyle oldu.
¥ Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” Fil vak’as›ndan yedi sene sonra Mekkede do¤du. Ba’z›lar› o Kâ’bede do¤du demifllerdir. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Peygamberli¤i bildirildi¤inde, hazret-i Alî onbefl yafl›nda idi. Ba’z›lar› onüç, ba’z›lar› on yafl›nda idi demifllerdir. Dokuz yafl›nda
idi diyenler de vard›r. Birinci rivâyet sahîhdir. ‹bni Cevzî,
(Safve-tüs safve) kitâb›nda hazret-i Alînin vefât etdi¤inde
yafl› hakk›nda dört rivâyet vard›r, bunlar altm›fl üç, altm›fl
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befl, elliyedi ve ellisekizdir, diye yazm›fld›r.
¥ Emîr-ül mü’minîn hazret-i Osmân “rad›yallahü anh”,
flehîd edildikden üç gün sonra defn edildi. Befl gün sonra ise
halk hazret-i Alînin yan›na gelip, halîfeli¤i kabûl etmesini istediler. Zîrâ o s›rada halîfeli¤e ondan dahâ lây›k kimse yokdu. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” kabûl etmemek için çok
u¤rafld›. Ancak sonunda kabûl etdi ve hâz›r bulunanlar ile
bî’at yapd›. Bî’at edenler aras›nda Huzeyme bin Sâbit, Ebül
Heysem bin Tîhân, Muhammed bin Müslim, Ammâr bin
Yâser, Ebû Mûsel Efl’arî, Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü
anhüm ecma’în” gibi dahâ nice kimseler vard›. Hazret-i Talha ve hazret-i Zübeyr “rad›yallahü anhümâ” da bî’at etdiler.
Abdüllah bin Ömer, Sa’d bin Ebî Vakkâs da ehl-i k›ble ile
savaflma¤a kat›lmamalar› kayd›yla bî’at etdiler. Bu husûsdaki hadîs-i flerîfleri sebeb olarak gösterdiler. Hâs›l›, hazret-i
Alînin hilâfeti bî’at ile gerçeklefldi. Hâl ve akd ehli, bu husûsda ittifâk etdiler. Hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” vilâyetinin ve kerâmetinin nihâyeti yokdur.
¥ Sahîh rivâyetlerle sâbit olmufldur ki, hazret-i Alî mubârek aya¤›n› at›n›n üzengisine koyarken Kur’ân-› kerîmi okuma¤a bafllar, di¤er aya¤›n› koyarken veyâ bir rivâyete göre
de ata binip oturunca temâm›n› hatm ederdi.

Esmâ binti Umeys hazret-i Fât›man›n “rad›yallahü anhümâ” flöyle anlatd›¤›n› rivâyet etmifldir: Zifâfa girdi¤im gece, Alîden “rad›yallahü anh” korkdum. Çünki yer onunla
konufluyordu. Sabâhleyin bu hâli Resûlullaha “sallallahü
aleyhi ve sellem” anlatd›m. Resûlullah secde yapd›. Bir müddet sonra mubârek bafl›n› kald›rd› ve bana flöyle buyurdu:
“Sana müjdeler olsun ey Fât›ma! Senin neslin çok temiz olacak. Allahü teâlâ kocan› di¤er insanlardan dahâ fazîletli k›ld›. Yeryüzüne, flarkdan garba her ne oluyorsa, ona haber
vermesini emr eyledi, buyurdu.
¥

¥ ‹mâm-› Fahreddîn Râzî “rahmetullahi aleyh” (Tefsîr-i
kebîr)inde flöyle yazm›fld›r: ‹mâm-› Alînin “rad›yallahü anh”
sevdiklerinden Abdüllah Esved ad›nda bir kimse vard›. Bir
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gün h›rs›zl›k yapd›. Hazret-i Alînin huzûruna getirdiler. Sen
mi, yapd›n diye sordu. Esved, evet dedi. Bunun üzerine elini
kesdi. Esved d›flar› ç›k›p giderken, yolda Selmân-› Fârisîye ve
‹bni Kevâye “rad›yallahü anhümâ” rastlad›. ‹bni Kevâ, elini
kim kesdi diye sordu. Esved, elimi mü’minlerin emîri, müslimânlar›n reîsi, Resûlullah›n dâmâd› ve Betülün zevcesi kesdi, dedi. ‹bni Kevâ, sen elini keseni medh mi ediyorsun, dedi.
Esved, nas›l medh etmeyeyim ki, benim elimi hak üzere kesdi ve beni Cehennem ateflinden kurtard›, dedi. Selmân-› Fârisî “rad›yallahü anh” Esvedin bu sözlerini hazret-i Alîye anlatd›. Hazret-i Alî, Esvedi yan›na ça¤›rd›. Kesilen elini bile¤inin üzerine koydu ve bir mendil ile örtüp düâ etdi. O s›rada
gökden bir ses iflitdiler. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” örtdü¤ü mendilin kald›r›lmas›n› emr etdi. Kald›r›p bakd›lar ki, Esvedin eli Allahü teâlân›n izniyle iyileflmifl, eskisi gibi olmufldu.
¥ Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî “rad›yallahü anh” Kûfeye gitmifldi. Birgün sabâh nemâz›n› k›ld›kdan sonra, bir kimseye falan yere git, orada bir mescid vard›r. Mescidin yan›nda bir ev vard›r. O evde bir kad›nla bir erkek münâkafla ediyorlar. Onlar› buraya getir, dedi. O flahs gidip onlar› getirdi.
Hazret-i Alî onlara, bu gece çok çekifldiniz, dedi. O genç, ey
mü’minlerin emîri, bu kad›n› nikâhla ald›m. Ancak ne zemân
yan›na yaklaflmak istesem bana ondan bir nefret hâs›l oldu.
Gücüm yetse onu yan›mdan temâmen uzaklafld›racakd›m.
Benimle çekiflme¤e bafllad›. Siz emr gönderip, bizi ça¤›r›ncaya kadar kavga ediyorduk, dedi. Hazret-i Alî, ba’z› sözler
vard›r ki, herkesin iflitmesi gerekmez, dedi. Orada bulunan
di¤er kimseler da¤›ld›lar. Hazret-i Alî o kad›na dönerek kocas› olan genci gösterdi ve bunun kim oldu¤unu biliyor musun, dedi. Kad›n hây›r, dedi. Hazret-i Alî kad›na, ben söyliyeyim. Yaln›z sen de inkâr etme, dedi. Sonra, sen falan›n k›z› falan de¤il misin, dedi. Kad›n evet, dedi. Senin amcan›n bir
o¤lu vard›. Birbirinizi severdiniz. Annen evlenmenize râz› olmad›. Sen bir gece helâya gitmek için d›flar› ç›kd›n. Amcan›n
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o¤lu seni tutdu ve yaklafld›. Ondan hâmile kald›n. Bu durumu annene söyledin. Babandan gizledin. Çocu¤u do¤uraca¤›n zemân annen seni d›flar› ç›kard›. Bir o¤lan do¤urdun. Bir
beze sar›p, insanlar›n kazâ-› hâcet yapd›klar› bir d›vâr›n dibine b›rakd›n. Bir köpek gelip çocu¤u koklad›. Sen bir tafl
atd›n. Tafl çocu¤un bafl›na de¤ip yard›. Annen elbisesinden
bir parça bez y›rt›p, çocu¤un bafl›n› sard›. Çocu¤u orada b›rak›p gitdiniz. Bir dahâ da görmediniz. Kad›n, evet ey
mü’minlerin emîri öyle oldu. Bunu benden ve annemden
baflka kimse bilmiyordu, dedi. Hazret-i Alî sözlerine devâm
ederek flöyle dedi: O gün sabâhleyin çocu¤u falan kâfile oradan al›p götürdüler. Büyütüp terbiye etdiler. Sonra o genç
kâfile ile Kûfeye gelip, seni nikâh etdi. Gence bafl›n› aç dedi. Genç bafl›n› aç›nca, bafl›nda tafl yaras›n›n izi görüldü. Kad›na bu genç senin o¤lundur. Allahü teâlâ sizi harâm ifllemekden korudu! Haydi o¤lunu al git, buyurdu.
¥ Kûfe halk› Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alîye, F›rat nehrinin suyu tafld›, ekinlerimiz ziyân oldu. Allahü teâlâya düâ
ediniz de suyu biraz azals›n, dediler. Hazret-i Alî evine girdi.
Halk kap›s›nda bekliyordu. Biraz sonra d›flar› ç›kd›. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” h›rkas›n› giymifl, cübbesini omuzuna alm›fl, sar›¤›n› bafl›na koymufl, asâs›n› da eline alm›fld›. Bir at istedi ve ata binip F›rat nehrinin kenâr›na gitdi.
Halk da yaya olarak arkas›ndan gitdiler. Nehrin kenâr›na
var›nca atdan indi ve iki rek’at nemâz k›ld›. Sonra asây› eline al›p, köprünün üzerine ç›kd›. Hazret-i Hasen ve hazret-i
Hüseyn de “rad›yallahü anhümâ” yan›nda idi. Asâs›yla suya
do¤ru iflâret etdi. Su biraz azald›. Bu kadar yeter mi buyurdu. Halk, biraz dahâ azals›n, dediler. Asâs›yla ikinci def’a
iflâret etdi. Su biraz azald›. Yine bu kadar yeter mi diye sordu. Biraz dahâ azalmas›n› istediler. Üçüncü def’a iflâret etdi
ve su biraz dahâ azald›. Halk, ey mü’minlerin emîri bu kadar
yeter, dediler.
¥ Cündeb bin Abdüllah el-Ezdî “rad›yallahü anh” flöyle
anlatm›fld›r: Cemel ve S›ffîn harblerinde hazret-i Alî “rad›yal-
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lahü anh” ile berâberdim. Hazret-i Alînin hakl› oldu¤undan
hiç flübhem yokdu. Nehrevâna var›p, orada konaklad›k. Bu s›rada içime bir flübhe düfldü. Karfl›m›zdakilerin hepsi kurra ve
seçilmifl kimselerdir. Onlar› katl etmek büyük bir ifldir, diyordum. Sabâhleyin askerlerin aras›ndan ç›kd›m. Bir matara suyum vard›. Bir yerde m›zra¤›m› yere dikip, kalkan›m› üzerine
asd›m. Kalkan›n gölgesinde oturdum. Bir de bakd›m ki, Emîrül mü’minîn hazret-i Alî “rad›yallahü anh” ç›ka geldi. Yan›nda hiç su var m›, dedi. Mataramdaki suyu verdim. Al›p uzak
bir yere gitdi ve görünmez oldu. Sonra göründü. Abdest alm›fld›. Gelip kalkan›n gölgesine oturdu. O s›rada atl› birisi geldi ve hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” sordu. Yâ Emîr-el
mü’minîn! Bu atl› kimse sizi görmek istiyor, dedim. Ça¤›r gelsin, dedi. Ça¤›rd›m. Huzûruna gelip yâ Emîr-el mü’minîn, muhâlifler Nehrevân› geçdiler ve suyu kesdiler, dedi. Hazret-i
Alî “rad›yallahü anh”, imkâns›z geçmifl olamazlar, dedi. Biz
böyle konuflurken bir kifli dahâ ç›kageldi. Muhâlifler suyu
geçdiler, dedi. Hazret-i Alî, geçmediler, dedi. O kimse vallahi
ben, onlar›n sancaklar›n› suyun öbür taraf›nda görmeden gelmedim, geçdiler, dedi. Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî ise, vallahi geçmediler! Nas›l geçerler ki, onlar›n düflüp, kanlar›n›n
akaca¤› yer buras›d›r, dedi. Sonra bekleme¤e bafllad›. Ben de
bekliyordum. Kendi kendime, Elhamdülillah elime bir ölçü
geçdi. Hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” hâlini bu ölçü ile anlar›m. O yâ yalanc› bir bahâd›rd›r veyâ onun Allahü teâlâdan
veyâ Resûlünden bildi¤i bir delîli vard›r, dedim. Kendi kendime flöyle karar verdim. Muhâlifler suyu geçmifllerse, hazret-i
Alîye karfl›, geçmemifllerse muhâliflere karfl› savaflay›m, dedim. Askerlerin aras›ndan geçdim ve bakd›m ki, muhâlifler
suyu geçememifller. Bayraklar› ayn› yerde duruyordu. Bu s›rada hazret-i Alî “rad›yallahü anh” s›rt›ma dokunup, haydi
iflinle meflgûl ol, dedi. Savaflmaya bafllay›p, muhâliflerden birini öldürdüm. Arkas›ndan birini dahâ öldürdüm. Birinin
üzerine de at›m› sürüp hücûm etdim. Onu yaralad›m, o da
beni yaralad›. ‹kimiz de yere düfldük. Arkadafllar›m beni al›p
götürmüfller. Kendime geldi¤imde muhârebe bitmifldi.
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¥ Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” bir muhârebeye bafllay›nca flöyle demifldi: Karfl› taraf›n askerleri katl olunup, on
kifliden az kalmad›kca buradan geçemezler! Benim askerlerimden ise on kifliden az flehîd olacakd›r. Savafldan sonra
muhâliflerden dokuz kifli sa¤ kalm›fld›. Hazret-i Alînin askerlerinden ise dokuz kifli flehîd olmufldu.
¥ Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî bir kimseye; seni falan
yerde falan hurma a¤ac›n›n üzerine asacaklar, dedi. Aynen
söyledi¤i gibi oldu.
¥ Haccâc bin Yûsüf, Kumeyl bin Ziyâd› “rad›yallahü teâlâ anh” yan›na ça¤›rd›. Kumeyl bin Ziyâd gitmeyip kaçd›.
Haccâc onun akrabâlar›n› ve yak›nlar›n› bulunduklar› vazîfelerden uzaklafld›rd›. Bunun üzerine Kumeyl bin Ziyâd, ben
zâten yaflland›m. Benim yüzümden yak›nlar›m› ifllerinden
mahrûm etmesi do¤ru de¤ildir diyerek, Haccâc›n yan›na geldi. Haccâc maksad›m seni ele geçirmekdi, dedi. Kumeyl bin
Ziyâd Haccâca, ben ihtiyârlad›m. Bana istedi¤ini yap, gidece¤imiz yer Allahü teâlân›n huzûrudur. Beni öldürürsen,
senden hesâb sorulacakd›r. Bana Emîr-ül mü’minîn hazret-i
Alî “rad›yallahü anh”, Senin kâtilin Haccâc olacakd›r diye
söyledi, dedi. Haccâc, Kumeyl bin Ziyâd›n “rad›yallahü
anh” boynunu vurdurdu!
¥ Haccâc bir gün, Ebû Türâb›n ya’nî hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” Eshâb›ndan birini öldürerek Allahü teâlâya yaklaflmak istiyorum. Onunla en çok bulunup sohbet eden de kölesi Kanberdir, dedi. Kanberi “rad›yallahü anh” yan›na ça¤›rtd›. Gelince, Kanber sen misin, diye sordu. Evet benim, dedi.
Alî bin Ebî Tâlibin kulumusun [kölesi misin], dedi. Ben Allahü teâlân›n kuluyum. Emîr-ül mü’minîn Alî “rad›yallahü
anh” velîni’metimdir, dedi. Haccâc, onun yolundan döner misin diye sordu. Kanber, onun yolundan, dîninden efdal bir din
göster, dedi. Haccâc, seni öldürmek istiyorum, ne fleklde öldürülmek istiyorsun söyle, dedi. Kanber “rad›yallahü anh” nas›l
istersen öyle öldür. Ben de k›yâmet günü seni öldürürüm. Zâten hazret-i Alî “rad›yallahü anh” bana, ey Kanber! Seni
zulmle öldüreceklerdir, buyurmufldu, dedi. Haccâc emr etdi,
Kanberi “rad›yallahü anh” öldürdüler.
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¥ Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî “rad›yallahü anh” Berâ
bin Âzibe “rad›yallahü anh”, o¤lum Hüseyni “rad›yallahü
anh” flehîd edeceklerdir. O zemân sen hayâtda olacaks›n.
Ona yard›m etmeyeceksin, buyurdu. Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh” flehîd oldu. Berâ bin Âzib “rad›yallahü anh”
Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî do¤ru söyledi. Hazret-i Hüseyn flehîd edildi. Ben ona yard›m etmedim, dedi. Piflmânl›k
duydu.
¥ Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî bir yolculu¤unda Kerbelâya u¤rad›. Sa¤›na soluna bak›p a¤lad› ve geçdi. Buras› onlar›n develerinin çökdürülece¤i yerdir ve katl olunacaklar›
makâmd›r, dedi. Yan›nda bulunan Eshâb›, ey Emîr-el
mü’minîn! Buras› neresidir, diye sordular. Buras› Kerbelâd›r. Burada bir kavm öldürülecekdir. Onlar hesâbs›z Cennete gireceklerdir, buyurdu. O s›rada bu sözün ma’nâs›n› anlayamad›lar. Ancak Kerbelâ vak’as› olup, hazret-i Hüseyn flehîd edilince anlafl›ld›.
¥ Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” Kûfeden asker istemifldi. Epeyce i’tirâzlardan sonra gönderdiler. Askerler gelmeden önce, hazret-i Alî “rad›yallahü anh” oniki bin kifli geliyor buyurdu. Eshâb-› kirâmdan biri demifldir ki, askerlerin
geçdikleri yere durdum. Teker teker sayd›m. Tam onikibin
kifli idiler.

S›ffîn harbine giderken, hazret-i Alînin “rad›yallahü
anh” askerlerinin bir konak yerinde suya ihtiyâc› oldu. Her
ne kadar sa¤a sola koflufldurdular ise de, su bulamad›lar.
Hazret-i Alî, Eshâb›n› yoldan biraz sapd›rd›. Çölde bir kilise
göründü. Kilisede bulunanlardan su sordular. Buradan iki
fersâh uzakda su var, dediler. Eshâb›, hazret-i Alîye, izn verirsen gidelim, herhâlde tâkat›m›z tükenmeden suya ulafl›r›z,
dediler. Hazret-i Alî oraya gitme¤e lüzûm yokdur, dedi. Sonra kat›r›n› k›bleye do¤ru çevirdi. Bir yere iflâret ederek, buray› kaz›n buyurdu. Biraz kazd›lar, büyük bir tafl ç›kd›. Tafl›
bir dürlü sökemediler. Hazret-i Alî, su bu tafl›n alt›ndad›r.
Gayret edin kald›r›n, dedi. Çok u¤rafld›lar. Fekat tafl› kald›ramad›lar. Hazret-i Alî bu hâli görünce kat›r›ndan indi. Kol¥
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lar›n› s›¤ad›. Mubârek parmaklar›n› tafl›n alt›na sokdu, zorlay›p tafl› kald›rd› ve uza¤a atd›. Oradan gâyet saf, tatl› ve
so¤uk bir su ç›kd›. O sudan içdiler. Yanlar›na da ald›lar.
Hazret-i Alî o tafl› tekrâr yerine koydu ve üzerini toprakla
örtün, buyurdu. Orada bulunan kilisenin râhibi bu hâli gördü. Hemen kiliseden ç›k›p, hazret-i Alînin huzûruna geldi.
Sen Peygamber misin, dedi. Hây›r, ben mürsel peygamber
Muhammed Mustafân›n “aleyhisselâm” halîfesiyim, dedi.
Râhib, hazret-i Alîye, elini ver müslimân olay›m, dedi. Râhib, Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlühü ve enneke vas›yyü Resûlühü, ya’nî
senin de Resûlün vasîsi oldu¤una flehâdet ederim diyerek
müslimân oldu. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” râhibe, sen
bu yafla kadar kendi dîninde yaflam›fls›n. fiimdi ne sebeble
bizim dînimize girdin, diye sordu. Râhib: Ey mü’minlerin
emîri, bu kiliseyi, bu tafl› kald›racak kimse için yapm›fllard›r.
Biz kitâblar›m›zda okuyorduk ve âlimlerimizden duyuyorduk ki, burada bir çeflme vard›r. Üzerinde de bir tafl vard›r.
O tafl› ancak Peygamber veyâ Peygamberin vasîsi kald›rabilir. Bu tafl› senin kald›rd›¤›n› görünce, arzûma kavufldum ve
senelerdir bekledi¤im fleyi buldum, dedi. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” bu sözleri iflitince a¤lad›. Gözlerinin yafl›ndan
sakal› ›sland›. Sonra Allahü teâlâya hamd olsun ki, beni
unutulmufllardan eylemedi. Kitâb›nda zikr edilenlerden eyledi, buyurdu. O râhib, hazret-i Alînin ordusuna kat›l›p,
fiâm ehline karfl› çok savafld› ve flehâdet se’âdetine erifldi.
Hazret-i Alî nemâz›n› k›ld›rd› ve Allahü teâlâya onun afv›
için düâ etdi. Ondan bahs edilince, o benim dostumdur, buyururdu.
¥ Habbe-i Urnî “rad›yallahü anh” Emîr-ül mü’minîn
hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” Eshâb›ndan idi. O flöyle
anlatm›fld›r: Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh” ile yap›lan
harb günlerinde, Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî bir kilisenin
yan›nda konaklad›. Bir kifli gelip; esselâmü aleyke yâ Emîrel mü’minîn, dedi. Hazret-i Alî, ve aleykesselâm, dedi. O
kimse, ben fiem’un bin Yuhennây›m. Bu kilisenin sâhibi-
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yim. Bizim yan›m›zda bir kitâb vard›r. Îsâ aleyhisselâmdan
beri, mîrâs olarak bize intikâl etmifldir. ‹sterseniz okuyay›m,
dedi. Hazret-i Alî, oku, buyurdu. O kifli okuma¤a bafllad›.
Kitâbda Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vasf› ve
ümmetinin vasflar› yaz›l›yd›. Sonunda da bu kilisenin yan›nda Peygambere en yak›n olan meflr›k ehâlisini dîne, îmâna
getiren ve garb ehâlisiyle harb eden birisi konaklar. Ona göre dünyâ, fliddetli f›rt›nal› bir günde rüzgâr›n savurdu¤u
kumdan dahâ hafîfdir. Ona göre, Allah yolunda ve Onun
muhabbetiyle ölmek, susam›fl kimsenin su içmesinden dahâ
kolayd›r. Ona yard›m eden, Allahü teâlân›n r›zâs›na kavuflur
ve onun yan›nda savafl›rken ölen flehîd olur, diye yaz›l› idi.
Sonra o kimse dedi ki: O Peygamber gönderildi. Ben o Peygambere îmân etdim. Sen gelip buraya konaklay›nca huzûruna geldim ki, art›k diri veyâ ölü hep seninle berâber olaca¤›m. Onun bu sözleri üzerine hazret-i Alî ve yan›nda bulunanlar a¤lafld›lar. Sonra hazret-i Alî: Allahü teâlâya hamd
olsun ki, beni unutulanlardan eylemedi. Kitâb›nda zikr etdi,
dedi. Habbe-i Urnî sözlerine devâmla flöyle anlatm›fld›r:
Hazret-i Alî bana, bu kimse seninle birlikde kals›n, dedi.
Kuflluk ve akflam yemeklerinde onu yan›na ça¤›r›rd›. Leyletül-Harîrde, harbin fliddetli bir zemân›nda o kimse flehîd oldu. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” nemâz›n› k›ld›rd›, kabre
kendisi indirdi ve bu kimse Ehl-i Beyti seven bir kiflidir, buyurdu.
‹bni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” flöyle anlatm›fld›r:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Hudeybiye gününde, Mekkeye do¤ru yola ç›kd›. Müslimânlar susad›lar. Hiçbir yerde su bulamad›lar. Resûlullah Cahfede konaklad›.
“‹çinizden kim, birkaç kifliyle falan kuyuya gidip, kablara
su doldurup bize getirebilir. Allah›n Resûlü onu Cennet ile
müjdeliyor” buyurdu. Bir kifli kalk›p ben giderim, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” suculardan birkaç kifli ile onu gönderdi. Selemetübni Ekvâ “rad›yallahü anh”
der ki, ben de onlarla berâberdim. O kuyuya yak›n bir yere
vard›k. Orada a¤açlar vard›. A¤açlar›n aras›ndan çok sesler
¥
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iflitdik ve hareketler gördük. Odunsuz atefl görünüyordu. Biz
çok korkduk. A¤açlardan öteye geçme¤e cesâret edemedik.
Geri dönüp, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna geldik. Onlar cinnîlerden bir gurub idi, sizi korkutdular.
E¤er gitseydiniz önceden söyledi¤im gibi size hiç zararlar›
dokunmazd›, buyurdu. Bir kifli dahâ kalk›p, ben gideyim yâ
Resûlallah, dedi. O da sucular ile berâber gitdi. Onlar da
a¤açl›k yere var›nca korkup geri döndüler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: E¤er gitseydiniz evvelce söyledi¤im
gibi size hiç bir zarar gelmezdi, buyurdu. O s›rada gece oldu.
Eshâb-› kirâm›n susuzlu¤u iyice artd›.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” huzûruna ça¤›rd›. Sucularla berâber gidip o
kuyudan su getiriniz, buyurdu. Selemetübni Ekvâ flöyle anlat›r: Kablar›m›z› arkam›za asd›k. K›l›çlar›m›z› ellerimize ald›k.
Hazret-i Alî önden gidiyor ve flu ma’nâdaki fli’ri okuyordu:
“Cinnîlerin gürültülerinden ve korku salmak için gösterdikleri ateflden, korkarak geri dönmekden, Rahmân olan Allahü
teâlâya s›¤›n›r›m.” A¤açl›k yere var›nca biz de sesler duyduk
ve hareketler gördük. Bizi korku kaplad›. Kendi kendimize,
Alî “rad›yallahü anh” de o iki kimse gibi geri döner, diyorduk.
Hazret-i Alî bize dönüp, benim arkamdan yürüyünüz. Gördüklerinizden korkmay›n›z. Size onlardan zarar gelmez, dedi.
A¤açlar›n ortas›nda hiç odun yokken, büyük atefller yanma¤a
bafllad›. Bir tak›m kesilmifl bafllar göründü. Korkunç sesler ç›kar›yorlard›. Çok korkduk. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” o
kesik bafllar›n aras›na girdi. Bize arkamdan geliniz, sa¤a sola
bakmay›n›z ve hiç korkmay›n›z, dedi. Arkas›ndan ta’kîb edib
kuyuya vard›k. Bir kovam›z vard›. Berâ bin Mâlik “rad›yallahü anh” bir iki kova su çekdi. Sonra kovan›n ipi kopup, kova
kuyuya düfldü. Kuyunun dibinden gülüflme ve kahkahâ sesleri geldi. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh”, kim gidip askerlerden
bir kova dahâ getirir, dedi. Hiç birimiz o a¤açlar›n aras›ndan
geçme¤e cesâret edemeyiz, dediler. Bunun üzerine hazret-i
Alî “rad›yallahü anh” beline bir ip ba¤lay›p, kuyuya indi. Ku– 315 –

yudan kahkaha sesleri geliyor ve gitdikçe art›yordu. Hazret-i
Alî kuyunun yar›s›na kadar inince, aya¤› kay›p kuyuya düfldü.
Kuyudan velvele sesleri geliyordu ve bir insan› bo¤azlarken
ç›kan sesler gibi sesler iflitiliyordu. O s›rada hazret-i Alînin sesi iflitildi. Allahü Ekber! Allahü Ekber! Ben Allah›n kulu
ve Resûlullah›n kardefliyim! Su kablar›n›z› afla¤›ya sal›n diyordu. Su kablar›n› kuyuya sald›k. Hepsini su ile doldurdu.
A¤›zlar›n› ba¤lad› ve birer birer yukar› ç›kard›. Biz birer kab,
hazret-i Alî iki kab su al›p, gitdik. A¤açlar›n aras›na gelince,
önceki iflitdi¤imiz sesleri ve hareketleri hiç iflitip görmedik.
Hiç biri yokdu. A¤açlar›n aras›ndan ç›kmam›za az kalm›fld›
ki, heybetli bir ses iflitdik. Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve
sellem” ve hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” medh eden beytler okuyordu. Hazret-i Alî önümüzden gidiyordu ve fli’r söylüyordu. Resûlullah›n huzûruna var›nca, hazret-i Alî olanlar›
birbir anlatd›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” dönerken duydu¤unuz ses, Safâ tepesinden putlar›n fleytân› olan
Müs’›ri öldüren Abdüllah adl› cinnînin sesi idi, buyurdular.
Allahü teâlâ, hazret-i Alî “rad›yallahü anh” için günefli
iki kerre batd›kdan sonra geri gönderdi. Birisi, Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›nda, di¤eri de vefât›ndan sonra vukû’ buldu.
¥

Ümmü Seleme, Esmâ binti Umeys, Câbir bin Abdüllah
ve Ebû Sa’îd-il-Hudrî “rad›yallahü anhüm ecma’în” flöyle rivâyet etmifllerdir: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
bir gün evinde hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” yan›nda
oturuyordu. O s›rada Cebrâîl aleyhisselâm vahy getirdi.
Vahyin a¤›rl›¤›ndan Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
mubârek bafl›n› hazret-i Alînin dizine koydu. Günefl bat›ncaya kadar o fleklde kald›. Hazret-i Alî ikindi nemâz›n› k›lmam›fld›. Îmâ ile oturdu¤u yerde k›ld›. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” mubârek bafl›n› kald›rd›. Yâ Alî, ikindi nemâz›n› k›ld›n m›, buyurdu. Yâ Resûlallah, oturdu¤um yerde
îmâ ile k›ld›m, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
düâ et, Allahü teâlâ günefli geri çevirsin, nemâz›n› vaktinde
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ve ayakda k›l, buyurdu. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” düâ
etdi. Günefl geri geldi ve ikindi nemâz›n› vaktinde k›ld›. Esmâ binti Ümeys “rad›yallahü anhâ” flöyle demifldir: Gurûb
vaktinde güneflden b›çk› sesi gibi bir ses duyuldu. Bu hâdise
dahâ evvel geçmifldi. Fekat iki rivâyet farkl› oldu¤undan burada tekrâr zikr edildi.
¥ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan
sonra, Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî “rad›yallahü anh” Bâbile giderken, F›rat nehrini geçmek istedi. ‹kindi nemâz›n›n
vakti idi. Kendisi ve Eshâb›ndan bir k›sm› ikindi nemâz›n›
k›ld›lar. Di¤erleri hayvânlar›n› sudan geçirmekle meflgûl oldular Bu s›rada günefl batd›. ‹kindi nemâz›n› kaç›rd›lar. Bu
konuda çok sözler söylediler. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh”
bu sözleri duyunca, günefli geri getirmesi için Allahü teâlâya
düâ etdi. Allahü teâlâ düâs›n› kabûl edip, günefli geri gönderdi. ‹kindi nemâz›n› k›lmam›fl olanlar nemâzlar›n› k›ld›lar
ve günefl tekrâr batd›. O s›rada güneflden korkunç bir ses geldi. Eshâb çok korkdular. Tesbîh, tehlîl ve istigfâr etme¤e
bafllad›lar.

Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” kendisinin haberlerini,
hazret-i Mu’âviyeye “rad›yallahü anh” götüren bir flahsa, niçin götürdün, dedi. O flahs inkâr etdi. Hazret-i Alî, yemîn
edermisin, dedi. O flahs yemîn etdi. Hazret-i Alî, e¤er yalan
yere yemîn etdiysen, Allahü teâlâ senin gözünü kör etsin,
dedi. Aradan bir hafta geçmeden o flahs›n gözleri kör oldu.
Bastonundan tutup çekerlerdi. Aslâ yolunu göremezdi.
¥

Müstagfirî “rahmetullahi aleyh” (Delâil-ün-nübüvve) adl› eserinde de bu hâdiseye benzer bir hâdiseyi flöyle nakl etmifldir: Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” bir gün Rahbede bir flahsa bir fley sordu. O flahs do¤ru söylemedi. Hazret-i Alî, yalan söylüyorsun, buyurdu. O flahs hây›r yalan
söylemiyorum, dedi. Hazret-i Alî, e¤er yalan söylüyorsan sana beddüâ edeyim, Allahü teâlâ seni kör eylesin mi, dedi. O
da et, dedi. Bunun üzerine hazret-i Alî ona beddüâ eyledi.
Dahâ Rahbeden ç›kmadan gözleri kör oldu.
¥ ‹mâm-›
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Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî “rad›yallahü anh”, bir
gün mescidde bulunanlara yemîn vererek: Kim Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” (Beni seven, Alîyi de sever) buyurdu¤unu iflitdiyse, flâhidlik etsin, dedi. Oniki kifli
flâhidlik etdi. Bir kimse Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” bu hadîs-i flerîfi söyledi¤i sohbetde bulundu¤u hâlde flâhidlik etmedi. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” ona ey
falan, sen bu hadîs-i flerîfi duydu¤un hâlde niçin flehâdet etmedin, diye sordu. O kimse ben ihtiyârd›m, unutdum, dedi.
Hazret-i Alî, yâ Rabbî e¤er bu flahs yalan söylüyorsa, derisinde bir beyâzl›k meydâna getir ki, sar›¤› o beyâzl›¤› örtmesin, diye düâ etdi. Bu hâdiseyi nakl eden kimse, vallahi o
flahs› gördüm, iki gözünün aras›nda bir beyâzl›k meydâna
gelmifldi, demifldir. Zeyd bin Erkam “rad›yallahü anh” demifldir ki: O gün ben de o meclisde veyâ böyle bir meclisde
idim. Ben de o hadîs-i flerîfi iflitenlerden idim. Fekat onu gizledim, flâhidlik etmedim. Allahü teâlâ benim gözlerimin nûrunu giderdi. Demifllerdir ki, Zeyd bin Erkam “rad›yallahü
anh” flâhidlik etmedi¤inden dolay› dâimâ piflmân olup, Allahü teâlâdan magfiret dilerdi.
¥

¥ Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî “rad›yallahü anh” bir
gün minbere ç›kd› ve flöyle buyurdu: Ben Allah›n kuluyum.
Resûlullah›n kardefli ve vârisiyim. Cennetdeki kad›nlar›n
seyyidesini nikâh eden benim. Benden baflka bu da’vâda bulunana Allahü teâlâ bir musîbet versin! O meclisde bulunan
bir kimse, ben Allah›n kuluyum ve Resûlullah›n kardefliyim
diyen bir kimsenin sözü kimseye hofl gelmez. Buna kim inan›r, dedi. Dahâ yerinden kalkmadan, akl›n› kaybedip, delirdi. Orada bulunanlar, dahâ önce buna böyle birfley olmufl
mu, idi diye sordular. Kavmi hây›r olmad›, dediler. O kimsenin hazret-i Alî hakk›nda kötü düflünmesi sebebiyle böyle
oldu¤unu herkes anlad›.
¥ S›ffîn harbinde bir gün Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî
“rad›yallahü anh”, Ey Ebâ Müslim neredesin, diye nidâ eyledi. Hazret-i Alînin o¤lu Muhammed bin Hanefiyye “rad›yallahü anh”: Babac›¤›m, Ebû Müslim arka saflardad›r, de-
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di. Hazret-i Alî, Ey o¤lum, Ebû Müslim Havlânîyi kasdetmiyorum. Ben bu ordunun kumandan› olacak olan Ebû Müslimi kasdediyorum. O meflrik taraf›ndan siyâh bayraklarla ç›kar, çok harb eder. Allahü teâlâ onun vâs›tas›yla dînini yayar. Dînin yay›lmas›nda onunla birlikde olanlara ve zâlimlerin bafllar›n›n afla¤›da olmas›na gayret gösterenlere müjdeler
olsun, buyurdu.
¥ Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”,
Kûfe halk›ndan Muhammed bin Ebî Bekre “rad›yallahü
anh” yard›m etmelerini istedi. Fekat kabûl etmediler. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh”, yâ Rabbî! Bunlara öyle birini musallat et ki, bunlara hiç ac›mas›n, diye düâ etdi. Bir rivâyetde
ise bunlara Sakîfden birini musallat et, demifldir. O gece Haccâc do¤du. Haccâc Kûfe halk›na çok eziyyet etmifldir.
¥ Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh” bir gün, ne olurdu
ne zemân vefât edece¤imizi bilseydik, dedi. Yan›nda bulunanlar biz bunu bilemeyiz, dediler. Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh” ben bunu Alîden “rad›yallahü anh” ö¤renirim. Çünki, onun a¤z›ndan ç›kan söz hakd›r, dedi. ‹’timâd etdi¤i kimselerden üç kifli ça¤›rd›. Onlara Kûfeye gidiniz. Kûfeye bir konak kal›nca, birbirinizin arkas›ndan aral›kl› olarak Kûfeye giriniz. Benim vefât etdi¤imi söyleyiniz. Yaln›z, hastal›¤›m, vefât zemân›m, kabrimin yeri ve nemâz›m› kimin k›ld›rd›¤› hakk›nda hepiniz ayn› fleyi söyleyiniz, dedi. O üç kifli yola ç›kd›lar.
Kûfeye bir konak kal›nca, önce birisi gitdi. Nereden geliyorsun, dediler. fiâmdan geliyorum, dedi. fiâmda ne haberler vard›r, diye sordular. Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh” vefât
etdi, dedi. Onu hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” huzûruna
götürdüler. Hazret-i Alî onun söylediklerine i’tibâr etmedi.
‹kinci gün di¤er kimse Kûfeye girdi. Ona da önceki kifliye sorduklar› fleyleri sordular. O da birinci kimsenin söylediklerini
söyledi. Bu haberi yine hazret-i Alîye iletdiler. Fekat o iltifât
etmedi. Üçüncü günde, üçüncü flahs Kûfeye girdi. O da öncekilerin söyledi¤i fleylerin ayn›s›n› söyleyince, hazret-i Mu’âviyenin “rad›yallahü anh” vefât etdi¤ine kimsenin flübhesi kalmad›. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” ise, hây›r o vefât etmedi,
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dedi. Mubârek bafl›n› göstererek, bunun kan›yla yüzüm kana
bulanmad›kca Mu’âviye “rad›yallahü anh” vefât etmez, buyurdu. O üç kifli bu haberi hazret-i Mu’âviyeye iletdiler. Hazret-i Mu’âviye kendisinin hazret-i Alîden sonra vefât edece¤ini anlad› ve öyle oldu.
¥ Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” bir hutbesinde Ba¤dâd
vak’as›na iflâret ederek; sanki ben, Benî Abbâsdan birisinin
kurbanl›k yerine getirilen develerin tepelendi¤i gibi, tepelendi¤ini görüyor gibiyim, dedi. Dinleyenler, buna mâni’ olmak mümkin de¤il mi, dediler. Yaz›k o kimseye ki, bu gün
Allahü teâlân›n emrini b›rak›p, dünyâya dalm›fl ve zarara u¤ram›fld›r, dedi. Sonra o hutbesinde: E¤er istesem o kimselerin ismlerini, künyelerini ve s›fâtlar›n›, katl olunacaklar› yeri
haber verebilirim, buyurdu.
¥ Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” bir hutbesinde de, kendisinin kâtili olan Abdürrahmân bin Mülceme iflâret ederek,
kendisinin kâtili olaca¤›n› söylemifldir. Bir def’as›nda Abdürrahmân bin Mülcemi Kûfe mescidinde gördü ve flu
ma’nâdaki beyti okudu:

Hâz›rlan ölüme, o gelmekdedir sana,
Bafllama feryâda, ölüm gelince sana.
Sonra ‹bni Mülcemi yan›na ça¤›rd› ve ona senin câhiliyyet zemân›nda veyâ çocuklu¤unda hiç lakab›n varm› idi, diye sordu. Bilmiyorum, dedi. Sana ey flakî veyâ ey Sâlihin k›s›r devesi diyen, yehûdî bir süt annen varm› idi, dedi. ‹bni
Mülcem vard›, dedi. Hazret-i Alî baflka birfley söylemeyip,
susdu.
¥ Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” bir gün flöyle buyurdu:
Dün gece Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” rü’yâda
gördüm. Yâ Resûlallah! Ümmetinden bana ulaflan bu mihnetler ve husûmetler nedir, dedim. Onlar›n üzerine düâ et,
buyurdu. Yâ Rabbî! Bana onlardan iyi karfl›l›k ver ve onlar›n üzerine benden kötüsünü musallat eyle, diye düâ etdim.
O gün düâs› kabûl olunup flehîd edildi.
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Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Babam Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî “rad›yallahü anh” vefât edince, bir ses iflitdik. Bu Allah›n kulunu bize b›rak›n›z,
siz d›flar› ç›k›n›z, diyordu. Biz d›flar› ç›kd›k. Evin içinden bir
ses duyduk. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât
etdi. Onun vasîsi de flehîd oldu. Bundan sonra bu ümmeti
kim koruyacakd›r, diyordu. Birisi cevâb verip: Kim onun yolundan gider ve onun ahlâk› ile ahlâklan›rsa, bu ümmetin koruyucusu o olur, diyordu. Sonra sesler kesildi. Eve girdik.
Hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” y›kanm›fl ve kefenlenmifl
bulduk. Nemâz›n› k›l›p defn etdik.
¥

¥ Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” o¤ullar› hazret-i Hasene
ve hazret-i Hüseyne “rad›yallahü anhümâ” flöyle vas›yyet etmifldi. Vefât etdi¤im zemân beni bir serîrin üzerine koyup,
Gazbin taraf›na götürünüz. Orada beyâz bir tafl bulacaks›n›z.
O tafldan nûr yay›ld›¤›n› görürsünüz. Oray› kaz›n›z. Hâz›rlanm›fl bir mekân bulacaks›n›z. Beni oraya defn ediniz. Söyledi¤i fleyler aynen görüldü ve vas›yyeti yerine getirildi.
¥ Hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” kabrini yerle ayn› seviyede örtmüfllerdi. Hârûn Reflîd bir gün avlan›rken, Gazbin
taraf›na gitmifldi. Ceylânlar Gazbin taraf›na kaç›p gizlendiler. Her ne kadar avc› do¤an kufllar›n› ve av köpeklerini oraya gönderdilerse de, ceylânlara yaklaflamay›p, geri geldiler.
Bunun sebebini Gazbindeki ba’z› ihtiyârlara sordular. ‹htiyârlar, dedelerimizden hazret-i Alînin “rad›yallahü anh”
kabrinin burada oldu¤unu duyduk, dediler. Hârûn Reflîd bunu duyunca kabûl etdi. Hayâtda oldu¤u müddetce her sene
gelip ziyâret etdi.
¥ Hazret-i Alîye “rad›yallahü anh” muhâlif olanlar›n u¤rad›klar› musîbetlerden bir k›sm›n› ‹mâm-› Müstagfirî “rahmetullahi aleyh” (Delâil-ün-nübüvve) kitâb›nda flöyle yazm›fld›r: Firâs bin Amr, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›nda bafl a¤r›s›na tutuldu. Resûlullah onun iki
gözü aras›na dokundu. Mubârek parmaklar›n›n dokundu¤u
yerden kirpi k›l› gibi bir k›l ç›kd›. Bafl a¤r›s› kesildi. Hâricîler, hazret-i Alîye “rad›yallahü anh” karfl› harekete geçdikle-
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rinde, Firâs bin Amr hâricîler taraf›n› tutdu. Bafl›ndaki o k›l
düfldü ve fliddetli bafl a¤r›s› bafllad›. Bu iflin bafl›na gelmesi
hazret-i Alîye “rad›yallahü anh” karfl› hücûm etdi¤indendir,
dediler. Firâs bin Amr “rad›yallahü anh” tevbe etdi. Bafl›nda o k›l tekrâr ç›kd› ve bafl a¤r›s› kesildi.
¥ Sâlih bir kimse flöyle anlatm›fld›r: Bir gece rü’yâmda k›yâmet kopmufl ve bütün insanlar› hesâba çekmek üzere toplad›klar›n› gördüm. S›rat köprüsüne do¤ru gidip, s›rat› geçdim. Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” Kevser havuzunun yan›nda gördüm. Hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseyn
“rad›yallahü anhümâ” da insanlara su da¤›t›yorlard›. Bana
da su vermeleri için yanlar›na gitdim. Bana su vermediler.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” sana su vermek istemezler, buyurdu. Niçin yâ Resûlallah dedim. Senin bir komflun var. Alîye “rad›yallahü anh” la’net eder ve kötü sözler
söyler ve sen ona mâni’ olmazs›n, buyurdu. Yâ Resûlallah!
Bende ona mâni’ olacak kuvvet yokdur, beni öldürmesinden
korkar›m, dedim. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
bana bir b›çak verdi ve git onu öldür, buyurdu. Rü’yâmda gidip o komfluyu öldürdüm. Geri dönüp, yâ Resûlallah, emrinizi yerine getirdim, dedim. O zemân Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” hazret-i Hasene dönerek: Yâ Hasen, buna
su ver, buyurdu. Hazret-i Hasen bana su verdi. Su kâsesini
elinden ald›m. Fekat içip içmedi¤imi hât›rlam›yorum. Sonra
uykudan uyand›m. Abdest al›p sabâha kadar nemâz k›ld›m.
Sabâhleyin birkaç kifli aralar›nda falan kimseyi bu gece yata¤›nda öldürmüfller diye konufluyorlard›. Hâkimin adamlar›
gelip komflulardan birkaç suçsuz kimseyi yakalay›p götürdüler. Ben kendi kendime, Sübhânallah! Bu nas›l rü’yâ idi ki
hakîkat oldu diyordum. Sonra hâkime gidip, o adam› ben öldürdüm. Yakalad›¤›n›z kimseler suçsuzdur, dedim. Hâkim,
sen ne söylüyorsun, diye flafl›rd›. Ben rü’yâ gördüm. Allahü
teâlâ o rü’yây› hakîkat yapd›. Benim günâh›m nedir diyerek,
hâkime rü’yâm› anlatd›m. Hâkim bana Allahü teâlâ sana
hayrl› mükâfatlar versin. Sen de suçsuzsun, yakalad›klar›m›z
da suçsuzdur, dedi.
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Alî bin Zeyd “rad›yallahü anhümâ” flöyle anlatm›fld›r:
Sa’îd bin Müseyyib “rad›yallahü anh” bana bir flahs› gösterdi. Git o flahs› gör, dedi. Sen hâlini söyle, ben onu görürüm,
dedim. O öyle bir flahsd›r ki, Resûlullah›n Eshâb›ndan hazret-i Alî ve hazret-i Osmân “rad›yallahü anhümâ” hakk›nda
uygun olmayan sözler söylüyor, dedi. Ben Allahü teâlâya
münâcât edip, yâ Rabbî, e¤er hazret-i Osmân›n ve hazret-i
Alînin “rad›yallahü anhümâ” senin yan›nda k›ymetleri ve
i’tibârlar› varsa, bana bir niflân göster, dedim. O flahs›n yüzü
siyâh oldu.
¥

¥ Medînede bir flahs vard›. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh”
hakk›nda kötü sözler söylerdi. Sa’d bin Mâlik “rad›yallahü
anh” ona beddüâ etdi. O flahs devesini mescidin d›fl›na ba¤lay›p, mescide girerek, cemâ’atin aras›na oturmufldu. Devesi
yerinden s›çray›p mescide girdi. O flahs› gö¤sünün alt›na al›p,
o kadar ezdi ki adam öldü.
¥ Ebû Abdüllah Muhammed bin Kayy›m Cevziyye (Kitâbür-rûh) adl› eserinde, ‹bni Ebiddünyân›n (Kitâb-ül-menâmât), kitâb›ndan nakl etmifldir. O da Kureyflli bir ihtiyârdan
rivâyet etmifldir: O ihtiyâr flöyle anlatm›fld›r: fiâmda yüzünün
bir taraf› siyâh bir adam gördüm. O taraf›n› dâimâ bir fleyle
örterdi. Yüzünün neden böyle oldu¤unu sordum. Hâlimi her
sorana anlataca¤›ma dâir Allahü teâlâya söz verdim, dedi ve
anlatma¤a bafllad›. Ben hazret-i Alî “rad›yallahü anh” hakk›nda çok kötü sözler söylerdim. Bir gece rü’yâmda, bir kifli
gelip, sen benim hakk›mda kötü sözler mi söylüyorsun diyerek, yüzümün bir taraf›na bir fley vurdu. Sabâhleyin yüzümün o taraf›n›n siyâh oldu¤unu gördüm.
¥ Hüseyn bin Alî “rad›yallahü anhümâ” flöyle anlatm›fld›r: Medîne vâlîsi ‹brâhîm bin Hiflâm el-Mahzûmî, her
Cum’a bizi minber etrâf›nda toplar ve hazret-i Alî “rad›yallahü anh” hakk›nda yak›flmayan sözler söylerdi. Yine bir
Cum’a günü mescid dolu idi. Ben minberin yan›nda oturuyordum. Uyumufldum. Rü’yâmda Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” kabrinin aç›ld›¤›n› gördüm. Bana, ey Ebû
Abdüllah! Bu flahs›n sözlerine üzülmüyormusun buyurdu.
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Evet üzülüyorum, dedim. Gözlerini aç bak, Allahü teâlâ ona
ne yapacak buyurdu. Gözlerimi açd›m, yine hazret-i Alî “rad›yallahü anh” hakk›nda uygunsuz sözler söylüyordu. Birdenbire minberden düflüp öldü.
‹MÂM-I HASEN B‹N ALÎ
“rad›yallahü anhümâ”
¥ Emîr-ül mü’minîn hazret-i Hasen bin Alî “rad›yallahü
anhümâ” oniki imâm›n ikincisidir. Künyesi Ebû Muhammeddir. Lakab› Takî ve Seyyiddir. Hicretin üçüncü senesinde Ramezân-› flerîf ay›n›n ortas›nda Medînede do¤du. ‹sm-i flerîfini
Cebrâîl aleyhisselâm Cennet ipeklerinden bir ipe¤e sar›l› olarak Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” hediyye getirmifldir.

Esmâ binti Umeys “rad›yallahü anhâ” flöyle anlatm›fld›r:
Hazret-i Hasenin ve hazret-i Hüseynin “rad›yallahü anhümâ” ebesi ben idim. Hazret-i Hasen do¤unca, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” teflrîf etdi. O¤lumu getir yâ Esmâ buyurdu. Onu Resûlullaha verdim. Sa¤ kula¤›na ezân,
sol kula¤›na ikâmet okudu. Hazret-i Alîye “rad›yallahü
anh” o¤lumun ad›n› ne koydun, diye sordular. Hazret-i Alî,
yâ Resûlallah, onun ismini koymakda sizin önünüze geçmem, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ben de
o¤luma ism vermekde Rabbimden öne geçmem, buyurdu.
O s›rada hemen Cebrâîl aleyhisselâm geldi. Yâ Resûlallah!
Allahü teâlâ sana selâm ediyor ve Senin “sallallahü aleyhi
ve sellem” ile Alînin “rad›yallahü anh”, Mûsâ “aleyhisselâm” ile Hârûn “aleyhisselâm” gibi oldu¤unuzu buyurdu.
O¤lunun ad›n› Hârûnun “aleyhisselâm” o¤lunun ad› gibi
koy. Onun ad› fienberdir. Ma’nâs› arabîde Hasen demekdir,
dedi.
Bir sene sonra hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh” do¤unca, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” yine teflrîf etdiler. Hazret-i Hüseyni “rad›yallahü anh” kendilerine verdim.
Onu yere koyup a¤lama¤a bafllad›lar. Niçin a¤l›yorsunuz yâ
Resûlallah, dedim. Bu o¤lumu zâlim bir kavm flehîd edecek– 324 –

lerdir. Fât›maya söyleme, buyurdu. Hazret-i Alîye “rad›yallahü anh” o¤lumun ad›n› ne koydun diye sordu. Yine hazreti Hasenin “rad›yallahü anh” isminin konmas›nda oldu¤u gibi karfl›l›kl› konufldular. Cebrâîl aleyhisselâm geldi. Yâ Muhammed “aleyhisselâm”, o¤lunun ad›n› Hârûnun “aleyhisselâm” di¤er o¤lunun ad›ndan koy, onun ad› fienberre idi.
Arabîde Hüseyn demekdir, dedi.
Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh” ayaklar›ndan gö¤süne
kadar Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” çok benzerdi. Hazret-i Hasen de “rad›yallahü anh” gö¤sünden bafl›na
kadar Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” çok benzerdi. Bir gün hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü anh” hazret-i Haseni “rad›yallahü anh” omuzuna kadar kald›rd›. Yemîn ederek, Alîye “rad›yallahü anh” de¤il, Resûlullaha “sallallahü
aleyhi ve sellem” benziyor, dedi. Hazret-i Alî “rad›yallahü
anh” de tebessüm etdi.
Hazret-i Hasen “rad›yallahü anh” yaya olarak yirmibefl
kerre hac yapd›. Gençler onun binek hayvân›n› yan›nda çekip götürürlerdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
bir gün minbere ç›km›fld›. Hazret-i Hasen de “rad›yallahü
anh” kuca¤›nda idi. Bir cemâ’ate bak›yor, bir de hazret-i
Hasene bak›yordu: (Bu benim o¤lum Seyyiddir. Allahü teâlâ yak›nda bunun vâs›tas›yla iki müslimân askerinin aras›n› bar›fld›r›r) buyurdu. Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü
anh”, hazret-i Hasenin “rad›yallahü anh” müslimânlar aras›nda fitne ç›kmas›na aslâ râz› olmad›¤›n›, fitne ç›kmamas›n› cân-› gönülden istedi¤ini biliyordu. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” flehîd olunca, hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü
anh” hazret-i Hasen “rad›yallahü anh” ile gizlice anlafld›.
E¤er bafl›na bir ifl gelirse, kendisinden sonra hazret-i Hasenin “rad›yallahü anh” halîfe olmas› için sözlefldi. Hazret-i
Hasen “rad›yallahü anh” hutbeye ç›k›p: Ey müslimânlar!
Ben hiçbir zemân fitneyi sevmem! Bugün Mu’âviye “rad›yallahü anh” ile sulh yapd›m. Bu ifli, ya’nî halîfeli¤i ona b›rakd›m. E¤er hakk› ise, hakk› ona ulafld›. E¤er halîfelik benim hakk›m ise, ümmet-i Muhammedin “aleyhisselâm” sa– 325 –

lâh›, iyili¤i için hakk›m› ona ba¤›fllad›m. Ey Mu’âviye “rad›yallahü anh”! Allahü teâlâ sende bildi¤i bir hayr için veyâ
gördü¤ü bir fler için seni vâlî (halîfe) yapm›fld›r. Allahü teâlâ
[Enbiyâ sûresi 111.ci âyetinde meâlen], (... Belki bu cezâ
va’dinin uzamas› sizin için bir belâd›r ve bir zemâna kadar sizi fâidelendirmek içindir) buyurdu, dedi ve minberden indi.
Orada bulunanlardan birisi hazret-i Hasene “rad›yallahü
anh”, ey müslimânlar›n yüz karas›, Mu’âviye “rad›yallahü
anh” ile bî’at m› etdin, mal› ona m› b›rakd›n, dedi. Hazret-i
Hasen “rad›yallahü anh” flöyle buyurdu: Allahü teâlâ Benî
Ümeyye sultânlar›n›n saltanat›n› Resûlullaha “sallallahü
aleyhi ve sellem” gösterdi. Onlar›n birbiri ard›nca kendinin
minberine ç›kd›¤›n› görünce, bu ifl Resûlullaha “sallallahü
aleyhi ve sellem” güç geldi. Bunun üzerine Allahü teâlâ
[Kevser sûresi 1.ci âyetinde meâlen], (Biz sana Kevseri verdik) ve [Kadr sûresi 1, 3.cü âyetlerinde meâlen] (Biz Kur’ân›
sana Kadr gecesinde indirdik. Kadr gecesi bin aydan dahâ
hayrl›d›r.) buyurulan âyet-i kerîmeleri gönderdi, dedi. Bin
aydan murâd, Benî Ümeyyenin saltanat müddetidir. Benî
Ümeyye sultânlar›n›n saltanat› bin ay sürdü. Bu hâdiseyi
nakl eden râvî flöyle demifldir: Onlar›n saltanat müddetini hesâb etdim. Seksen üç sene dört ay olmakdad›r. Hazret-i Hasen “rad›yallahü anh” halîfeli¤i hazret-i Mu’âviyeye b›rak›nca, hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh”: Ey Ebâ Muhammed. Halîfeli¤i bana b›rakmakla hiç kimsenin yapamayaca¤›
bir civânmerdlik yapd›n, dedi.
¥ Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Bir
gece Hasen bin Alî “rad›yallahü anhümâ”, Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” huzûrunda idi. Resûlullah onu
pek ziyâde severdi. Ona haydi annene git, buyurdu. Ben götüreyim, dedim. Resûlullah, hây›r sen gitme, buyurdu. O s›rada gökden ânî bir flimflek parlad›. Hazret-i Hasen “rad›yallahü anh” o flimfle¤in ›fl›¤›nda yürüyüp, annesinin evine
gitdi.
¥ Hazret-i Hasen “rad›yallahü anh” bir hac mevsiminde
yaya olarak Mekkeye gidiyordu. Mubârek ayaklar› flifldi. Kö-
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lesi, efendim aya¤›n›z›n flifli ininceye kadar hayvâna binseniz,
dedi. Kabûl etmedi ve ilerdeki konak yerinde siyâh bir kimse göreceksin. Yan›nda bir mikdâr ya¤ vard›r. O ya¤› ondan
münâkafla etmeden sat›n al, buyurdu. Kölesi, anam babam
sana fedâ olsun. Hiç bir konak yerinde öyle birisini görmedik ki, onda böyle bir fley bulunsun. Burada nas›l olacakd›r,
dedi. Bir konak yerine vard›lar. Orada siyâh bir kimse göründü. ‹flte söyledi¤im kimse budur. Git, ondan ya¤ sat›n al,
paras›n› da ver, buyurdu. Kölesi o kimsenin yan›na gidip ya¤
istedi. O kimse bu ya¤› kimin için al›yorsun, diye sordu. Hasen bin Alî “rad›yallahü anh” için al›yorum, dedi. Siyâh kimse, beni onun yan›na götür, ben onun kölesiyim, dedi. O flahs
hazret-i Hasenin “rad›yallahü anh” huzûruna gelince, ben
senin kölenim, para istemem, yaln›z han›m›m do¤um sanc›s›
çekiyor, sa¤lam ve s›hhatli bir o¤lan do¤urmas› için düâ buyur, dedi. Hazret-i Hasen “rad›yallahü anh” ona, evine git,
Allahü teâlâ sana istedi¤in gibi bir o¤lan çocu¤u verdi, buyurdu. O flahs evine gitdi ve kusûrsuz bir o¤lunun dünyâya
gelmifl oldu¤unu gördü.
¥ Hazret-i Hasen “rad›yallahü anh” bir gün Zübeyrin evlâdlar›ndan biri ile “rad›yallahü anhüm” yolculu¤a ç›kd›lar.
Yolculuk s›ras›nda, kurumufl bir hurma ba¤çesinde konaklad›lar. Hazret-i Hasen “rad›yallahü anh” için bir hurma a¤ac›n›n alt›na minder serdiler. Bir a¤ac›n alt›na da Zübeyr “rad›yallahü anh” evlâd› için minder serdiler. Hazret-i Zübeyrin evlâd›, bu a¤açlarda hurma olsayd› da yiseydik, dedi.
Hazret-i Hasen “rad›yallahü anh” tâze hurma m› istersin, dedi. Evet diye cevâb verdi. Bunun üzerine hazret-i Hasen “rad›yallahü anh” ellerini kald›r›p düâ etdi. Dudaklar› k›p›rd›yordu. Fekat ne söyledi¤i anlafl›lm›yordu. O s›rada bir hurma a¤ac› birden bire yeflerip, yaprakland› ve tâze hurmalar
verdi. Orada onlarla birlikde bulunan bir deveci, bu sihrdir,
dedi. Hazret-i Hasen “rad›yallahü anh”, bu sihr de¤ildir.
Peygamberin o¤lunun [torununun] kabûl olunan düâs›yla
vâki’ olmufldur, buyurdu. Orada bulunanlar o hurmalardan
yiyip doydular.
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Hazret-i Hasenin “rad›yallahü anh” menk›beleri, ilmi,
ibâdeti, cömerdli¤i, mürüvveti ve di¤er üstün ahlâk›, flefkati
çok yaz›lm›fl olup, sahîh rivâyetler ile bildirilmifldir. Burada
k›saca yaz›ld›.
¥

Hazret-i Haseni “rad›yallahü anh” zehrleyerek flehîd
etmifllerdir. Vefât edece¤i s›rada, hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh” baflucunda idi. Ey kardeflim, seni zehrleyenin
kim oldu¤undan flübheleniyorsun, dedi. Hazret-i Hasen,
onu öldürmek için mi soruyorsun, dedi. Hazret-i Hüseyn
“rad›yallahü anh”, evet, dedi. Hazret-i Hasen, e¤er bir
kimseden flübheleniyorsam, Allahü teâlâ ona herkesden
fliddetli cezâ verir. E¤er flübhelendi¤im bir kimse yoksa,
günâhs›z bir kimsenin benim için öldürülmesini istemem,
dedi. Onu han›m› Ca’denin zehrledi¤i meflhûrdur. Vefât›
hicretin ellinci senesinde Rebî’ül-evvel ay›n›n ilk günlerindedir.
‹MÂM-I HÜSEYN B‹N ALÎ
“rad›yallahü anhümâ”
Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh” oniki imâm›n üçüncüsü ve imâmlar›n atas›d›r. Künyesi Ebû Abdüllahd›r. Lakablar›, flehîd ve seyyiddir. Hicretin dördüncü senesinde fia’ban
ay›n›n dördünde, sal› günü, Medînede do¤du. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” onun ismini Hüseyn “rad›yallahü anh” koydu. Bu husûsdan dahâ önce bahsedilmifldi.
Hazret-i Hüseynin “rad›yallahü anh” mubârek yüzünde
öyle bir nûr parlard› ki, karanl›k bir gecede bir yere otursa,
mubârek aln›ndan ve yüzünden parlayan nûrun ayd›nl›¤›nda,
yolu görürlerdi. Mubârek gö¤sünden ayaklar›na kadar olan
k›sm›, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” tam benzerdi. Nitekim hazret-i Hasenin de “rad›yallahü anh” mubârek
gö¤sünden bafl›na kadar olan k›sm› Resûlullaha “sallallahü
aleyhi ve sellem” benzerdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”, (Hüseyn benden, ben de Hüseyndenim, Allahü teâlâ
Hüseyni seveni sever) buyurdu.
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‹bni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” flöyle nakl etmifldir:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” her sabâh nemâz›n›
k›ld›kdan sonra, mubârek yüzünü Eshâb-› kirâma “rad›yallahü anhüm ecma’în” çevirirdi. Mubârek yüzünü gören herkesin gam›, üzüntüsü gider, mesrûr olurlard›. Bir gün sabâh nemâz›ndan sonra, mubârek yüzünü dönmedi ve hazret-i Alîyi
“rad›yallahü anh” ça¤›rd›. ‹kisi birlikde mescidden ç›k›p gitdiler. Eshâb-› kirâm nereye ve niçin gitdiklerini anlayamad›lar. ‹kisi birlikde hazret-i Fât›man›n evine gitdiler. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, yâ Alî, sen kap›da dur, gelenlerin içeri girmelerine mâni’ ol buyurdu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” içeri girdi. O s›rada hazret-i Hüseyn
do¤mufldu. Melekler tebrîk etmek için geldiler. Hazret-i
Ebû Bekr “rad›yallahü anh” duramay›p, hazret-i Alînin evine gitdi. Kap›ya gelip, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” nerededir, dedi. Hazret-i Alî içerdedir deyince, müsâade et, ben de gireyim, dedi. Resûlullah meflgûldür, dedi.
Benim için de içeri girmesin diye sana emr etdi mi, diye sorunca, hazret-i Alî hây›r, yaln›z dörtyüz yirmi dört bin melek geldi, dedi. Hazret-i Ebû Bekr bu söze hayret edip, bekleme¤e bafllad›. Sonra hazret-i Ömer geldi. Hazret-i Alî ona
da ayn› fleyleri söyledi. Dahâ sonra hazret-i Osmân ve di¤er
Eshâb-› kirâm “rad›yallahü anhüm ecma’în” geldiler. Hazret-i Alî onlara da ayn› fleyleri söyledi. Bir müddet sonra
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” d›flar› ç›kd› ve hazret-i Alîye bütün Eshâb› içeri almas›n› emr buyurdu. Önce
hazret-i Ebû Bekr ve sonra bütün Eshâb-› kirâm içeri girdiler. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”, selâm verdiler. Hazret-i Alînin, meleklerin say›s› hakk›nda söyledi¤i
sözden bahsetdiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
hazret-i Alîye meleklerin say›s›n› nas›l bildin, diye sordu.
Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” melekler gurub gurub geliyorlard›. Her biri bir dil ile konufluyordu ve say›lar›n› bildiriyorlard›, dedi. Resûlullah: “Allahü teâlâ akl›n› ziyâde eylesin yâ Alî” buyurdu.
¥
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dir: Bir gün Eshâb-› kirâmdan “rad›yallahü anhüm ecma’în”
bir cemâ’at ile Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûrunda oturuyorduk. Bir kifli gelip, Resûlullaha “sallallahü
aleyhi ve sellem” bir elma verdi. Resûlullah elmay› mubârek elinde tutuyordu. Hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseyn
“rad›yallahü anhümâ” orada idiler. Elmaya bak›yorlard›.
Resûlullah elmay› birine verip, di¤erini mahzûn etmek istemedi. O s›rada Cebrâîl aleyhisselâm gelip, yâ Muhammed
“aleyhisselâm”, emr et güreflsinler, hangisi gâlib gelirse elmay› ona verirsin, dedi. Resûlullah, güreflmelerini emr etdi
ve güreflme¤e bafllad›lar. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” tut yâ Hasen diyordu. Ben dedim ki, yâ Resûlallah,
Hasene mi tut diyorsunuz? ‹flte Cebrâîl aleyhisselâm da,
Hüseyne tut diyor, buyurdu. Bir rivâyete göre de hazret-i
Fât›ma da orada bulunuyordu. Yâ Resûlallah, büyü¤üne mi,
yoksa küçü¤üne mi tut diyorsunuz, dedi. ‹flte Cebrâîl aleyhisselâm Hüseyne diyor buyurdu. Gürefl uzad› ve birbirlerine gâlib gelemediler. Cebrâîl aleyhisselâm Cennetden bir
elma dahâ getirdi. ‹kisine birer elma verip, onlar› sevindirdiler.
¥ Rivâyet olundu ki, bir gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Cebrâîl aleyhisselâma, göklerden buraya nas›l
geliyorsun diye sordu. Kanad›m›n alt›nda bir düâ vard›r. Onda Hasen ve Hüseyn yaz›l›d›r. Bu iki ismden kuvvet al›r›m,
dedi.
¥ Birgün hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh”, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›nda idi. Annesine gitmek istedi. Hava ya¤murlu idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” düâ etdi. Hazret-i Hüseyn evine var›ncaya kadar
ya¤mur kesildi.
¥ Birgün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” nemâz
k›l›yordu. Kula¤›na bir çocuk a¤lamas› geldi. Nemâz›n› çabuk bitirip d›flar› ç›kd›. Sebebini sordular. Bir çocuk a¤lamas› duydum. Onu Hüseyn zan etdim, buyurdu. Sonra “Allah›m, Hüseyni a¤latan› afv etme” buyurdu.
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Ümmü Hâris “rad›yallahü anhâ” flöyle anlatm›fld›r: Bir
gün Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna gitdim. Yâ Resûlallah! Bir rü’yâ gördüm, korkdum, dedim. Ne
gördün, buyurdu. Senin mubârek vücûdundan bir parça kesdiler, benim yan›ma eklediler, dedim. ‹yi görmüflsün. Fât›man›n bir o¤lu do¤acak ve senin yan›nda kalacakd›r, buyurdu. Bir müddet sonra hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh”
do¤du.
¥

¥ Rivâyet edilir ki, bir gün Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” hazret-i Hüseyni sa¤ dizine, o¤lu hazret-i ‹brâhîmi de sol dizine ald›. Cebrâîl aleyhisselâm gelip, Allahü teâlâ
bu ikisini birlikde sana b›rakmayacak, birini alacakd›r. Sen
birini seç, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, e¤er
Hüseyn vefât ederse, onun ayr›l›¤›ndan benim cân›m yand›¤› gibi, Alînin ve Fât›man›n cânlar› yanar. E¤er ‹brâhîm giderse, en çok ben üzülürüm. Kendi üzüntümü onlar›n üzüntüsüne tercîh ediyorum, buyurdu. Üç gün sonra hazret-i ‹brâhîm vefât etdi. Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh” Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›na her geliflinde,
“Hofl geldin, ey kendisi için o¤lum ‹brâhîmi fedâ etdi¤im
kimse”, buyururdu.
¥ Ümmü Seleme “rad›yallahü anhâ” flöyle anlatm›fld›r:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir gece benim
evimde idi. D›flar› ç›kd› ve uzunca bir müddet sonra geri
geldi. Mubârek saçlar› da¤›lm›fl ve tozlara bulanm›fld›. Mubârek elinde bir fley tutuyordu. Yâ Resûlullah! Bu ne hâldir ki, sizi böyle görüyorum, dedim. Bu gece beni, Irakda
Hüseynin ve evlâdlar›ndan bir gurubun flehîd edilece¤i
Kerbelâ denilen bir yere götürdüler. Onlar›n kan›n› toplad›m, elimde tutdu¤um odur, buyurdu. Mubârek elindekini
bana verdi ve bunu sakla, buyurdu. Onu ald›m, k›rm›z›
renkli bir toprak idi. Bir flifleye doldurup, a¤z›n› s›k›ca kapatd›m. Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh” Irak seferine
ç›k›nca, her gün o flifleyi ç›kar›r, bakard›m ve a¤lard›m. Muharrem ay›n›n onuncu günü sabâhleyin bakd›m, flifledeki
toprak tâze kan olmufldu. Hazret-i Hüseyni flehîd etdikleri-
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ni anlad›m ve çok a¤lad›m. Fekat düflmânlar kar›fl›kl›k ç›karmas›nlar diye kendimi zabtetdim. fiehâdet haberi geldi.
O gün flehîd edilmifl. Hicretin altm›flbirinci senesi Muharrem ay›n›n onunda, “aflûre” günü, Cumartesi günü idi.
Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh” elliyedi sene befl ay yaflad›.
¥ Hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ” anlatm›fld›r: Bir gün
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Cebrâîl aleyhisselâm ile berâber idiler. Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh”
içeri girdi. Cebrâîl aleyhisselâm, bu kimdir, diye sordu. Resûlullah, o¤lumdur deyip onu ba¤r›na basd›. Cebrâîl aleyhisselâm, bunun flehîd olmas› yak›nd›r, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bunu kim flehîd edecekdir, diye sordu. Cebrâîl aleyhisselâm; Senin ümmetin flehîd edecek. ‹stersen nerede flehîd edilece¤ini sana haber vereyim, dedi.
Kerbelâ taraf›na iflâret edip, bir mikdâr k›z›l toprak ald›. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” gösterip, bu toprak flehîd edilece¤i yerin topra¤›d›r, dedi.
¥ ‹mâm-› Zeynel’âbidîn “rahmetullahi aleyh” flöyle anlat-

m›fld›r: Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh” Kûfeye giderken,
yolda her konaklad›¤›m›z yerde, Yahyâ bin Zekeriyyâdan
“aleyhimesselâm” bahsederdi. Bir gün flöyle buyurdu: Dünyân›n afla¤›l›¤›ndan ve k›ymetsizli¤inden biri de, hazret-i
Yahyân›n “aleyhisselâm” mubârek bafl›n›, Benî ‹srâilden de¤ersiz bir kad›na hediyye götürmeleridir!

¥ Sa’îd bin Cübeyr “rad›yallahü anh” ‹bni Abbâsdan
“rad›yallahü anhümâ” flöyle rivâyet etmifldir: Resûlullaha
“sallallahü aleyhi ve sellem” Allahü teâlâdan flöyle bir vahy
geldi. Yahyâ bin Zekeriyyân›n “aleyhimesselâm” katlinden
dolay›, yetmiflbin kimse helâk eyledim. Senin o¤lun [Hazret-i Hüseyn] için, iki kerre yetmifl bin kimse helâk eyleyece¤im.
¥ Hazret-i Hüseynin “rad›yallahü anh” kâtillerinden ve
onlar›n arkadafllar›ndan bir belâya düflmeden ve rezîl olmadan ölen yokdur. Abdülmelik bin Umeyr flöyle anlatm›fld›r:
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Ubeydullah bin Ziyâd› Kûfede bir köflkde otururken gördüm. Emîr-ül mü’minîn hazret-i Hüseynin “rad›yallahü anh”
mubârek bafl› önünde idi! Sonra Ubeydullah bin Ziyâd›n kesilmifl bafl›n› Muhtâr›n önünde gördüm. Muhtâr›n bafl›n›, Zübeyrin o¤lu Mus’ab›n önünde, Mus’ab›n bafl›n› da Abdülmelik bin Mervân›n önünde gördüm. Bu hâdiselerin hepsi k›sa
bir zemânda, bir asr içinde vukû’ buldu.
¥ ‹’timâd olunan kimselerden biri flöyle anlatm›fld›r:
Ubeydullah bin Ziyâd›n ve arkadafllar›n›n kesilmifl bafllar›n›
Kûfe mescidine getirip koydular. Ben de orada idim. Orada
bulunanlar, geldi! geldi! diye ba¤r›fld›lar. Bir de bakd›m, bir
y›lan geldi. Bafllar›n aras›nda dolafld› ve Ubeydüllah bin Ziyâd›n burnunun deli¤inden içeri girdi. Biraz durdukdan sonra ç›kd› ve kayboldu. Sonra insanlar yine, geldi! geldi! diye
ba¤r›fld›lar. O y›lan tekrâr geldi. Önceki gibi yapd›. Bu hâl
def’alarca tekrârland›.
¥ Nakl edilmifldir ki, fiemr bin Zilcûfl, hazret-i Hüseynin
“rad›yallahü anh” yükleri aras›nda bir mikdâr alt›n bulup ald›. Bir k›sm›n› k›z›na zînet yapd›rmak için bir kuyumcuya
verdi. Kuyumcu alt›n› atefle koyunca, alt›n eriyip yok oldu.
fiemr bunu duyunca, kuyumcuyu yan›na ça¤›r›p geri kalan
alt›n› da verip, gözü önünde atefle koymas›n› istedi. Kuyumcu o alt›n› da atefle koyunca, yine eriyip yok oldu. Hiçbir fley
kalmad›.
¥ Nakl edilmifldir ki, hazret-i Hüseynin “rad›yallahü anh”
bir kaç devesini, o bedbaht kimseler kesip piflirmifllerdi. O
kadar ac› olmufldu ki, hiçbiri bir lokma yiyemediler. Vâhib
“rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Hazret-i Hüseynin “rad›yallahü anh” mubârek bafl›n› tafl›yan deveyi de kesdiler.
Eti, meflhûr ac› sabr otundan dahâ ac› olmufldu. Eti atefle
at›p yakd›lar.
¥ ‹’timâd edilir kimselerden biri flöyle anlatm›fld›r: Tay
kabîlesinden birine sordum. Cinnîlerin hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh” için feryâd ederek a¤lafld›klar›n› duymuflsunuz, öyle mi? Evet bu kabîleden herkes duymufldur. Kime
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sorsan sana anlat›r, dedi. Ben senden duymak istiyorum, dedim. Onlar flöyle diyorlard› diyerek, flu ma’nâda beyt söyledi.
Resûlullah›n okflad›¤› aln›n›n nûruyla ayd›nlan›r her yer,
Babas› Alîdir, dedesi her dededen üstün ve hayrl›d›r.
Hazret-i Hüseyni “rad›yallahü anh” flehîd eden bedbahtlardan biri, Medînede hutbeye ç›karak, güyâ müjde veriyordu. O gece Medînede bir ses iflitildi. Fekat sesin sâhibi görülmüyordu ve flu ma’nâdaki fli’ri söylüyordu:
Ey Hüseyni flehîd eden câhil kâtiller,
‹bret olsun size, azâb ile müjdelenenler.
Gökdekiler size beddüâ ederler,
Her zümre, bütün Nebîler ve melekler.
Ey Dâvüd nebî lisân›yla la’netlenenler,
Îsâ bin Meryem de size beddüâ eder.
Rûm diyâr› gâzîlerinden biri flöyle demifldir. Rûm ehâlisinin kiliselerinden birinde flu ma’nâda beyti yaz›l› gördüm.
Nas›l umarlar flehîd edenler Hüseyni,
Yevm-i k›yâmetde dedesinden flefâ’ati.
O beyti gören gâzî demifldir ki, bunu kim yazd› diye sordum, bilmiyoruz dediler.
Bu fakîr [Lami’î Çelebi] bu beyti flöyle bir nazîre yazarak
terceme etmifldir:
Yevm-i Cezâ flefâ’atciden nice umar,
Onlar yapd›lar âline bu vechle ezâ.
Kevser flerâb›n› ne yüzle diler flu kim,
Susuz elinde katl ola evlâd-› Murtazâ.
Zeyd bin Erkam “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
‹bni Ziyâd, hazret-i Hüseynin “rad›yallahü anh” mubârek
bafl›n› getirtip, Kûfenin bütün mahallelerinde dolafld›r›lmas›n› emr etmifldi. Ben evimin penceresinden bak›yordum. Benim hizâma gelince mubârek bafl›ndan iflitdim ki, meâl-i flerî¥
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fi, (Sen san›rm›s›n ki Eshâb-› Kehf ve Eshâb-› Rakîm bizim
alâmetlerimizden ibrete flâyân olanlard›r) olan Kehf sûresinin dokuzuncu âyet-i kerîmesini okuyordu. Bunu iflitince,
tüylerim ürperdi. Vallahi bu senin bafl›nd›r ey Resûlullah›n
o¤lu! Senin iflin çok acâibdir, diye ba¤›rd›m.
¥ Rivâyet edilmifldir ki, Ma’mer ve Zührî “rahimehümallah” Abdülmelikin meclisinde idiler. Velîd onlara, hazret-i Hüseynin flehîd edildi¤i gün, Kudüsün tafllar› ne hâlde
idi, hanginiz bilir, diye sordu. Zührî “rahmetullahi aleyh”,
bana flöyle haber ulafld› diyerek anlatd›: Kald›rd›klar› her
tafl›n alt›nda tâze kan görmüfller. Biri de flöyle anlatm›fld›r:
Hazret-i Hüseynin flehîd edildi¤i gün kan ya¤d›. Her fleyimiz kana buland›. Gökyüzü bize günlerce kan renginde göründü.

Abdüllah bin Abbâsdan “rad›yallahü anhümâ” flöyle rivâyet edilmifldir: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
Peygamberli¤inin bildirilmesinden üçyüz sene önce, dört yüzünde yaz› olan, bir tafl bulundu.
Bir yüzünde flöyle yaz›lm›fld›:
Nas›l umarlar, flehîd edenler Hüseyni,
Yevm-i k›yâmetde dedesinden flefâ’ati.
Bir yüzünde ise;
“Hayr ekerse bir kimse, sürûr biçer” yaz›l› idi.
Bir yüzünde;
“fier eken, piflmânl›k biçer” yaz›l› idi.
Bir yüzünde de;
“fiübhesiz ki, Cennetde Alî, Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü anhüm” için sütden bir nehr vard›r” yaz›l› idi.
¥ Muhammed bin Riyâh flöyle anlatm›fld›r: Bir a’mâ gördüm. ‹nsânlar etrâf›nda toplanm›fllar, gözlerinin kör olmas›n›n sebebini anlamak istiyorlard›. O a’mâ kimse flöyle anlatd›. Biz on arkadafl hazret-i Hüseynin “rad›yallahü anh” flehîd
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edildi¤i gün berâberdik. Fekat ben ona aslâ ok atmad›m ve
k›l›ç çekmedim ve flehîd edilmesine râz› de¤ildim. Hazret-i
Hüseyn “rad›yallahü anh” flehîd edildikden sonra, eve gelip, yats› nemâz›n› k›ld›m ve yatd›m. Rü’yâmda bir adam
gördüm. Yan›ma gelip kalk, Muhammed aleyhisselâma cevâb ver, dedi. Onunla benim aramda birfley yok dediysem
de, beni tutup, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
huzûruna götürdü. Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem”
gördüm. Bir sahrâda üzüntülü hâlde oturuyordu. Huzûrunda da elinde ateflden k›l›ç bulunan bir melek duruyordu.
Huzûruna yaklafl›p selâm verdim. Selâm›ma cevâb vermediler. Uzun müddet durdukdan sonra, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek bafl›n› kald›rd› ve bana, “Benim hurmetimi düflürdün, izzetimi öldürdün ve hakk›ma riâyet etmedin” buyurdu. Ben, yâ Resûlallah! Ben ona ok atmad›m ve bir fley yapmad›m, dedim. Evet, do¤ru söylüyorsun. Fekat kâtillerin aras›nda idin, buyurdu. Sonra, yaklafl,
gel buyurdu. Yaklafld›m. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” önünde bir le¤en vard›. ‹çi kan ile dolu idi. Bu o¤lum Hüseynin kan›d›r, buyurdu. O kandan gözlerime sürdü. Uyand›¤›mda gözlerimin nûru gitmifl, görmez olmufldum!
Yûnüs bin Yahyâ babas›ndan, o da dedesinden flöyle
rivâyet etmifldir: Mekkede bir kifli gördüm. Uzvlar› e¤ri
bü¤rü olmufldu. Ey insanlar! Beni evlâd-› Muhammede
“sallallahü aleyhi ve sellem” götürün, diyordu. Bir kaç kifli
yan›na gidip, ne istiyorsun, dediler. Ben falan kimseyim,
dedi. Hây›r yalan söylüyorsun, bahsetdi¤in kimsenin azâlar› sa¤lam ve güzel yüzlüdür. Senin yüzün siyâh, azâlar›n
bozuk dediler. Vallahi ben falan kimseyim, anlatay›m, dinleyiniz, dedi ve flöyle anlatd›: Ben hazret-i Hüseynin devecisi idim. Bir yerde konaklam›fld›k. Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh” hâcet için bir yerde oturdu¤unda, gözüm
acem pâdiflâh›n›n k›z› fiehr-i Bânû ile evlendiklerinde hediyye gelen bir kemere tak›ld›. ‹steyecekdim. Fekat heybetinden çekinip isteyemedim. Kerbelâya geldik. O musîbet
¥
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meydâna geldi, onu flehîd etdiler. fiehîdlerin cesetlerini b›rak›p gitmifllerdi. Kûfeye dönüyorduk. Birden akl›ma o kemer geldi. Geri dönüp, flehîdlerin bulundu¤u yere gitdim.
Hazret-i Hüseynin mubârek bafl› kesilmifl, kanlar içinde
yat›yordu. Kemerini çözüp almak istedim. Sa¤ elini kald›r›p bana bir darbe vurdu ki, azâlar›m birbirinden ayr›ld›¤›n› zan etdim. Sonra mubârek eliyle tutdu. Aya¤›m› mubârek gö¤süne koyup, kemeri çok çekdim ise de parmaklar›
aç›lmad›. O zemân b›ça¤›m› ç›kar›p, mubârek parmaklar›n› kesdim. Sonra sol eliyle tutdu. Onu da kesdim. Bu s›rada karfl›dan birkaç atl›n›n geldi¤ini gördüm. Burnuma çok
hofl kokular geliyordu. Onlar› gördüm: (‹nnâ lillah ve innâ
ileyhi râciûn) dedim. Gelenler flehîdler aras›nda sa¤ olan
varm› diye arafld›r›yorlard›. Ben kendimi yere atd›m ve
korkudan bir hofl oldum. Önden birisi geliyor ve ben Muhammed Resûlullah›m “sallallahü aleyhi ve sellem” diyordu. Arkas›ndan birisi ben Hamza bin Abdülmuttalibim diyordu. Biri de ben Ca’fer-i Tayyâr›m, baflka birisi ben Alî
bin Ebû Tâlibim, bir di¤eri ben Hasen bin Alîyim, bir di¤eri de ben Fât›ma-tüz-Zehrây›m diyordu. Hepsi gelip hazret-i Hüseyn için a¤lafld›lar. Ey sevgili o¤lumuz ve gözümüzün nûru, senin kesilmifl bafl›na m›, ellerine mi, yaral› bedenine mi, yoksa esîr olmufl evlâd›na m› a¤layal›m. Seni flehîd
etdilerse, ellerini niçin kesdiler, diyorlard›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, sevgili o¤lumun bafl›n› getirin,
buyurdu. O ânda hazret-i Hüseynin “rad›yallahü anh” bafl›n› ellerinde gördüm. Mubârek bafl› bedeninin üzerine
koydu. Hazret-i Hüseynin do¤rulup, oturdu¤unu gördüm.
Resûlullah onu kucaklad›, a¤lad› ve ey o¤lum, seni aç ve
susuz flehîd etmifller, sana yemek ve su verselerdi, Allahü
teâlâ da onlar› açl›k ve susuzluk gününde doyurur ve su verirdi, buyurdu. Sonra yâ Hüseyn, seni flehîd edeni biliyorum, fekat ellerini kim kesdi buyurdu. Hazret-i Hüseyn
“rad›yallahü anh” beni göstererek, iflte flu öldürülenler aras›nda gizlenen kifli kesdi, dedi. Bana dedi ki, kalk yâ flakî.
Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” cevâb ver.
Ben de kalk›p huzûruna vard›m. Ey Allah›n düflmân›, niçin
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benim sevgili o¤lumun elini kesdin, buyurdu. Yâ Resûlallah,
ben onu flehîd etme¤e u¤raflmad›m, dedim. Parmaklar›n›
kesmek dahâ kötüdür, buyurdu. Sonra bana ey Allah›n düflmân›, Allahü teâlâ fleklini de¤ifldirsin, diye düâ etdi. Ondan
sonra a’zâlar›m› de¤iflmifl buldum, dedi. Bunlar› dinleyenler
o kimseye la’net etdiler.
¥ Vâk›dî “rahmetullahi aleyh” flöyle bildirmifldir:
Mel’ûn fiimir, hazret-i Hüseynin “rad›yallahü anh” mubârek bafl›n› kesdikden sonra, bir torbaya koyup evine getirdi. Torbay› yere koyup, üzerine bir da¤arc›k koydu. Han›m› gece d›flar› ç›kd›¤›nda, o da¤arc›kdan bir nûrun göklere
yükseldi¤ini gördü. Yan›na yaklafl›nca alt›ndan bir ses iflitdi. Hemen kocas› fiimirin yan›na gidip, durumu anlatd› ve
onun alt›nda ne vard›r diye sordu. fiimir mel’ûnu, bir hâricînin bafl›d›r. Yezîde götürüyorum, bana çok mâl verir, dedi. Han›m›, ad› nedir, diye sordu. Hüseyn bin Alîdir deyince, kad›n bir ç›¤l›k atd› ve bay›l›p düfldü. Kendine geldi¤inde, kocas›na, ey mecûsîden dahâ kötü kimse! Allahdan
korkmad›n m›? Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem”
kabrinde incitdin. Âlemlerin seyyidinin göz nûrunun bafl›n› kesdin, dedi. Sonra a¤layarak, fiimirin yan›ndan ç›kd›.
fiimir uyuyunca, hazret-i Hüseynin mubârek bafl›n› al›p
öpdü ve odas›na götürdü. Baflka kad›nlar› da ça¤›rd›. Kap›lar› kapat›p a¤lafld›lar. Gece ilerleyince, kad›n› uyku basd›r›p, uyudu. Rü’yâs›nda evinin yar›ld›¤›n› ve her taraf› bir
nûrun kaplad›¤›n› gördü. Bir beyâz bulut içinde iki hâtun
geldi. Hazret-i Hüseynin bafl›n› al›p a¤lafld›lar. Bu iki hâtun, hazret-i Hadîce ve hazret-i Fât›mad›r “rad›yallahü anhümâ” dediler. Sonra yüzü ay gibi parlayan bir kimse geldi. Bu, Muhammed aleyhisselâmd›r, dediler. Sa¤ taraf›nda
hazret-i Hamza, Ca’fer-i Tayyâr ve di¤er Eshâb-› kirâm
vard›. A¤lafld›lar ve hazret-i Hüseynin bafl›n› öpdüler.
Hazret-i Hadîce ve hazret-i Fât›ma fiimirin han›m›n›n yan›na gelip, senin bizim üzerimizde hakk›n çokdur. Ne istersin, dediler. E¤er kabûl ederseniz, Cennetde sizinle birlikde olay›m, dedi. Allahü teâlâ ifllerini ›slâh etsin, seni

– 338 –

bekliyoruz, dediler. fiimirin han›m› uyan›p, rü’yâs›n› oradaki kad›nlara anlatd›. Sabâhleyin kocas› fiimir gelip, hazret-i Hüseynin mubârek bafl›n› istedi. Han›m› vermedi. Art›k seninle yaflayamam, beni bofla dedi. fiimir onu boflad›.
Fekat mubârek bafl› yine vermedi. Ölürüm de yine vermem, dedi. fiimir kad›n› öldürdü ve hazret-i Hüseynin mubârek bafl›n› ald›. Hazret-i Hüseyn, hicretin altm›flbirinci
senesinde Muharrem ay›n›n onunda ve Cum’a gününde flehîd edildi.
Ehl-i Beyt imâmlar›ndan bir k›sm› anlat›ld›. Di¤erleri her
ne kadar Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” görmediler ise de, o alt›n silsilenin kerâmetlerini ve üstün hâllerini,
dedelerinden sonra anlatmak lâz›md›r. Âlimler, ârifler ve
ehl-i yakîn, izzetleri ve flerefleri sebebiyle onlara alt›n silsile
ad›n› vermifllerdir. Oniki imâm›n menk›beleri anlat›ld›kdan
sonra, Eshâb-› kirâm›n ba’z›lar›n›n menk›beleri bildirilecekdir.
‹MÂM-I ZEYNEL’ÂB‹DÎN ALÎ B‹N HÜSEYN
“rad›yallahü anh”
¥ Hazret-i Hüseynin “rad›yallahü anh” o¤ludur. Oniki
imâm›n dördüncüsüdür. ‹smi Alî, künyesi Ebû Muhammed ve Ebül Hasendir. Lakablar› Seccâd ve Zeynel’âbidîndir. Hicretin otuzüçüncü senesinde Medînede do¤du.
Annesi fiehr-i Bânû o devrin acem pâdiflâh›n›n k›z›d›r ve
Nûfl-i Revân-› âdilin evlâd›ndand›r. [Son Sâsânî hükümdâr› Yezdecerdin k›z›d›r. (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n
1126.c› sahîfesine bak›n›z!] ‹mâm-› Zeynel’âbidînin vefât›,
hicretin doksandördüncü senesinde Muharrem ay›n›n onsekizindedir. Hicrî doksanbefl senesinde vefât etdi¤i de
söylenmifldir.

Kendisine Zeynel’âbidîn denilmesinin sebebi fludur: Bir
gece teheccüd nemâz› k›l›yordu. fieytân ejderhâ flekline girip, kendisini meflgûl etmek istedi. Hiç ald›r›fl etmeyince,
ayak parma¤›n› ›s›rd›. Parma¤› çok ac›d›¤› hâlde, nemâz›n›
bozmad›. Allahü teâlâ ejderhân›n fleytân oldu¤unu keflf ile
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bildirince, ona vurarak, uzak ol ey mel’ûn dedi. fieytân uzaklafl›p gitdi. ‹bâdetini temâmlamak için kalk›nca görmedi¤i
birisi üç def’a, sen Zeynel’âbidînsin, ya’nî ibâdet edenlerin
süsüsün diye seslendi.
Her abdest ald›¤›nda benzi sarar›r, vücûdu titreme¤e
bafllard›. Bu hâlin sebebini sorduklar›nda kimin huzûruna
ç›kaca¤›m› biliyor musunuz, buyururdu. Bir gün evinde nemâz k›larken, evi yanma¤a bafllad›. Secdede idi. Ey Resûlullah›n torunu, yang›n ç›kd›, yang›n ç›kd›, diye ba¤r›fld›lar.
Bafl›n› secdeden hiç kald›rmad›. Sonunda atefl söndü. Sizin
bu atefle ald›rmaman›z›n sebebi ve onu size fark etdirmeyen fley nedir diye sordular. Âh›ret ateflini, Cehennem ateflini düflünmekdir, buyurdu. Kerâmetleri ve hârikalar› çokdur.
¥ Zührî “rahmetullahi aleyh” flöyle anlatm›fld›r: Halîfe
Abdülmelik bin Mervân›n emriyle, Zeynel’âbidîn Alî bin
Hüseynin “rad›yallahü anh” ayaklar›n› a¤›r bendlerle, ellerini ve boynunu da zincirlerle ba¤lam›fllard›. Bafl›na da nöbetçiler koymufllard›. Onu görmek için izn istedim. Selâm
verip vedâlaflay›m, dedim. ‹zn verdiler. Huzûruna girdim.
Bir çad›r içinde idi. Onu o vaziyyetde görünce a¤lad›m.
Keflke senin yerine ben olsayd›m da, sen selâmet üzere olsayd›n, dedim. Ey Zührî, sen beni bu ba¤larla ba¤l› ve huzûrsuz mu zan edersin! ‹stesem bu ba¤lardan kurtulurum.
Fekat sana ve senin gibilere de böyle bir eziyyet yap›ld›¤›nda, Allahü teâlân›n azâb› hât›rlan›rsa, bunlar kolay gelir,
buyurdu. Sonra ellerini ve ayaklar›n› zincirlerden kurtard›
ve ben bu ba¤larla iki konakdan fazla gitmeden kurtulaca¤›m dedi. Aradan dört gün geçdi. Bir de bakd›m ki, onu gözetlemek için vazîfelendirilen bekçiler, Medînenin dört bir
taraf›nda dolaflarak onu ar›yorlard›. O bekçilerden ba’z›lar›
flöyle anlatd›lar. Biz bir yerde konaklad›k ve hepimiz onun
etrâf›n› sar›p, sabâha kadar hiç uyumadan gözetledik. Sabâhleyin onu mahmîlin içinde göremedik. Zührî sözlerine
devâmla flöyle anlatm›fld›r. Sonra Abdülmelik bin Mervân›n yan›na gitdim. Bana Zeynel’âbidîni “rad›yallahü anh”
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sordu. Bildiklerimi anlatd›m. Abdülmelik bin Mervân dedi
ki: Zeynel’âbidîn Alî bin Hüseyni buraya yan›ma getirdiler.
Bana, benimle senin aranda ne olmufldur, dedi. Ben yan›mda ikâmet et dedim. Burada ikâmet etmem, dedi ve ç›k›p
gitdi. Onun korkusundan ve heybetinden birfley söyliyemedim.
Zührî “rahmetullahi aleyh” ondan bahsederken a¤lard›
ve o Zeynel’âbidîndir, derdi.
¥ ‹’timâd edilir kimselerden bir zât flöyle anlatm›fld›r: Bir
gün Zeynel’âbidîn Alî bin Hüseynin “rad›yallahü anhümâ”
evine gitdim. Kap›s›na var›nca, seslenip ça¤›ray›m diye durdum. D›flar› ç›kd›. Selâm verdim, selâm›m› ald›. Bir d›vâr›n
dibine gitdik. Bana bu d›vâr› görüyor musun dedi. Evet görüyorum deyince, flöyle anlatd›: Bir gün bu d›vâr›n dibinde
yaslanm›fl oturuyordum. Karfl›ma güzel yüzlü ve güzel elbiseli biri geldi. Bana bakd› ve ey Alî bin Hüseyn, seni üzüntülü görüyorum. E¤er üzüntün dünyâ için ise, r›zk hâz›rd›r.
‹yi kötü herkes r›zk›n› yiyecekdir, dedi. Hây›r, dünyâ için
üzülmüyorum. Dünyâ söyledi¤in gibidir, dedim. E¤er üzüntün âh›ret için ise, o da hakîkî bir va’dd›r ve Allahü teâlâ
orada hükmedecekdir, dedi. Üzüntüm âh›ret için de de¤ildir. Âh›ret de söyledi¤in gibidir, dedim. O hâlde ne için üzülüyorsun, dedi. Zübeyrin o¤lunun fitnesinden korkuyorum,
dedim. Ey Alî, hiçbir kimseyi gördün mü ki, o Allahü teâlâdan korkdu da, Allahü teâlâ onun ifline kifâyet etmedi, dedi. Hây›r dedim. Sonra o zât gözden kayboldu. Bana o zât›n
H›z›r aleyhisselâm oldu¤unu ve do¤ru söyledi¤ini bildirdiler.
¥ Yukardaki hâdiseyi bildiren zât, yine flöyle anlatm›fld›r:
Bir gün Zeynel’âbidînin “rad›yallahü anh” yan›na gitmifldim. Bir gurub serçe kuflu gelip etrâf›m›za kondular ve kalkd›lar. Bana bu serçeciklerin ne söylediklerini biliyor musun,
dedi. Hây›r bilmiyorum, dedim. R›zklar›n› veren Allahü teâlâdan, bugünkü r›zklar›n› istiyorlar, buyurdu.
¥
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met vermeyip, âh›rete ra¤bet edenler” diye bir ses duyuldu.
Fekat söyliyeni kimse görmedi. Bu söz Zeynel’âbidîn “rad›yallahü anh” için idi.
¥ Bir gün Zeynel’âbidîn “rad›yallahü anh” evlâdlar› ve
hizmetcilerinden bir gurubla sahrâya ç›km›fllard›. Sabâh
kahvalt›s› hâz›rlad›lar. Bir ceylân gelip yanlar›nda durdu.
Zeynel’âbidîn “rad›yallahü anh” ceylâna seslenip, ben Alî
bin Hüseyn bin Ali bin Ebî Tâlibim. Annem (ninem) Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” k›z› hazret-i Fât›mad›r
“rad›yallahü anhâ”. Gel bizimle biraz yemek yi, dedi. Ceylân geldi, onlarla yidi. Sonra ayr›l›p gitdi. Hizmetcilerinden
biri ceylân› yine ça¤›r gelsin, dedi. Ona dokunmayaca¤›n›za
söz verirseniz, ça¤›ray›m, dedi. Hepsi dokunmayaca¤›na
söz verdiler. Yine önceki gibi söyliyerek ceylân› ça¤›rd›.
Ceylân gelip onlarla yime¤e bafllad›. Sofrada bulunanlardan biri, elini ceylân›n üzerine dokundurdu. Ceylân ürküp
gitdi. Zeynel’âbidîn “rahmetullahi aleyh” söyledi¤imi tutmaz ve sözünüzde durmazsan›z, sizinle konuflmam, buyurdu.
¥ Birgün bir deve yolda yürümekde gevfleklik edip, yürümüyordu. Zeynel’âbidîn “rad›yallahü anh” onu çökdürdü.
Kamç›s› ve asâs›n› göstererek, çabuk yürü, yoksa bunlarla
seni döverim, dedi. Ondan sonra deve h›zl› yürüme¤e bafllad› ve bir dahâ tenbellik yapmad›.
¥ Birgün sahrâda oturuyorlard›. Bir ceylân yanlar›na
gelip, ayaklar›n› yere vurarak, bir tak›m sesler ç›kard›.
‹mâm-› Zeynel’âbidîne ceylân ne söylüyor diye sordular.
Dedi ki: Dün bir Kureyflli bu ceylân›n yavrusunu tutmufl.
Dünden beri yavruma süt vermedim, diyor. O Kureyflliyi
ça¤›rd›lar. Bu ceylân›n yavrusunu tutmuflsun. Dünden beri
süt emzirememifl. O yavruyu getir sütünü versin. Yavru yine senin olsun, dedi. Kureyflli ceylân›n yavrusunu getirdi.
Ceylân yavrusunu emzirdi. ‹mâm-› Zeynel’âbidîn “rad›yallahü anh” o kimseden ceylân›n yavrusunu ba¤›fllamas›n› istedi. O da serbest b›rakd›. Ceylân yavrusu ile birlikde sesler ç›kararak gitdi. Oradakiler, ceylân ne söylüyor diye sor-
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dular. Allahü teâlâ size iyilikler ve hayrlar versin, diye düâ
ediyor, buyurdu.
¥ ‹mâm-› Zeynel’âbidîn “rad›yallahü anh” vefât edece¤i gece, o¤lu Muhammed Bâk›rdan “rad›yallahü anh” abdest almak için su istedi. Suyu getirdiler. Bu suyun içinde
hayvân ölmüfldür, dedi. Mum ›fl›¤›nda dikkatle bakd›lar.
Suyun içinde bir fâre ölüsü vard›. Tekrâr su getirdiler. Abdest ald› ve art›k vefât›m yak›nd›r buyurarak, vas›yyetini
yapd›.

‹mâm-› Zeynel’âbidînin “rad›yallahü anh” bir devesi
vard›. Ona binip Mekkeye gitdi. Vurma¤a hiç lüzûm kalmad›¤› için, kamç›s› palanda as›l› dururdu. Medîneye döndükden sonra, ‹mâm-› Zeynel’âbidîn vefât etdi. O devesi kabrine gelerek gö¤sünü kabrin üzerine koyup inledi. ‹mâm-›
Muhammed Bâk›r “rad›yallahü anh” deveye, Allahü teâlâ
sana bereketler versin, kalk, dedi. Deve kalkmad›. Bunun
üzerine, kalkmas› için u¤raflmay›n, deve burada ölecek buyurdu. Üç gün sonra deve orada öldü.
¥

¥ Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh” flehîd edildikden
sonra, Muhammed bin Hanefiyye “rad›yallahü anh”,
‹mâm-› Zeynel’âbidînin “rad›yallahü anh” yan›na gelip,
ben senin amcan›m, yafl›m senden büyükdür. ‹mâmete senden dahâ çok lây›k›m. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” silâh›n› bana ver, dedi. ‹mâm-› Zeynel’âbidîn “rad›yallahü anh”, amcac›¤›m, Allahü teâlâdan kork, hakk›n
olmayan bir fleyi isteme, dedi. Isrâr edince de, bir hâkime
gidelim, dedi. Muhammed bin Hanefiyye “rad›yallahü
anh” o hâkim kimdir diye sordu. Hacer-ül-esveddir, dedi.
Berâberce Hacer-ül-esvedin yan›na gitdiler. Ey amca, imâmete kimin lây›k oldu¤unu sor, dedi. Muhammed bin Hanefiyye “rad›yallahü anh” sordu. Hiç cevâb gelmedi.
‹mâm-› Zeynel’âbidîn “rad›yallahü anh” ellerini kald›r›p,
Hacer-ül-esvedi dile getirmesi için Allahü teâlâya düâ etdi.
Sonra Hacer-ül-esvede hitâb ederek, hazret-i Hüseynden
“rad›yallahü anh” sonra imâmete kimin lây›k oldu¤unu
söyle dedi. Hacer-ül-esved dile gelip, aç›k bir ifâde ile, haz-
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ret-i Hüseynden “rad›yallahü anh” sonra imâmet Zeynel’âbidînin hakk›d›r, dedi.
¥ Kâ’beyi tavâf s›ras›nda bir erkekle bir kad›n›n elleri
Hacer-ül-esvede yap›fld›. Ne kadar u¤rafld›larsa da ellerini
ay›ramad›lar. O s›rada ‹mâm-› Zeynel’âbidîn “rad›yallahü
anh” oraya geldi. Mubârek elini onlara dokundurdu. Derhâl
elleri kurtuldu ve yollar›na gitdiler.
¥ Abdülmelik bin Mervân, Haccâca: Abdülmuttalib o¤ullar›n› öldürmekden sak›n. Ebû Süfyân›n akrabâs› bu husûsda afl›r› gitmifllerdi. Onlar›n saltanat› çabuk bitdi diye bir
mektûb yazarak gizlice gönderdi. Bu durum ‹mâm-› Zeynel’âbidîne “rad›yallahü anh” ma’lûm oldu ve Abdülmelik
bin Mervâna: Falan gün falan sâatde Haccâca flöyle bir mektûb yazd›n. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bana
yapd›¤›n bu iflin Allahü teâlân›n r›zâs›na sebeb oldu¤unu,
mülkünü sende sâbit k›ld›¤›n› ve senin pâdiflâhl›k zemân›n›n
biraz dahâ uzad›¤›n› haber verdi diye bir mektûb yazd›.
Mektûbu bir hizmetcisine verip kendi devesiyle gönderdi.
Abdülmelik bin Mervân mektubu al›p mektûbdaki târîh ile
kendi mektûbunun târîhinin ayn› oldu¤unu görünce, bildirilenin do¤ru oldu¤una inand›. Deveye götürebilece¤i kadar
hediyyeler yükleyip, ‹mâm-› Zeynel’âbidîne “rad›yallahü
anh” gönderdi.
¥ Minhâl bin Amr flöyle anlatm›fld›r: Hacca gitmifldim.
Zeynel’âbidîn Alî bin Hüseyne “rad›yallahü anh” u¤rad›m.
Bana Huzeyme bin Kâhil el-Esedîyi sordu. Ben Kûfede
iken hayâtda idi dedim. Ellerini kald›r›p, Allah›m! Huzeymeye demirin ve ateflin harâretini tadd›r diye düâ etdi. Kûfeye döndüm. Muhtâr bin Ebî Ubeyd dahâ önce yola ç›km›fld›. Onunla eskiden dostlu¤um vard›. Ona yetifldim. Berâber yola devâm etdik. Yolda bir yerde durdu. Birini bekliyordu. O s›rada Huzeymeyi getirdiler. Muhtâr bin Ebî
Ubeyd, Allahü teâlâya hamd olsun ki seni elde etdim, dedi.
Sonra bir cellât ça¤›rd›. Emr etdi, Huzeymenin ellerini ve
ayaklar›n› kesdiler. Atefl yakmalar›n› istedi. Bir yük kam›fl
getirerek yak›p, Huzeymeyi ateflin içine atd›lar. O habîs
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yand›. Bu hâli görünce, Sübhânallah, dedim. Muhtâr bana,
neden böyle söyledin, diye sordu. Zeynel’âbidînin “rad›yallahü anh” düâs›n› söyledim. Sen bunu kendin duydun mu?
diye sordu. Evet duydum, dedim. Muhtâr hemen iki rek’at
nemâz k›ld› ve uzun secde yapd›. Sonra kalkd›. Sonra birlikde yola devâm etdik. Bizim evin önünden geçerken Muhtâr
bin Ebî Ubeyde buyur bizde yemek yiyelim, dedim. Bana, ey
Minhâl, hem Allahü teâlân›n, Zeynel’âbidîn Alî bin Hüseynin “rad›yallahü anh” düâs›n› kabûl buyurdu¤unu söylüyorsun, hem de yemek yiyelim diyorsun. Bu gün onun flükrânesi olarak oruc tutdum, dedi.
‹MÂM-I MUHAMMED BÂKIR
“rad›yallahü anh”
‹mâm-› Zeynel’âbidînin “rad›yallahü anh” o¤ludur. Oniki
imâm›n beflincisidir. ‹smi Muhammeddir. Künyesi Ebû
Ca’ferdir. Lakab› Bâk›rd›r. Derîn ilmler sâhibi olmas› sebebiyle bu lakab verilmifldir. Annesi hazret-i Hasenin “rad›yallahü anh” k›z› Fât›mad›r. Hicretin elli yedinci senesinde, hazret-i Hüseynin “rad›yallahü anh” flehîd edilmesinden üç sene
önce Safer ay›n›n üçünde Cum’a günü Medînede do¤du. Hicretin yüzondördünde Medînede vefât etdi. Kabr-i flerîfi,
Bakî’ kabristân›nda ecdâd›n›n kabrleri yan›ndad›r.
¥ ‹mâm-› Muhammed Bâk›r “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Bir gün Câbir bin Abdüllah›n “rad›yallahü anh”
evine gitdim. ‹çeri girip selâm verdim. Selâm›m› ald›. Gözleri görmez olmufldu. Bana kimsin diye sordu. Zeynel’âbidînin o¤lu Muhammedim, dedim. Ey o¤lum, yan›ma yaklafl,
dedi. Yaklafld›m, elimi tutup öpdü. Aya¤›m› da öpmek için
e¤ildi, geri çekdim. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sana selâm› var, dedi. Bu nas›l olur diye sordum. fiöyle dedi: Bir gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bana, “Ey Câbir, sen benim o¤ullar›mdan Muhammed bin Alî
bin Hüseyni görünceye kadar yaflayacaks›n. Allahü teâlâ
ona nûr ve hikmet vermifldir. Ona benden selâm söyle”.
Baflka bir rivâyetde ise, “Sen Hüseynin o¤ullar›ndan din
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ilmlerinde derin âlim olan Muhammed Bâk›r› görünceye kadar yaflayacaks›n. Ona benden selâm söyle” buyurdu, dedi.
Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü anh” onunla görüfldükden
bir kaç gün sonra vefât etdi.
¥ Güvenilir kimselerden bir zât flöyle anlatm›fld›r: Muhammed Bâk›r “rad›yallahü anh” ile halîfe Hiflâm bin Abdülmelikin evine u¤rad›k. Bu ev harâb olacak ve topra¤› da
buradan nakl edilecek, tafllar aç›kda kalacakd›r, dedi. O zemân Muhammed Bâk›r›n “rad›yallahü anh” bu sözüne hayret edip, Hiflâm›n evini kim y›kabilir diye düflünmüfldüm. Hiflâm vefât etdikden sonra o¤lu Velîd, o evin y›k›lmas› için
emr verdi. Topra¤›n› baflka yere tafl›d›lar. Tafllar›n aç›kda
kald›¤›n› gördüm.
¥ Yine ayn› flahs flöyle anlatm›fld›r: Muhammed Bâk›r
“rad›yallahü anh” ile berâberdik. Zeyd bin Alî “rad›yallahü
anh” yan›m›za u¤rad› ve sonra ayr›l›p gitdi. Muhammed Bâk›r “rad›yallahü anh” onun için flöyle dedi: Bunu flehîd edip
bafl›n› dolafld›r›rlar ve buraya getirip bir kam›fl›n üzerine dikerler. Ben yine hayret etmifldim. Çünki, Medînede kam›fl
yokdu. Dahâ sonra Zeydin mubârek bafl›n› getirdiklerini ve
bir de kam›fl getirdiklerini gördüm.

‹mâm-› Muhammed Bâk›r›n o¤lu ‹mâm-› Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü anhümâ” flöyle anlatm›fld›r: Babam bana,
ben vefât etdi¤im zemân beni sen y›ka. Çünki, imâm›,
imâmdan baflkas› y›kayamaz diye vas›yyet etdi. Ayr›ca kardeflin Abdüllah da imâml›k da’vâs›nda bulunacakd›r. Ona
kar›flma. Çünki, ömrü k›sa olacakd›r, buyurdu. Babam vefât
edince cenâzesini y›kad›m. Kardeflim Abdüllah imâml›k
da’vâs›nda bulundu. Fekat, babam›n bildirdi¤i gibi ömrü k›sa sürdü.
¥

Feyz bin Matar flöyle anlatm›fld›r: Mahmil üzerinde
nas›l nemâz k›l›naca¤›n› sormak için, ‹mâm-› Muhammed
Bâk›r›n “rad›yallahü anh” huzûruna gitdim. Henüz ben
birfley söylemeden, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” binek hayvân› ne tarafa giderse gitsin üzerinde nemâz
¥
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k›lard›, buyurdu.
¥ Bir zât flöyle anlatm›fld›r: Bir gün ‹mâm-› Muhammed
Bâk›r›n “rad›yallahü anh” huzûruna girmek için izn istedim.
‹çerde kardefllerinden birkaç kifli vard›r. Biraz bekle, buyurdu. Biraz sonra huzûrundan oniki kifli ç›kd›. Dar elbiseler
giymifllerdi. Selâm verip geçdiler. Sonra ben içeri girdim.
Huzûrundan ç›kanlar› tan›mad›¤›m› ve kim olduklar›n› sordum. Bunlar cinnîlerden olan kardefllerinizdir. Sizin gelip,
harâm ve halâlden sordu¤unuz gibi, onlar da gelip soruyorlar, buyurdu.
¥ Muhammed Bâk›r hazretlerinin o¤lu Ca’fer-i Sâd›k
“rad›yallahü anhümâ” flöyle demifldir: Bir gün babam, ömrümden befl seneden fazla kalmad›, buyurmufldu. Vefât edince hesâblad›m. Tam befl sene geçmifldi.
¥ Bir zât flöyle anlatm›fld›r: ‹mâm-› Muhammed Bâk›r
“rad›yallahü anh” ile berâber Mekke ile Medîne aras›nda
yolda idik. O kat›ra binmifldi. Ben de bir merkebe binmifldim. Bir ara da¤dan afla¤› bir kurd geldi, yaklafld› ve iki aya¤›n› kat›r›n e¤erine koyarak birfleyler söyledi. Muhammed
Bâk›r “rad›yallahü anh” dinledi. Sonra yürü git, dedi¤ini
yapd›m, buyurdu. Bana dönerek: Kurt ne dedi biliyormusun,
diye sordu. Allahü teâlâ ve Resûlü ve Resûlullah›n o¤lu dahâ iyi bilir, dedim. Kurt diflisinin bir a¤r›ya tutuldu¤unu söyledi. Düâ ediniz de kurtulsun ve senin dostlar›ndan hiç kimseye benim neslim musallat olmas›n, dedi. Ben de düâ etdi¤imi söyledim, buyurdu.
¥ Selefden bir zât flöyle anlatm›fld›r: Mekkede idim.
Muhammed Bâk›r› “rad›yallahü anh” görme¤i çok arzû etdim. Yola ç›k›p, Medîneye gitdim. Medîneye vard›¤›m gece fliddetli ya¤mur ve so¤uk vard›. Gece yar›s› Muhammed
Bâk›r›n “rad›yallahü anh” evinin kap›s›na gitdim. Kap›y›
çalay›m m›, yoksa sabâh› bekleyeyim mi diye düflünüyordum. O s›rada Muhammed Bâk›r›n “rad›yallahü anh” sesini duydum. Câriyesine, falan kimse için kap›y› aç, bu gece
ya¤mura tutulmufl ve so¤ukdan üflümüfl, diyordu. Kap›
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aç›ld›, içeri girdim.
¥ Bir zât flöyle anlatm›fld›r: Bir gün Muhammed Bâk›r›
“rad›yallahü anh” ziyâret için evine gitdim. Baflkalar›n›n
içeri girmesine izn verdi¤i hâlde, bana izn vermedi. Çok
üzüldüm ve evime döndüm. O gece gözüme uyku girmedi.
Düflünceye dald›m. Kendi kendime kime gideyim, dedim.
E¤er mürcie f›rkas›na gitsem, onlar›n flöyle bozuk sözleri
vard›r. Kaderiyye f›rkas›na gitsem, onlar da flöyle flöyle
yanl›fl düflünüyorlar. Zeydiyye f›rkas›na gitsem, onlar flöyle
derler diye herbirinin bozuk ve sap›k fikrlerini düflünüyordum. Ben bu düflüncelerde iken, sabâh ezân› okunma¤a
bafllad›. O s›rada kap›m çal›nd›. D›flar› ç›k›p, gelen kimseye
sen kimsin dedim. Ben Muhammed Bâk›r›n “rad›yallahü
anh” elçisiyim. Seni ça¤›r›yor, dedi. Hemen elbisemi giyip
gitdim. Muhammed Bâk›r›n “rad›yallahü anh” huzûruna
girince, bana ey falan kimse, Mürciyyeye, Kaderiyyeye,
Zeydiyyeye ve Hârûniyyeye niçin dönüyorsun, bize dön
buyurdu.

Yine bir zât flöyle anlatm›fld›r: Mekke ile Medîne aras›nda idim. Birden bire uzakda bir karart› gördüm. Ba’zen
görünüyor, ba’zen gözden kayboluyordu. Yaklafl›nca bakd›m ki, yedi, sekiz yafllar›nda bir o¤lan çocu¤u idi. Bana selâm verdi. Selâm›n› ald›m. Nereden geliyorsun, dedim. Allahü teâlâdan geliyorum, dedi. Nereye gidiyorsun, dedim. Allahü teâlâya gidiyorum, dedi. Yiyece¤in nedir, dedim. Takvâd›r, dedi. Sen kimsin, dedim. Arablardan bir kimseyim,
dedi. Biraz dahâ aç›kla, dedim. Kureyflliyim, dedi. Biraz
dahâ aç›kla, dedim, Hâflimiyim, dedi. Dahâ aç›kla, dedim.
Hazret-i Alînin neslindenim dedi. Sonra flu ma’nâdaki fli’ri
okudu:
¥

Öyle bir bereket havuzu üzereyiz ki biz,
Ondan ziyâdesiyle r›zklan›r mes’ûd oluruz.
Enbiyân›n kavufldu¤una, kavuflmad› kimse,
Hüsrânda kalmaz, bereketlendirdi¤imiz kimse.
Dahâ sonra, ben Muhammed (Bâk›r) bin Zeynel’âbidîn
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Alî bin Hüseyn bin Alî bin Ebî Tâlibim dedi. Sonra gözden
kayboldu. Gö¤e mi ç›kd›, yoksa yere mi gizlendi, anlayamad›m.
Bir zât flöyle anlatm›fld›r: ‹mâm-› Muhammed Bâk›rdan “rad›yallahü anh”, mü’minin Allahü teâlâ üzerindeki
hakk› nedir, diye sordum. Benden yüzünü çevirdi. Tekrâr
sordum, cevâb vermedi. Üçüncü def’a sorunca, mü’minin
Allahü teâlâ üzerindeki hakk› fludur ki, flu hurma a¤ac›na
gel deyince, o hurma a¤ac›n›n gelmesidir, buyurdu. Bir de
bakd›m ki, iflâret etdi¤i hurma a¤ac› gelme¤e bafllad›. Hurma a¤ac›na, yerinde dur, bu sözümle senin gelmeni kasdetmedim, buyurdu.
¥

Bir flahs flöyle anlatm›fld›r: Muhammed Bâk›r›n “rad›yallahü anh” evine gitdim. Kap›y› çald›m. Genç bir câriye
kap›y› açd›. Elimi câriyeye dokunarak, efendine, kap›da falan kimse var diye söyle, dedim. O s›rada içerden, içeri gir,
annesiz kalas›n diye bir ses geldi. ‹çeri girdim ve ben ona bir
kötü fley yapmad›m, dedim. Do¤ru söylüyorsun. Fekat bu d›vârlar›n size perde oldu¤u gibi, bize de perde oldu¤unu mu
zan ediyorsun. O zemân fark›m›z ne olacakd›r. Sak›n bir dahâ böyle bir fley yapma, buyurdular.
¥

¥ Habbâbe-i

Vâlibiyye, Muhammed Bâk›r›n “rad›yallahü
anh” ziyâretine gelmifldi. Niçin böyle seyrek geliyorsun, buyurdu. Bafl›mda bir beyâzl›k var, o beni meflgûl ediyor, diye
cevâb verdi. Neresi oldu¤unu bana göster deyince, Habbâbe
bafl›ndaki beyâzl›¤› gösterdi. Mubârek elini onun bafl›ndaki
beyâzl›¤›n üzerine koydu. Beyâzl›k kayboldu. Sonra buna
bir ayna verin, bafl›na baks›n buyurdu. Habbâbe aynay› al›p
bakd›. Saç›ndaki beyâzl›k kaybolmufldu.
¥ Bir zât flöyle anlatm›fld›r: ‹mâm-› Muhammed Bâk›r
“rad›yallahü anh” ile Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mescidinde idik. O günlerde ‹mâm-› Zeynel’âbidîn
“rad›yallahü anh” vefât etmifldi. O s›rada Dâvüd bin Süleymân ile Mensûr Devânikî mescide geldiler. Dâvüd bin Süleymân, ‹mâm-› Muhammed Bâk›r›n “rad›yallahü anh” hu-
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zûruna geldi. Mensûr Devânîkî ise uzak bir yerde oturdu.
‹mâm-› Muhammed Bâk›r, Mensûr niçin yan›m›za gelmiyor
diye sordu. Dâvüd bin Süleymân bir özr beyân etdi. Bunun
üzerine ‹mâm-› Muhammed Bâk›r hazretleri dedi ki: Çok
zemân geçmeden Mensûr vâlî olacakd›r. fiarka ve garba mâlik olacakd›r. Ömrü uzun olacak ve kendisinden önce kimsenin sâhib olmad›¤› hazînelere ve câriyelere sâhib olacakd›r. Dâvüd bin Süleymân, Mensûr Devânîkînin yan›na gidip, bunlar› ona söyledi. Bunun üzerine Mensûr Devânîkî,
‹mâm-› Muhammed Bâk›r›n huzûruna geldi. Büyüklü¤ünüzden ve heybetinizden dolay› huzûrunuza gelemedim, dedi. Sonra benim için ba’z› fleyler söylemiflsiniz, dedi. Evet
söylediklerim do¤rudur, buyurdu. Mensûr Devânîkî, bizim
mülkümüz sizinkinden çok mu olacak diye sordu. Evet, buyurdu. Benden sonra mülküm o¤ullar›ma kal›r m›, dedi.
Evet kal›r buyurdu. Bizim mülkümüz ve saltanat›m›z m› çok
olacak, yoksa Benî Ümeyyenin ki mi çok olacak diye sordu.
Sizin mülkünüz ve saltanat›n›z çok olacak. Hattâ çocuklar›n
top ile oynad›klar› gibi, o¤ullar›n bu mülk ile oynayacaklar.
Bunu babamdan duymufldum, buyurdu. Mensûr Devânîkî
iflâret edilen mülke ve saltanata kavuflunca, ‹mâm-› Muhammed Bâk›r›n “rad›yallahü anh” o sözlerine hayret ederdi.
¥ Gözleri görmez olan Ebû Basîr flöyle anlatm›fld›r: Bir
gün ‹mâm-› Muhammed Bâk›ra “rad›yallahü anh” dedim
ki, siz Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” zürriyyetindensiniz. Evet buyurdu. Resûlullah bütün Peygamberlerin vârisidir, dedim. Evet onlar›n ilmlerine vâris olmufldur,
buyurdu. Siz de Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
ilminden mîrâs al›yorsunuz, dedim. Evet buyurdu. O hâlde, sizde ölüleri dirilten, körlerin gözlerini açan, baras hastal›¤›n› iyilefldiren, evlerdeki yiyeceklerden ve eflyâlardan
haber veren kuvvet varm›d›r, dedim. Evet, Allahü teâlân›n
izniyle vard›r, buyurdu. Sonra bana yan›ma yaklafl, buyurdu. Yaklafld›m, mubârek elini yüzüme sürdü ve gözlerim
aç›ld›. Da¤lar›, sahrâlar›, yeryüzünü ve gökyüzünü gör-
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düm. Sonra tekrâr mubârek elini yüzüme sürdü, gözlerim
yine görmez oldu. Bana dünyâda gözlerinin görmesini ve
âh›retde hesâba çekilme¤i mi istersin. Yoksa gözlerinin
görmeyip, hesâbs›z Cennete gitme¤i mi istersin, buyurdu.
Dünyâda görmeyip, âh›retde hesâbs›z Cennete gitme¤i tercîh etdim.
¥ Bir flahs flöyle anlatm›fld›r: Elli kifli kadar bir cemâ’at
ile ‹mâm-› Muhammed Bâk›r›n “rad›yallahü anh” sohbetinde idik. O s›rada Kûfeden hurma satan bir kimse geldi.
‹mâm-› Muhammed Bâk›ra dönerek, Kûfede falan kimse
sizin yan›n›zda bir melek oldu¤unu ve o mele¤in sana
mü’mini, kâfiri, dostunu ve düflmân›n› haber verdi¤ini söylüyor, dedi. ‹mâm-› Muhammed Bâk›r “rad›yallahü anh” o
kimseye, sen ne ifl yapars›n diye sordu. Bu¤day satar›m, dedi. Yalan söylüyorsun, buyurdu. Ara s›ra arpa da satar›m
deyince, yine yalan söyledin. Senin iflin hurma satmakd›r,
buyurdu. O flahs, bunu sana kim haber verdi, diye sordu.
Dostumu düflmân›m› haber veren melek bildirdi, buyurdu.
Sonra o flahsa, sen falan hastal›kdan öleceksin, buyurdu.
Bir ara Kûfeye gitmifldim. O flahs› sordum. Üç gün önce
‹mâm-› Muhammed Bâk›r›n söyledi¤i hastal›kdan öldü, dediler.
¥ Bir zât ‹mâm-› Muhammed Bâk›r›n “rad›yallahü anh”
kerâmetlerinden birini flöyle anlatm›fld›r: Bir gün ‹mâm-›
Muhammed Bâk›r ile atl› olarak Medîneye gidiyorduk. Biraz yol gitmifldik ki, karfl›m›za iki flahs ç›kd›. O flahslar› göstererek, bunlar h›rs›zd›r yakalay›n, buyurdu. Hizmetcileri o
iki kimseyi yakalay›p, ba¤lad›lar. Bir baflka kifliye, flu da¤a
ç›k, orada bir ma¤arada ne bulursan getir, dedi. O kimse gidip, iki bavul bulup, getirdi. ‹çleri elbise dolu idi. Bir bavul
da baflka bir yerde buldular. ‹mâm-› Muhammed Bâk›r
“rad›yallahü anh” iki bavulun sâhibi bekliyor, hâz›rd›r.
Üçüncüsünün sâhibi de sonra gelir, dedi. Medîneye vard›k.
‹ki bavulun sâhibi, flübhelendi¤i birkaç kifliyi suçlam›fl, hâkim de onlar› azârl›yordu. ‹mâm-› Muhammed Bâk›r, bunlar› suçlay›p, azârlamay›n, h›rs›zlar buradad›r, diyerek yol-
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da yakalatd›¤› iki kifliyi gösterdi. H›rs›zlar›n elleri kesildi.
‹ki bavul da sâhibine teslîm edildi. Eli kesilen h›rs›zlardan
biri Allahü teâlâya hamd olsun ki, elimin kesilmesi ve tevbem, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” torununun
elinde oldu, dedi. ‹mâm-› Muhammed Bâk›r “rad›yallahü
anh” ona elin senden yirmi sene önce Cennete gitdi, buyurdu. O flahs elinin kesilmesinden yirmi sene sonra vefât etdi. Üç gün sonra üçüncü bavulun sâhibi de geldi. ‹mâm-›
Muhammed Bâk›r, o kimseye, senin bavulunda bin dinâr
kendinin, bin dinâr da baflka birisinin paras› vard›r. Ayr›ca
flu elbiseler gibi elbiseler vard›r, dedi. O flahs bavulumda
bin dinâr› bulunan kimsenin ismini de söylerseniz îmân
eder, müslimân olurum, dedi. O flahs›n ismi Muhammed
bin Abdürrahmând›r. Çok nemâz k›lan ve çok sadaka veren sâlih bir kimsedir. fiu ânda d›flarda seni bekliyor, buyurdu. O bavulun sâhibi h›ristiyân idi. Bunlar› duyunca Allahdan baflka ilâh olmad›¤›na ve Muhammedin “aleyhisselâm” Onun kulu ve Resûlü oldu¤una îmân etdim, diyerek
müslimân oldu.
¥ Ebû Basîr flöyle demifldir: ‹mâm-› Muhammed Bâk›r
“rad›yallahü anh” buyurdu ki: Ben öyle bir kimse biliyorum
ki, bir deniz kenâr›na gelse, o denizdeki bütün hayvânlar› ve
nesillerini bilir.
¥ Bir kimse flöyle anlatm›fld›r: Bir cemâ’at ile ‹mâm-›
Muhammed Bâk›r›n “rad›yallahü anh” evinin dehlizine (koridoruna) girmifldik. Birisinin güzel sesle süryânice bir fleyler okudu¤unu ve a¤lad›¤›n› iflitdik. Ehl-i kitâbdan biridir
zan etdik. Eve girip bakd›k ki, ‹mâm-› Muhammed Bâk›rdan baflka kimse yokdu. Kendisinden sordu¤umuzda, falan
Peygamberin münâcât›n› okuyordum, beni a¤latd›, buyurdu.
¥ fiöyle nakl edilmifldir: ‹bni Ukâfle el-Esedî bir def’as›nda ‹mâm-› Muhammed Bâk›r›n “rad›yallahü anh” huzûruna
gelmifldi. O¤lu Ca’fer-i Sâd›k da yan›nda idi. ‹bni Ukâfle “rad›yallahü anh” Ca’ferin evlenme ça¤› gelmifldir. Onu evlendirseniz, dedi. ‹mâm-› Muhammed Bâk›r›n önünde bir kese,
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a¤z› mührlü olarak duruyordu. Yak›nda bir yerden esîr sat›c›s› gelecek, falan yere konaklayacak buyurdu. Bir baflka
def’a huzûruna gitdi¤imizde söyledi¤i sat›c›n›n geldi¤ini haber verdiler. O bir kese dinâr› verip, bununla bir câriye sat›n
al, buyurdu. Sat›c›ya gitdik. Bütün câriyeleri satd›¤›n›, ancak
birbirinden güzel iki câriye kald›¤›n› söyledi. Görelim dedik.
Getirdi, birini be¤endik. Kaça satars›n, dedik, yetmifl alt›na
dedi. Biraz ikrâm et, dedik. Yetmifl dinârdan bir kurufl afla¤›
olmaz, dedi. Keseyi verip, bu kesenin içinde ne kadar alt›n
varsa al, biz ne kadar oldu¤unu bilmiyoruz, dedik. Orada saç› sakal› a¤arm›fl bir kimse vard›. Alt›nlar› say›n, dedi. Sat›c›, eksik ç›karsa vermem, dedi. Ak sakall› kimse ›srâr etdi ve
keseyi aç›p sayd›k. Tam yetmifl alt›n ç›kd›. Câriyeyi al›p,
‹mâm-› Muhammed Bâk›r›n huzûruna getirdik. O¤lu
Ca’fer-i Sâd›k da orada idi. Sat›c› ile aram›zda geçenleri anlatd›k. Allahü teâlâya flükr etdi. Sonra câriyeye bâkire misin,
dul musun diye sordu. Câriye, bâkireyim deyince, hiçbir câriye, câriye sat›c›s›n›n elinden kurtulamaz. Sen nas›l kurtuldun, dedi. Câriye dedi ki, sat›c›m ne zemân benim yan›ma
gelse ve bana kast etmek istese, beyâz sakall› bir ihtiyâr zât
gelir, ona bir tokat vurarak benden uzaklafld›r›rd›. Bu hâl bir
kaç def’a böyle oldu. Sonra ‹mâm-› Muhammed Bâk›r o¤lu
Ca’fer-i Sâd›ka, bu câriyeyi al götür, buyurdu. Ca’fer-i Sâd›k
“rad›yallahü anh” o câriye ile nikâhlan›p, evlendi. Ondan
o¤lu Mûsâ Kâz›m do¤du “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”.
¥ ‹mâm-› Muhammed Bâk›r “rad›yallahü anh” bir gün
Medînede bir cemâ’at ile birlikde oturuyordu. Âniden mubârek bafl›n› önüne e¤di. Bir müddet öyle kald›kdan sonra,
bafl›n› kald›rd› ve flöyle buyurdu: Bir kifli bu Medîneyi görme¤e gelecek. Dört bin kiflilik ordusuyla üç gün çok kimseyi
öldürecek. Ondan büyük zarar göreceksiniz. Bu hâdise gelecek sene olacakd›r. Kesinlikle bilesiniz ki, bu söylediklerim
do¤rudur. Bundan sak›n›n›z! Medîneliler bu sözlerine inanmad›lar. Sâdece az bir gurub kimse ve Hâflimo¤ullar› inand›lar. Çünki, Hâflimo¤ullar› ‹mâm-› Muhammed Bâk›r›n “ra-
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d›yallahü anh” her sözünün do¤ru oldu¤unu bilirlerdi. Bir
sene sonra ‹mâm-› Muhammed Bâk›r ve onun sözlerine inananlar âileleriyle birlikde Medîneden ç›kd›lar. Sonra Nâfi’
bin Ezrâk, ordusuyla Medîneye geldi. ‹mâm-› Muhammed
Bâk›r›n bildirdi¤i gibi çok kimseyi katl etdi. Bu hâdiseden
sonra, Medîneliler ‹mâm-› Muhammed Bâk›r›n “rad›yallahü
anh” her sözü do¤rudur, her sözüne inan›r›z, ne söylerse sözünden ç›kmay›z. Çünki o, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” Ehl-i beytindendir. O aslâ yalan söylemez, dediler.
‹MÂM-I CA’FER-‹ SÂDIK
“rad›yallahü anh”
‹mâm-› Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü anh” oniki imâm›n alt›nc›s›d›r. Künyesi Ebû Abdüllahd›r. Künyesine Ebû ‹smâ’îl
de denilmifldir. Lakablar›ndan en meflhûru Sâd›kd›r. ‹mâm-›
Muhammed Bâk›r›n o¤ludur. Annesi Ümmü Fermûdedir.
Ümmü Fermûde, hazret-i Ebû Bekrin torunu Kâs›m bin Muhammedin k›z›d›r. Ümmü Fermûdenin annesi ise Esmâ binti Abdürrahmân bin Ebî Bekr-is-S›ddîkd›r “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în”. Bu sebeble Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü
anh” “Ebû Bekr-i S›ddîk beni iki def’a dünyâya getirdi” buyurmufldur. Bu sözüyle bir neseb yönünden, bir de ma’nevî
yönden ba¤l›l›¤›na iflâret etmifldir. Çünki, tesavvuf yolunun
silsilesi iki olup, biri babas› ‹mâm-› Muhammed Bâk›ra, ondan ‹mâm-› Zeynel’âbidîne, ondan hazret-i Hüseyne, ondan
hazret-i Alîye ulafl›r. [Bu yol (Vilâyet yolu)dur.] ‹kinci silsilesi annesinin babas› Kâs›m bin Muhammed bin Ebî Bekre
ulafl›r. Ondan Selmân-› Fârisîye, ondan da hazret-i Ebû
Bekr-i S›ddîka ulafl›r. [Bu yol (Nübüvvet yolu)dur.] Nitekim,
hazret-i Îsân›n “salevâtullahi alâ nebiyyinâ ve aleyhi”, “Bir
kimse iki kerre do¤urulmad›kca” [ya’nî, vilâyet mertebesine
de ulaflmad›kca, âlem-i melekûta yol bulamaz] buyurdu¤u
söz, bu ma’nâya iflâretdir.
Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü anh”, Medînede hicretin sekseninci senesinde do¤du. Hicretin seksenüçüncü senesinde,
Rebî’ül-evvel ay›n›n yirmi yedisinde pazartesi günü do¤du¤u
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da söylenmifldir. Hicretin yüzk›rksekizinci senesinde, Receb
ay›n›n ortas›nda pazartesi günü Medînede vefât etdi. Kabri
Bakî’ kabristân›nda, babas› Muhammed Bâk›r›n, dedesi
‹mâm-› Zeynel’âbidînin ve amcas› Hasen bin Alînin “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” kabrlerinin yan›ndad›r. Allahü teâlâ ihsânlarda bulundu¤u ve flerefli k›ld›¤› o kabrde yatan kadri yüksek zât›n ecrini artd›rs›n!
Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü anh” Ehl-i beytin büyüklerinden ve âlimlerindendir. Onun kalbine ak›t›lan ilmler ve feyzler o kadar çokdur ki, akllar›n anlama¤a güç yetiremedi¤i
ilmler ve ma’rifetler ondan nakl edilir. Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü anh” buyurdu ki: Bizim ilmimiz gâbirdir, mezbûrdur,
kalblerde nüketdir. Kulaklarda nakrd›r. Bizim yan›m›zda
k›rm›z› cefr, beyâz cefr ve hazret-i Fât›man›n “rad›yallahü
anhâ” mushaf› vard›r. Yine bizim yan›m›zda insanlar›n muhtâc oldu¤u bütün fleyleri kendisinde toplayan bir kitâb vard›r. Bunun üzerine kendisinden bu sözleri aç›klamas›n› istediler. Buyurdu ki: Gâbir; gelece¤e âid bilgiler, mezbûr; geçmifle âid bilgilerdir. Kalblerdeki nüket ise ilhâmd›r. Kulaklarda nakr, meleklerin konuflmalar›d›r ki, kendileri görülmez, konuflmalar› iflitilmez. K›rm›z› Cefr, içinde Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” silâh›n›n bulundu¤u bir
kabd›r. Ehl-i beyt, bizim bafl›m›za geçinceye kadar bu kab
ortaya ç›kmaz. Beyâz Cefr, içinde Mûsâ aleyhisselâm›n Tevrât›, Îsâ aleyhisselâm›n ‹ncîli, Dâvüd aleyhisselâm›n Zebûru
ve Allahü teâlân›n bunlardan önce gönderdi¤i kitâblar›n bulundu¤u kabd›r. Hazret-i Fât›man›n mushaf›, onda k›yâmete
kadar gelecek meliklerin ismleri ve sözleri vard›r. Câmi’aya
gelince, o uzunlu¤u yetmifl zra’ olup, Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” bizzat söyliyerek, hazret-i Alîye yazd›rm›fld›r. Vallahi hazret-i Alî ona, k›yâmete kadar insanlar›n muhtâc oldu¤u yaralama diyeti, bir ve yar›m kamç› vurmaya kadar herfleyi yazm›fld›r ve flöyle buyurdu¤u nakl edilmifldir:
“Beni kaybetmeden önce, benden sonra size kimsenin söyliyemeyece¤i fleyleri benden sorunuz.” Hâs›l› onun mubârek
dilinden dökülen hakîkatler, hikmetler, ince nükteler, em– 355 –

sâlsiz sözler, keflf ve yakîn ehli seçilmifl kimseler aras›nda
meflhûrdur. Büyük âlimlerin ve seçilmifl kimselerin kitâblar›nda yaz›l›d›r. Say›lamayacak ve anlat›lamayacak kadar
çokdur. Bu kitâbda onun üstün hâlleri, hârikalar›, keflf ve kerâmetleri k›saca bildirildi.
¥ Halîfe Mensûr, Rebi’e dedi ki, ‹mâm-› Ca’fer-i Sâd›k yan›ma gelsin. Ça¤›rd›lar. Yan›na gelince, halîfe Mensûr: E¤er
seni öldürmezsem, Allah beni öldürsün! Bir tak›m hîlelerle
fitne ç›kar›p, müslimânlar›n kan›n›n dökülmesini istiyorsun,
dedi. Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü anh” yemîn ederek, ben
böyle birfley yapmad›m ve yapmak da istemem. E¤er böyle
bir fley iflitdiyseniz, o bir yalanc›n›n sözüdür. Allahü teâlâ korusun, söyledi¤iniz fleyi ben yapamam. Yûsüf aleyhisselâma
zulm etdiler, afv etdi. Eyyûb aleyhisselâm bir derde mübtelâ
oldu, sabr etdi. Süleymân aleyhisselâma çok fleyler ihsân
olundu, flükr etdi. Bunlar Peygamberdir, senin nesebin de onlara ulafl›r, dedi. Mensûr bunlar› dinleyince, do¤ru söylüyorsun. Yukar› ç›kal›m diyerek odas›na da’vet etdi. Sonra bu
söylediklerimi bana falan kimse söyledi, dedi. O kimseyi ça¤›rd›lar. Gelince, sen bu sözleri, Ca’fer-i Sâd›k›n kendisinden
mi iflitdin, diye sordu. O flahs, evet kendisinden iflitdim, deyince, yemîn eder misin, dedi. Evet dedi ve flöyle yemîn etdi:
“Billahillezî lâ ilâhe illâ hû âlimülgaybi veflflehâdeti: “Kendisinden baflka ilâh olmayan, gizli ve aç›k herfleyi bilen Allaha
yemîn ederim”, dedi. Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü anh” o flahsa flöyle yemîn et dedi: “Beraytü min havlillahi ve kuvvetihî
veltece’tü ilâ havlî ve kuvvetî lakad fe’ale kezâ ve kezâ Ca’fer
ve kezâ ve kezâ kâle Ca’fer: (Allah›n kuvvet ve kudretinden
ç›k›p, kendi kuvvet ve kudretime s›¤›nm›fl olay›m ki, Ca’fer
flöyle flöyle dedi ve flöyle flöyle yapd›)”. O flahs önce böyle yemîn etmek istemedi. Fekat sonra etdi ve o ânda düflüp öldü.
Halîfe Mensûr, bunun ölüsünü aya¤›ndan tutup, d›flar› at›n›z,
dedi.
¥ Rebi’ flöyle anlat›r: Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü anh” halîfe Mensûrun yan›na geldi¤inde, dudaklar›n› k›p›rdat›yor,
bir fleyler okuyordu. Mensûrun k›zg›nl›¤› yavafl yavafl geçdi.
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Hattâ onu yan›na ça¤›r›p, güler yüzlü ve hoflnûd davrand›.
Oradan ayr›l›nca, Ca’fer-i Sâd›ka “rad›yallahü anh” halîfe
sana çok k›zm›fld›, sen gelip dudaklar›n› oynatd›kca, onun
k›zg›nl›¤› yavafl yavafl söndü. Hangi düây› okuyordunuz, diye sordum. Dedem hazret-i Hüseynin “rad›yallahü anh” düâs›n› okuyordum. Bu düâ flöyledir buyurdu: “Yâ uddetî inde
fliddetî ve yâ gavsî inde kürbetî ührüsnî biaynikelletî lâtenâmü ve ekfinî bi rüknike ellezî lâ yerâmu”. [Ey, zorlukda dayana¤›m ve ey s›k›nt›da hakîkî mededkâr›m! Dâimî görmekli¤in ile beni koru ve nihâyetsiz kudret ve kuvvetinle bana
kâfi’ ol!] Rebi’ demifldir ki, bu düây› ezberledim. Bana ne zemân bir musîbet gelse, bu düây› okur, kurtulurdum. Sonra o
ölen flahsa niçin kendi yemîninden baflka bir yemîn etdirdiniz diye sordum. Bir kul Allahü teâlây› vahdâniyyet ve azamet ile zikr ederse, Allahü teâlâ o kuluna rahmet ve re’fet
(koruma) ile nazar eder ve cezâs›n› gecikdirir. O kimseye
iflitdi¤in gibi yemîn verdim ve gördü¤ün gibi Allahü teâlâ
onun cezâs›n› çabuk verdi.
¥ Halîfe Mensûr, kap›c›s›na, Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü
anh” bana geldi¤i zemân, benim yan›ma girmeden onu öldür,
diye emr etdi. Ca’fer-i Sâd›k bir gün halîfe Mensûrun bulundu¤u yere geldi ve yan›na girip oturdu. Kap›c› içeri girip, onu
halîfe Mensûrun yan›nda gördü ve flafl›rd›. Bir müddet sonra
Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü anh” ayr›l›p gitdi. Mensûr kap›c›s›n› yan›na ça¤›r›p, sana ne emr etmifldim, dedi. Kap›c› yemîn
ederek, Ca’fer-i Sâd›k› sâdece senin yan›nda gördüm. Girerken de, ç›karken de görmedim, dedi.
¥ Halîfe Mensûrun yak›nlar›ndan biri flöyle anlatm›fld›r:
Bir gün Mensûrun yan›na gitmifldim. Onu düflünceli gördüm.
Ey mü’minlerin emîri, neden düflüncelisiniz, diye sordum.
Ehl-i beytden çok kimseleri öldürdüm. Fekat, onlar›n rehberini b›rakd›m, dedi. O kimdir, diye sordum. Ca’fer bin Muhammeddir, dedi. O Allahü teâlâya ibâdet ile meflgûldür.
Dünyâya aslâ önem vermez, dedim. Bana, sen onun halîfe olmas›n› istiyorsun, ama olmayacakd›r. Ben en son bu gece,
kalbimi onunla meflgûl etmekden kurtarmak istiyorum, dedi.
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Sonra cellâd› ça¤›rd›. Cellâda Ca’fer-i Sâd›k› buraya ça¤›raca¤›m. Gelince elimi bafl›ma koydu¤um zemân, onu öldür diye emr etdi. Sonra, Ca’fer-i Sâd›k› “rad›yallahü anh” ça¤›rd›lar. Mensûrun yan›na giderken, ben de onunla birlikde gitdim. Dudaklar›n› oynat›yordu. Ne okudu¤unu anlayamad›m.
Mensûrun serây›na bakd›m, dalgal› denizdeki gemi gibi sallan›yordu. Mensûru gördüm, yal›n ayak, bafl› kabak, bütün azâlar› titreyerek, Ca’fer-i Sâd›k hazretlerini karfl›lad›. Kolundan
tutup, onu taht›n›n üzerine oturtdu. Sonra, Resûlullah›n torunu, niçin geldiniz, diye sordu. Ca’fer-i Sâd›k hazretleri, beni ça¤›rm›fls›n›z geldim, buyurdu. Mensûr, ne istiyorsunuz,
emr edin, dedi. Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü anh” ben istemeyince beni ça¤›rmay›n. Kendi arzûmla gelirim, buyurdu ve
ayr›l›p gitdi. Sonra Mensûr yat›p gece yar›s›na kadar uyudu.
Nemâzlar›n› kaç›rd›. Uyan›nca kazâ etdi. Beni yan›na ça¤›r›p
flöyle dedi: Ca’fer-i Sâd›k yan›ma gelince, bir ejderhâ gördüm. A¤z›n› açm›fl, bir duda¤› yerde, bir duda¤› köflkümün
tavan›nda idi. Bana aç›k bir dil ile, e¤er Ca’fer-i Sâd›ka “rad›yallahü anh” dokunursan, seni ve serây›n› yutar›m, dedi.
Ben bu bir sihrdir deyince, yok öyle söyleme, bu ism-i a’zam
düâs›n›n husûsiyyetlerindendir. O düâ Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” gelmifldir. Bu düâ ile ne dilerse olurdu,
dedi.
¥ ‹bni Cevzi “rahmetullahi aleyh” (Safve-tüs safve) adl›
kitâb›nda, kendi isnâd›yla Leys bin Sa’ddan flöyle rivâyet etmifldir: Bir hac mevsiminde Mekkede idim. ‹kindi nemâz›n›
k›ld›kdan sonra, Ebû Kubeys da¤›na ç›kd›m. Orada bir kifli
düâ ediyordu. Nefesi kesilinceye kadar, yâ Rabbî, yâ Rabbî,
dedi. Sonra nefesi kesilinceye kadar, yâ Rabbâhü, yâ Rabbâhü, dedi. Sonra nefesi kesilinceye kadar, yâ Rabbî, yâ Rabbî,
dedi. Yine nefesi kesilinceye kadar, yâ Allah, yâ Allah, dedi.
Sonra yâ Hay, yâ Hay deme¤e bafllad› ve nefesi kesilinciye
kadar devâm etdi. Sonra nefesi kesilinceye kadar, yâ Rahîm,
yâ Rahîm dedi. Sonra nefesi kesilinceye kadar, yâ Erhamerrâhimîn dedi. Yedi kerre böyle yapd›. Sonra, Allah›m ben
üzüm arzû ediyorum ve flu iki elbisem de eskidi dedi. Düâs›
biter bitmez bir de bakd›m ki, bir sepet üzüm ve iki elbise ya-
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n›na konmufldu. Hâlbuki o zemân üzüm mevsimi de¤ildi.
Üzümü yime¤e bafllarken, bu üzümde ben de orta¤›m, dedim. Niçin diye sorunca, sen düâ ederken ben de, âmîn diyordum, dedim. Peki, buraya gel dedi. Yaklafld›m, berâber yidik.
Üzüm çekirdeksiz idi. Doyuncaya kadar yidim. Öyle üzüm
hiç yimemifldim. Yidi¤imiz hâlde sepetdeki üzüm hiç eksilmemifldi. Sonra bana, bu iki elbiseden hangisini istersen al,
dedi. ‹htiyâc›m yok dedim. O hâlde sen yüzünü dön bunlar›
giyeyim, dedi. Yüzümü döndürdüm. Elbiselerden birini izâr
(gömlek), birini de ridâ (cübbe) olarak giydi. Eski elbiselerini de eline al›p yürüdü. Ben de arkas›ndan gitdim. Sa’y mahalline vard›k. Orada bir kimse karfl›s›na ç›k›p, ey Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” torunu, beni giydir. Allahü
teâlâ da seni giydirsin, dedi. Elindeki eski elbiseleri ona verdi. Ben o kimsenin arkas›ndan yetiflip, bu elbiseleri sana veren kimdir, diye sordum. Ca’fer bin Muhammeddir “rad›yallahü anh”, dedi. Sonra Ca’fer-i Sâd›k hazretlerini bulup, kendisinden hadîs-i flerîf dinlemek için ne kadar arad›ysam da
bulamad›m.
¥ Dâvüd bin Alî bin Abdüllah bin Abbâs, ‹mâm-›
Ca’fer-i Sâd›k›n “rad›yallahü anh” kölelerinden birini öldürdü ve mâl›n› ald›. Ca’fer-i Sâd›k hazretleri, Dâvüdün yan›na gidip, kölemi öldürdün ve mâl›m› gasb etdin. Sana
beddüâ edersem görürsün, dedi. Dâvüd bin Alî beni beddüâ ile mi korkutuyorsun diyerek, alay etdi. Ca’fer-i Sâd›k
“rad›yallahü anh” evine gidip, bütün geceyi ibâdet ile geçirdi. Seher vakti Dâvüd bin Alîye beddüâ etdi¤ini iflitdiler.
Aradan bir sâat geçmeden Dâvüd bin Alî öldürüldü.
¥ Ebû Basîr flöyle anlatm›fld›r: Medîneye gitmifldim. Yan›mda bir câriyem vard›. Sabâhleyin gusl abdesti almak
maksad› ile hamâma gitmek için d›flar› ç›kd›m. Bir gurub
kimseyi ‹mâm-› Ca’fer-i Sâd›k›n “rad›yallahü anh” ziyâretine giderken gördüm. Ben de onlara kat›ld›m. Gidip huzûruna girdik. Bana bakarak, ey Ebû Basîr, Peygamberlerin ve
o¤ullar›n›n huzûruna cünüb olarak girilmeyece¤ini bilmiyormusun, buyurdu. Sizi ziyâretden mahrûm kalmayay›m diye
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böyle geldim, dedim. Sonra bir dahâ böyle yapmayaca¤›ma
tevbe edip, d›flar› ç›kd›m.
¥ Bir kimse flöyle anlatm›fld›r: Bir arkadafl›m vard›. Halîfe Mensûr onu habs etmifldi. Bir hac mevsiminde, Arafâtda
ikindi nemâz›ndan sonra, Ca’fer-i Sâd›k hazretlerini gördüm. Habsde olan arkadafl›m› sordu. Hâlâ habsdedir dedim.
O ânda ellerini kald›r›p, arkadafl›m için düâ etdi. Biraz sonra da yemîn ederek, arkadafl›n› arefe günü ikindi nemâz›ndan sonra sal›verdiler, buyurdu.
¥ Bir kimse flöyle anlatm›fld›r: Mekkede bir elbise sat›n
alm›fld›m. Kendime kefen olsun diye ölünceye kadar saklama¤› düflünüyordum. Arafâtdan Müzdelifeye gitdi¤imizde, o
elbiseyi kaybetdim ve çok üzüldüm. Sabâhleyin Minâya gidince, Mescid-i Hîfde oturmufldum. O s›rada birisi gelip, seni Ca’fer-i Sâd›k hazretleri ça¤›r›yor, dedi. Gidip selâm verdim ve huzûrunda oturdum. Bana, istersen, sana bir elbise
vereyim, vefât›ndan sonra kefenin olur, buyurdu. ‹yi olur,
zâten bir elbisem kayboldu, dedim. Hizmetcisi bir elbise getirdi. Aynen kaybetdi¤im elbise gibi idi. Bunu al ve Allahü
teâlâya ›smarla buyurdu.
¥ Bir zât flöyle anlatm›fld›r: bir gün ‹mâm-› Ca’fer-i Sâd›k
“rad›yallahü anh” ile Mekkede giderken, bir kad›n yan›nda
çocuklar›yla a¤lafl›yorlard›. Önlerinde bir inek ölüsü vard›.
Ca’fer-i Sâd›k hazretleri bu nedir diye sordu. Kad›n, biz bu
ine¤in sütüyle geçiniyorduk. fiimdi öldü, ne yapaca¤›m›z› flafl›rd›k, dedi. Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü anh” kad›na, istermisin Allahü teâlâ bu ine¤i diriltsin buyurdu. Kad›n, bu musîbet
yetmiyormufl gibi, bir de benimle alay m› ediyorsun, dedi.
Hây›r, alay etmiyorum buyurarak, mubârek aya¤› ile ine¤in
ölüsüne dokundu. Hayvân cânlan›p, aya¤a kalkd›. O s›rada
Ca’fer-i Sâd›k hazretleri kalabal›¤›n aras›na kar›fl›p kayboldu. Kad›n, bu ifli yapan›n kim oldu¤unu anlayamad›.
¥ Yine bir zât flöyle anlatm›fld›r: ‹mâm-› Ca’fer-i Sâd›k hazretleriyle hacca gidiyorduk. Bir kuru hurma a¤ac›n›n alt›nda
konaklad›k. Mubârek dudaklar›n› k›p›rdatd›. Ne okudu¤unu
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anlayamad›m. Sonra yüzünü hurma a¤ac›na çevirerek, Allahü
teâlân›n, kullar›n›n r›zk›ndan sana emânet b›rakd›¤›ndan bize
yidir, buyurdu. A¤aç Ca’fer-i Sâd›k hazretlerine do¤ru e¤ildi.
Üzerinde tâze hurma salk›mlar› as›l› idi. Bana, gel besmele ile
bu hurmalardan yi, buyurdu. O hurmalardan yidim. Ömrümde o kadar tatl› ve güzel hurma yimemifldim. Orada bir köylü
kimse vard›. Bu hâli görünce ömrümde böyle bir sihr hiç görmedim, dedi. Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü anh” o köylüye, biz
Peygamberin “sallallahü aleyhi ve sellem” vârisleriyiz. Bizim
aram›zda sihrbâz ve kâhin olmaz. Biz düâ ederiz, Allahü teâlâ
düâm›z› kabûl eder. ‹stersen düâ edeyim, Allahü teâlâ seni
köpek flekline soksun, buyurdu. Köylü kimse câhillik edip, et
dedi. Düâ etdi ve köylü o ânda köpek flekline girdi ve evine
do¤ru gitdi. Ca’fer-i Sâd›k hazretleri bana, onun arkas›ndan
git, buyurdu. Arkas›ndan ta’kîb etdim, gidip evine girdi. Çocuklar›n›n yan›nda kuyru¤unu sallad›. Çocuklar› onu sopa ile
kovalad›lar. Ben Ca’fer-i Sâd›k hazretlerinin huzûruna gidip,
durumu anlatd›m. Sonra o köpek de geldi, toprakda yuvarlan›yor ve gözlerinden yafl döküyordu. Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü anh” ona ac›y›p, düâ etdi. Tekrâr eski hâline döndü. Ona,
söylediklerime inand›n m›, buyurdu. Köylü kimse bin kerre,
bin kerre, dedi.
¥ Bir

zât flöyle anlatm›fld›r: Bir cemâ’at ile Ca’fer-i Sâd›k
hazretlerinin sohbetindeydik. Ben flöyle sordum. Allahü teâlâ ‹brâhîm aleyhisselâma [Bekara sûresi 260.c› âyetinde
meâlen], (... Dört kufl al, onlar› kendine al›fld›r, sonra onlar›
parçalay›p her da¤›n üzerine bir parça koy, sonra onlar› ça¤›r, koflarak sana gelirler...) buyurdu. Bu kufllar ayn› cinsden
mi idi yoksa, de¤iflik cinsden mi idiler? Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü anh” bu süâlim üzerine, istermisiniz o kufllar› aynen
size göstereyim, buyurdu. ‹steriz, dedik. Ey tavus diye ça¤›rd›, bir tavus kuflu geldi. Ey karga dedi, bir karga geldi. Ey
güvercin dedi, bir güvercin geldi. Sonra ey do¤an dedi, bir
do¤an kuflu geldi. Bu dört kuflun bafllar›n›n kesilmesini emr
etdi. Parça parça edip etlerini birbirine kar›fld›rd›lar. Bafllar›n› b›rakd›lar. Tavus kuflunun bafl›n› kald›r›p, ey tavus buyurdu. Bir de bakd›k ki tavus kuflunun eti ve kemi¤i di¤er
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kufllar›n parçalar› aras›ndan ayr›l›p, kendi bafl›yla birlefldi,
cânlan›p önceki hâlini ald›. Di¤er üç kufl da ayn› fleklde cânland›lar.
¥ Yine flöyle anlat›lm›fld›r: Bir flahs Ca’fer-i Sâd›k hazretlerine on bin akçe getirdi. Ben hacca gidiyorum. Bu parayla
bana bir ev al›n›z. Hacdan dönüflde çoluk çocu¤umla o evde
oturay›m, dedi. O flahs hacdan dönünce Ca’fer-i Sâd›k hazretlerinin huzûruna gitdi. Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü anh”
ona buyurdu ki: Sana Cennetde bir serây sat›n ald›m. Komflular›n›n birincisi Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”,
ikincisi hazret-i Alî “rad›yallahü anh”, üçüncüsü ve dördüncüsü hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseyndir “rad›yallahü anhümâ”. Bunun için sana sened yazd›m. O flahs bunlar› duyunca, ben buna râz› oldum, dedi. Evine gidince hastaland›.
Ca’fer-i Sâd›k hazretlerinin yazd›¤› senedi göstererek, ölürsem bu senedi kabrime koyun diye vas›yyet etdi. Vefât edince, o senedi kabrinin içine koydular. Ertesi gün sabâhleyin
senedi kabrinin üzerinde buldular. Senedin arkas›nda Ca’fer
bin Muhammed “rad›yallahü anh” va’d etdi¤i fleyde vefâ eyledi, va’dini yerine getirdi, diye yaz›l› idi.
¥ Bir flahs Ca’fer-i Sâd›k hazretlerinden, Allahü teâlân›n
kendisine çok mâl verip ve çok hac yapmas› için düâ etmesini istedi. Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü anh” o flahs için, yâ Rabbî, buna elli hac yapacak kadar mâl ver diye düâ etdi. O flahs
elli hac yapd›. Ellibirinci def’a hacca giderken Cuhfe denilen
yerde gusl ederken, sel geldi ve orada vefât etdi.

Hazret-i Zeydi “rad›yallahü anh” flehîd edip, bir dara¤ac›na asd›lar. Hakîm bin Abbâs Kelbî hazret-i Alîyi ve hazret-i Zeydi zemmeden iki beyt söyledi. Ca’fer-i Sâd›k hazretleri bu beytleri iflitince, ellerini kald›r›p, Allah›m sözlerinde yalanc› olan bu kimseye köpeklerinden birini musallat
et diye, düâ etdi. Ümeyye o¤ullar›, Hakîm bin Abbâs Kelbîyi Kûfeye gönderdiler. Giderken yolda bir aslan hücûm
edip, onu parçalad›. Bu hâdise Ca’fer-i Sâd›k hazretlerine
haber verilince, secdeye kapan›p, Allahü teâlâya hamd olsun ki, bize va’d etdi¤ini yerine getirdi, dedi.
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‹MÂM-I MÛSÂ KÂZIM B‹N CA’FER
“rad›yallahü anhümâ”
‹mâm-› Ca’fer-i Sâd›k “rad›yallahü anh” hazretlerinin o¤ludur. Oniki imâm›n yedincisidir. Künyesi Ebül-Hasen ve
Ebû ‹brâhîmdir. Oniki imâm›n baflka künyeleri de söylenmifldir. Lakab› Kâz›md›r. Çok hilm sâhibi, son derece yumuflak huylu olmas› ve kendisine kötülük yapanlara k›zmay›p
afv etmesi, gadab›na hâkim olmas› sebebiyle bu lakab verilmifldir. Annesi Humeyde-i Berberiyye olup, câriye idi. Mekke ile Medîne aras›nda olan Ebvâ mevk›’inde, hicretin yüzyirmisekizinci senesinde, Safer ay›n›n yirmiüçünde, pazar
günü do¤du. Onlar› Medîneden Ba¤dâda ilk götüren halîfe
Mehdî bin Mensûrdur. Ba¤dâda götürünce, habs etdi.
‹mâm-› Mûsâ Kâz›m “rad›yallahü anh” habsde iken Mehdî
bin Mensûr bir gece rü’yâs›nda, hazret-i Alîyi “rad›yallahü
anh” gördü. Hazret-i Alî ona, meâl-i flerîfi (Demek sizler ifl
bafl›na gelecek olursan›z, yeryüzünde bozgunculuk yapacak,
akrabâl›k ba¤lar›n› da koparacaks›n›z öyle mi?) olan, Muhammed sûresinin 22.ci âyet-i kerîmesini okudu. Halîfe
Mehdînin vezîri Rebi’ flöyle anlatm›fld›r: Mehdî beni ça¤›rd›.
Yan›na girince bakd›m, bu âyet-i kerîmeyi hofl bir sesle okuyordu. Bana hemen git, Mûsâ bin Ca’feri “rad›yallahü anh”
buraya getir, dedi. Getirince, onunla kucaklafld› ve yan›na
oturtdu. Sonra rü’yâs›n› anlatd› ve bana ve o¤ullar›m üzerine yürümeyece¤inizden beni emîn edebilir misiniz, dedi.
Mûsâ Kâz›m “rad›yallahü anh” vallahi ben böyle bir ifl yapmam ve böyle yapmay› flân›ma yak›fld›rmam, dedi. Mehdî
do¤ru söylüyorsun, dedi. Sonra bana dönüp, bunlara bin alt›n ver ve yol hâz›rl›klar›n› yap, Medîneye gitsinler, dedi. Hemen hâz›rl›¤› yap›p, bir mâni’ ç›kmas›ndan korkarak, onlar›
geceleyin u¤urlad›m.
‹mâm-› Mûsâ Kâz›m “rad›yallahü anh” halîfe Hârûn
Reflîd zemân›na kadar Medînede ikâmet etdi. Hârûn Reflîd
halîfe olunca, onlar› Ba¤dâda getirtip habs etdi. Hicretin
yüzseksen senesinde Receb ay›n›n yirmibeflinci Cum’a günü
Ba¤dâdda habsde iken vefât etdi. Mubârek kabri Ba¤dâdda¥

– 363 –

d›r. Yahyâ bin Hâlid Bermekînin Hârûn Reflîdin emriyle
onu flehîd etmek için hurma içinde zehr verdi¤ini söylerler.
Zehr verildi¤i gün Mûsâ Kâz›m “rad›yallahü anh”, bu gün
bana zehr verdiler. Yar›n vücûdum sarar›r. Sonra vücûdumun yar›s› k›zaracakd›r. Ertesi gün de siyâh olacakd›r. O zemân vefât ederim, buyurmufldu. Söyledi¤i gibi aynen olmufldur.
Fazîletleri, kerâmetleri ve menk›beleri pek çokdur. O
zemân›n âbidleri, kerîm ve seçilmifl kimseleri, ondan çok
kerâmetler ve hârikül’âde hâller zuhûr etmifldir, demifllerdir.
¥ Mu’teber kitâblarda, fiakîk-i Belhînin “kuddise sirrûh”
flöyle anlatd›¤› rivâyet edilmifldir: Hacca gidiyordum. Fârisiyyeye u¤rad›m. Orada güzel yüzlü, bu¤day benizli, yün
kaftân giyinmifl, bafl› sar›kl› ve ayaklar›nda na’lin bulunan
bir genç gördüm. ‹nsanlardan ayr› bir yerde yaln›z oturuyordu. Kendi kendime bunun sofiyyeden olmas› lâz›md›r.
Herhâlde bu yolda müslimânlara yük olmak istiyor. Gidip
ona biraz serzeniflde bulunay›m, dedim. Yan›na yaklafl›nca
bana, Ey fiakîk diye ismimle hitâb ederek, meâl-i flerîfi, (Ey
îmân edenler! Zandan çok sak›n›n›z. Çünki, zann›n bir k›sm› günâhd›r...) olan, [Hucûrât sûresi 12.ci] âyet-i kerîmesini okudu. Sonra kalk›p bir tarafa do¤ru gitdi. Kendi kendime, bu zât sâlih bir kimse olmal›, ismimi ve kalbimden geçeni bildi, dedim. Halâllefleyim diye arkas›ndan gitdim. Ne
kadar h›zl› yürüdüysem de ona yetiflemedim. Baflka bir konak yerine var›nca, onu yine gördüm. Nemâz k›l›yordu ve
bütün a’zâlar› titriyordu. Gözlerinden yafllar ak›yordu. Nemâz›n› bitirsin de gidip, halâllefleyim diye bekledim. Nemâz›n› bitirince yan›na yaklafld›m. Bana, ey fiakîk diyerek, meâl-i flerîfi (Do¤rusu ben tevbe edeni, inan›p yararl› ifl iflleyerek do¤ru yola gireni afv ederim) olan [Tâhâ sûresi 82.ci]
âyet-i kerîmesini okudu. Sonra beni b›rak›p oradan uzaklafld›. Kendi kendime bu genç ebdâllerden olmal›, ikinci
def’a ismimi ve kalbimden geçeni bildi, dedim. Dahâ sonra
onu baflka bir konak yerinde yine gördüm. Bir kuyunun ba-
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fl›nda k›sa ipli bir kova ile su ç›karmak istiyordu. Kovas› kuyuya düfldü. Ellerini kald›r›p; Allah›m! Sen benim Rabbimsin. Susad›¤›m ve yiyecek istedi¤im zemân kuvvet veren sensin. Allah›m, senden baflka, onlar› bana ihsân edecek yokdur.
Bana su ve yiyecek ihsân et, diye düâ etdi. Kuyunun suyu
yükseldi. Elini uzat›p kovas›na su doldurdu. Abdest al›p, dört
rek’at nemâz k›ld›. Sonra bir kum y›¤›n›na do¤ru gidip, eliyle
kovas›na biraz kum koydu ve çalkalay›p içdi. Yan›na yaklafl›p
selâm verdim. Selâm›m› ald›. Allahü teâlân›n sana ihsân etdi¤i ni’metlerin fazlas›ndan bana da yidir dedim. Allahü teâlân›n ni’metleri bize gizli ve aç›k olarak her zemân gelir. Allahü teâlâya hüsn-ü zanda bulun, dedi ve kovas›n› bana verdi.
‹çinde kavrulmufl bu¤day ve fleker vard›, ondan içdim. Kand›m ve doydum. Ondan dahâ lezzetli birfley içmemifldim.
Mekkeye var›ncaya kadar, onu bir dahâ görmedim. Mekkede
bir gece yar›s› onu gördüm. Nemâz k›l›yordu. Tam bir huflû
ile inleyip a¤l›yordu. Bütün gece böyle devâm etdi. Sabâh nemâz› vakti girince, sabâh nemâz›n› k›l›p, Kâ’beyi tavâf etdi ve
d›flar› ç›kd›. Ben de arkas›ndan gitdim. Bakd›m ki, arkas›nda
hizmetcileri vard›. ‹nsanlar etrâf›nda topland›lar. Bu zât kimdir diye sordum. Mûsâ Kâz›m bin Ca’fer bin Muhammed bin
Alî bin Hüseyn bin Alî bin Ebî Tâlibdir “rad›yallahü anhüm
ecma’în” dediler. Yolda bu zâtdan flöyle flöyle acâib hâller
gördüm, dedim. Bu hâller bu seyyid için acâib ve garîb de¤ildir, dediler.
¥ Hârûn Reflîd, Alî bin Yaktîne güzel elbiseler vermifldi.
Bu elbiseler aras›nda, siyâh ibriflim ile dokunmufl alt›n yald›zl› gâyet güzel bir elbise vard›. Alî bin Yaktîn, Mûsâ Kâz›m›
“rad›yallahü anh” çok sevdi¤i için, elbiselerin yan›na bir mikdâr dahâ hediyyeler koyarak, hepsini ona gönderdi. Mûsâ
Kâz›m, o güzel gömlekden baflka bütün hediyyeleri kabûl etdi. O gömle¤i geri gönderip saklamas›n› ve bir gün lâz›m olaca¤›n› söyledi. Alî bin Yaktîn, bir gün kölelerinden birine k›z›p kovdu. O köle Hârûn Reflîde gidip, efendim, Alî bin Yaktîn, Mûsâ Kâz›m› “rad›yallahü anh” imâm edinmifldir. Ona
çok mâl gönderdi. Hattâ senin gönderdi¤in ibriflimli, alt›n
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yald›zl› gömle¤i bile ona verdi, dedi. Hârûn Reflîd bu habere
k›z›p, Alî bin Yaktîni yan›na ça¤›rtd›. Sana verdi¤im gömle¤i
ne yapd›n, diye sordu. Alî bin Yaktîn, o gömlek bendedir, dedi. Hârûn Reflîd onu hemen getir, dedi. Alî bin Yaktîn bir kölesini ça¤›r›p, benim serây›mda falan odaya git, anahtâr›n› falan câriyeden iste. O odada bir sand›k vard›r. Kapa¤›n› aç,
içinde mührlü bir kutu göreceksin. O kutuyu buraya getir,
dedi. Kölesi hemen gidip kutuyu getirdi. Kutuyu aç›p, içinde
o gömle¤i gördüler. Güzel kokular sürülmüfldü. Hârûn Reflîd
bu durumu görünce öfkesi yat›fld›. Alî bin Yaktîne bu gömle¤i yerine gönder, hât›r›n› hofl tut. Bundan sonra senin hakk›nda söylenen sözlere ald›rmam, dedi.
¥ ‹mâm-› Mûsâ Kâz›m›n “rad›yallahü anh” sevenlerinden
biri flöyle anlatm›fld›r: Halîfe Mehdî, ‹mâm-› Mûsâ Kâz›m›
“rad›yallahü anh” Ba¤dâda ilk def’a ça¤›rm›fld›. Mûsâ Kâz›m,
bana yol hâz›rl›¤› için çarfl›dan ba’z› ihtiyâc olan fleyleri sat›n
almam› söyledi. Yüzüme bak›p, seni pek ziyâde gaml› ve
üzüntülü görüyorum, ne oldu diye sordu. Ben de nas›l üzülmeyeyim ki, bir zâlimin yan›na gidiyorsunuz. Âk›betinizin ne
olaca¤› belli de¤ildir, dedim. Bana hiç korkma, falan ayda falan gün geri gelece¤im. Akflam vaktinde beni beklersin, buyurdu. Ay ve günleri say›yordum. ‹flâret buyurdu¤u gün olmufl ve günefl batmas›na az bir zemân kalm›fld›. Kimsenin
geldi¤ini göremiyordum. fieytân akl›ma vesvese düflürdü.
Kalbimde bir flübhe uyanmas›ndan korkuyordum. Beni büyük bir ›zd›râb kaplad›. O s›rada Irak taraf›ndan yolda bir karart› gördüm. Mûsâ Kâz›m “rad›yallahü anh” önde bir kat›ra
binmifl geliyordu. Bana ey falan diye seslendi. Buyurun ey
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” evlâd›, efendim,
dedim. Az kals›n kalbine flübhe düflüyordu de¤il mi, buyurdu.
Evet öyle olacakd›, dedim. Elhamdülillah o zâlimden selâmetle kurtulduk. Beni bir def’a dahâ götürecekler. O zemân
kurtulamayaca¤›m, buyurdu.
¥ Bir kimse flöyle anlatm›fld›r: Medînede mücâvir olarak
kal›yordum ve kirâl›k bir evde oturuyordum. Mûsâ Kâz›m›n
“rad›yallahü anh” sohbetlerine devâm ediyordum. Bir gün
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çok fliddetli ya¤mur ya¤d›. ‹hrâm ba¤lan›p, Mûsâ Kâz›m hazretlerinin meclisine gitdim, selâm verdim. Selâm›m› ald› ve
bana ey falan, evin, eflyâlar›n›n üzerine y›k›lm›fld›r, buyurdu.
Hemen eve gitdim. Buyurdu¤u gibi ev y›k›lm›fld›. Eflyâlar›m›
enkaz alt›ndan ç›karmak için iflçi tutdum. Bütün eflyâm› ç›kard›lar. Sâdece bir ibri¤im ç›kmad›. Sabâhleyin Mûsâ Kâz›m›n
“rad›yallahü anh” huzûruna gitdim. Hiç eflyân kayboldu mu,
diye sordu. Sâdece abdest ald›¤›m bir ibrik kayboldu, dedim.
Mubârek bafl›n› e¤ip, bir müddet sonra kald›rd›. Öyle zan ediyorum ki, sen onu bir yerde unutmuflsundur. Git ev sâhibi câriyeden sor. ‹bri¤i sen alm›fls›n, onu bana getir diye söyle, getirecekdir, buyurdu. Geri dönüp, câriyenin yan›na gitdim. ‹bri¤i halâde unutmufldum. Sen alm›fld›n, onu getir de abdest
alay›m, dedim. Gidip hemen getirdi.
¥ Yine bir kimse flöyle anlatm›fld›r: Mûsâ Kâz›m› “rad›yallahü anh” Basrâya götürdüklerinde, Medâyin yak›nlar›nda
berâber gemiye binip oturduk. Bizim arkam›zda baflka bir
gemi dahâ vard›. O gemide gelin götürdükleri için çok gürültü vard›. Bana bu kalabal›k nedir, diye sordu. Gelin götürüyorlar, dedim. Bir müddet sonra o gemiden ba¤r›flmalar duyduk. Mûsâ Kâz›m “rad›yallahü anh” bu feryâd nedir, diye
sordular. Gelin denizden bir avuç su almak isterken, alt›n bilezi¤ini suya düflürmüfl. onun için ba¤r›fl›yorlarm›fl, dedim.
Mûsâ Kâz›m hazretleri gemilerin durdurulmas›n› istedi. Gemiler durunca, kenâra yaklafl›p, bir fleyler okudu. Sonra, onlar›n gemicisine söyleyiniz, suya girsin ve bilezi¤i ç›kars›n,
buyurdu. Bir de bakd›k ki, bilezik suyun yüzüne yak›n yerde
duruyordu. Gemici suya girip, bilezi¤i ç›kard›.
¥ Bir flahs flöyle anlatm›fld›r: Dostlardan biri yüz dinâr (alt›n) vererek, ‹mâm-› Mûsâ Kâz›ma “rad›yallahü anh” götürmemi istedi. Bir mikdâr da benim dinâr›m vard›. Medîneye
var›nca, önce gusl etdim. Kendi dinârlar›m› ve o flahs›n verdi¤i dinârlar› y›kad›m. Üzerlerine misk saçd›m. O flahs›n dinârlar›n› sayd›m, doksandokuz idi. Bir dahâ sayd›m yine
doksandokuz ç›kd›. Bir dinâr da kendi dinârlar›mdan katarak kesesine koydum. Gece Mûsâ Kâz›m›n “rad›yallahü
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anh” evine gitdim. Cân›m size fedâ olsun, bir mikdâr hediyyem vard›r. Onunla Allahü teâlâya yak›n olmak isterim, dedim. Getir, buyurdu. Önce kendi dinârlar›m› önlerine koydum. Sonra falan dostunuz da benimle size hediyye gönderdi, dedim. Getir, buyurdu. Keseyi huzûruna koydum. Kesenin içindekileri yere dök, buyurdu, dökdüm. Mubârek eliyle
o dinârlar› da¤›td› ve benim katd›¤›m bir dinâr› ay›rd›. O
kimse bu dinârlar› say› olarak de¤il, a¤›rl›k olarak hesâb etmifldir, buyurdu.
Bir flahs flöyle anlatm›fld›r: Alî bin Yaktîn ile bir kimse
bana Kûfeye git, falan kimse ile yol arkadafl› ol. ‹ki hayvân
sat›n al›n ve flu hediyyeleri ve mektûblar› Mûsâ Kâz›m hazretlerine götürün, dediler. Kûfeye gidip söylenen kimseyi
buldum. ‹ki koyun sat›n al›p, yola ç›kd›k. Medîne yak›nlar›nda bir yerde konaklad›k. Yemek yiyorduk. O s›rada Mûsâ
Kâz›m› “rad›yallahü anh” gördük. Bir kat›ra binmifl geliyordu. Aya¤a kalk›p selâm verdik. Yan›n›zda olanlar› getirin,
buyurdu. Götürdük ve mektûblar› da verdik. Bir kaç mektûb
ç›kar›p, bunlar getirdi¤iniz mektûblar›n cevâblar›d›r. Geri
dönüp gidiniz. Allahü teâlâya emânet olunuz, buyurdu. Biz,
yiyece¤imiz kalmad›, Medîneye az bir mesâfe var. Müsâade
ederseniz Medîneye gidip, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve
sellem” ziyâret edelim ve yiyecek al›p geri dönelim, dedik.
Bize yidi¤inizden artan birfley var m›d›r, buyurdu. Vard›r deyip, artanlar› getirdik. Mubârek eliyle onlara dokundu ve bu
size Kûfeye kadar yeter. Allahü teâlâ sizi muhâfaza etsin, geriye dönün, buyurdu. Geri döndük, o yiyecek bize Kûfeye
kadar kâfi geldi.
¥

‹MÂM-I ALÎ RIZÂ
“rad›yallahü anh”
‹mâm-› Alî R›zâ, ‹mâm-› Mûsâ Kâz›m›n o¤ludur. Oniki
imâm›n sekizincisidir. Künyesi babas›n›n künyesi gibi Ebül
Hasendir. Babas› kendi künyemi ona ba¤›fllad›m, buyurmufldur. Lakab›, R›zâd›r. Babas›na dediler ki, halîfe Me’mûn ondan râz› oldu¤u için mi o¤lun Alîyi R›zâ lakab›yla ça¤›r›yor– 368 –

sunuz? Cevâb›nda, hây›r, Allahü teâlâ ve Resûlü “sallallahü
aleyhi ve sellem” ondan râz› olduklar› içindir. Böylece bu lakabla dedelerine tahsîs edildi. Çünki ona uyanlar kendisinden râz› oldu¤u gibi, muhâlifleri de ondan râz›d›rlar, buyurdu. Babas› Mûsâ Kâz›m “rad›yallahü anh”, o¤lumu R›zâ diye
ça¤›r›n›z, buyururdu. Kendisi ise yâ Ebel-Hasen diye ça¤›r›rd›. Dedesi Ca’fer-i Sâd›k›n “rad›yallahü anh” vefât›ndan befl
sene sonra hicretin yüzelliüçünde, Rebîül-âh›r ay›n›n onbirinci perflembe günü Medînede do¤du. Do¤um târîhi bundan
baflka da söylenmifldir. ‹kiyüzüç senesinde Ramezân ay›n›n
yirmibirinde Cum’a günü Tûsda vefât etdi. Mubârek kabri
Hârûn Reflîdin kabrinin k›ble taraf›ndad›r.
Annesi câriye idi ve meflhûr olan ismi Nahîmedir. Nahîme, Mûsâ Kâz›m›n “rad›yallahü anh” annesi Hamîdenin câriyesi idi. Hamîde, rü’yâs›nda Resûlullah› “sallallahü aleyhi
ve sellem” gördü. Resûlullah ona rü’yâs›nda, Nahîmeyi o¤lun Mûsâya ver. Yak›nda zemân›n insanlar›n›n en üstünü
olan bir o¤ullar› olacakd›r, buyurdu. ‹mâm-› Alî R›zân›n “rad›yallahü anh” annesi flöyle anlatm›fld›r: Ona hâmile oldu¤um zemân, hiç bir a¤›rl›k duymazd›m. Uyuyunca, karn›mdan tesbîh ve tehlîl sesleri iflitirdim. Beni bir korku ve heybet kaplard›. Uyan›nca hiç ses duymazd›m. Alî R›zâ do¤du¤u zemân, ellerini yere koyup, bafl›n› semâya kald›rd›. Söz
söyliyen ve münâcât eden kimse gibi, mubârek dudaklar›n›
k›p›rdat›yordu.
‹mâm-› Alî R›zân›n babas› Mûsâ Kâz›m›n “rad›yallahü
anhümâ” büyük talebelerinden biri flöyle anlatm›fld›r: Bir
gün Mûsâ Kâz›m “rad›yallahü anh” bana Ma¤rib tüccârlar›ndan gelen oldu mu, diye sordu. Bilmiyorum, dedim. Gelmifldir, buyurdu. Birlikde, atlara binip, gitdik. Ma¤ribli bir
tüccâr bulduk. Bize yedi câriye gösterdi. Hiç birini kabûl etmeyip, bir dâne dahâ göster, buyurdu. Ma¤ribli kimse, bir
câriye var, hastad›r diyerek onu göstermedi. Ertesi gün Mûsâ Kâz›m hazretleri beni gönderdi ve ne kadar isterse, o câriyeyi o kadara sat›n al, buyurdu. Gitdim, tüccâr flu kadardan
afla¤› vermem, dedi. Ben de o fiyâta sat›n ald›m, dedim. O da
¥
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satd›m dedi. Dün gelen arkadafl›n kim idi diye sordu. Hâflim o¤ullar›ndan biri idi, dedim. Hangi kabîledendir diye
sorunca, bundan fazlas›n› bilmiyorum, diyerek cevâb vermedim. Tüccâr bana dedi ki: Sana bir fley söyliyeyim. Bu
câriyeyi ma¤rib flehrlerinin en uza¤›ndan sat›n ald›m. Ehl-i
kitâbdan bir kad›n bana, bu câriyeyi göstererek, bu kimindir diye sordu. Kendim için sat›n ald›m, dedim. Hây›r, bu
câriye senin olacak kabîlden de¤ildir. O yer yüzünün en iyi
insan›n›n yan›nda olacakd›r, dedi. Tüccâr›n anlatd›klar›n›
dinledikden sonra, o câriyeyi Mûsâ Kâz›m hazretlerine götürdüm. O câriyeden ‹mâm-› Alî R›zâ “rad›yallahü anh”
dünyâya geldi.
‹mâm-› Alî R›zân›n babas› Mûsâ Kâz›m “rad›yallahü
anh” flöyle anlatm›fld›r: Rü’yâmda Resûlullah› “sallallahü
aleyhi ve sellem” gördüm. Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî “rad›yallahü anh” de huzûrlar›nda idi. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, “Yâ Alî, senin bu o¤lun Allahü teâlân›n
nûruyla bakar. Sözleri hikmetli ve her iflde isâbetlidir. Hatâ
yapmaz, âlimdir. ‹lm ve hikmetle doludur.” buyurdu.
¥

‹mâm-› Alî R›zân›n “rad›yallahü anh” menk›beleri ve fazîletleri dillerde meflhûrdur ve kitâblarda yaz›lm›fld›r. Say›s›z
fazîletlerinden ve menk›belerinden denizden damla misâli
burada bir kaç›n› k›saca bildirece¤iz.
¥ Halîfe Me’mûn, ‹mâm-› Alî R›zây› “rad›yallahü anh”
velîahd edindi. Me’mûn ile görüflmek istedi¤i zemân, hizmetciler ve kap›c›lar onu karfl›larlard›. Me’mûnun bulundu¤u makâm›n kap›s›nda as›l› olan perdeyi kald›r›rlard›.
‹mâm-› Alî R›zâ “rad›yallahü anh” içeri girerdi. Hâlbuki bu
hizmetciler ona muhâlif idiler. Bir gün aralar›nda onu karfl›lamamak ve kap›daki perdeyi kald›rmamak için karar ald›lar. ‹mâm-› Alî R›zâ geldi. Hepsi oturuyorlard›. ‹ster istemez yerlerinden s›çray›p, karfl›lad›lar ve perdeyi kald›rd›lar.
Sonra biz ne yapd›k diyerek, karfl›lamayacaklar›na ve perdeyi kald›rmayacaklar›na dâir yeniden sözlefldiler. Bir gün
‹mâm-› Alî R›zâ “rad›yallahü anh” yine geldi. Kap›c›lar ve
hizmetciler yerlerinden kalkd›lar ve selâm verdiler. Fekat
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perdeyi kald›rmakda a¤›r davrand›lar. O s›rada Allahü teâlâ
bir rüzgâr gönderdi. Rüzgâr perdeyi onlardan önce kald›rd›.
‹mâm-› Alî R›zâ içeri girdi. Rüzgâr kesildi. D›flar› ç›kaca¤›
zemân tekrâr rüzgâr esdi ve perdeyi kald›rd›. Kap›c›lar bu
hâli görünce, (Allahü teâlân›n azîz etdi¤i kimseyi, kimse zelîl edemez) dediler ve ondan sonra her zemânki âdetlerine
devâm etdiler.
¥ Zemân›n›n en meflhûr flâirlerinden ve fasîhlerinden
olan Da’bel bin Alî el-Huzâî flöyle anlatm›fld›r: Medâris-ül
âyât kasîdesini yazd›m. O s›rada ‹mâm-› Alî R›zâ “”rad›yallahü anh” Horasânda Me’mûnun velîahd› idi. Kasîdeyi huzûrunda okudum. Çok be¤endi ve bu kasîdeyi benden iznsiz
hiç kimsenin yan›nda okuma, buyurdu. Kasîde yazd›¤›m› halîfe Me’mûn duymufl, beni ça¤›rd›. Hâlimi hât›r›m› sordukdan sonra, Medâris-ül âyât kasîdesini oku, dedi. Özr beyân
ederek, okuyamayaca¤›m› söyledim. Niçin okumuyorsun, diye sebebini sordu. ‹mâm-› Alî R›zân›n “rad›yallahü anh” bu
kasîdeyi kendisinden iznsiz kimsenin yan›nda okumamam›
tenbîh etdi¤ini söyledim. Bunun üzerine ‹mâm-› Alî R›zây›
“rad›yallahü anh” ça¤›rd›lar. Me’mûn ona, yâ Ebel Hasen!
Da’belden Medâris-ül âyât kasîdesini okumas›n› istedim,
okumad› deyince, ‹mâm-› Alî R›zâ bana, kasîdeyi okumam›
söyledi. Kasîdeyi okudum. Halîfe Me’mûn çok be¤endi ve
bana ellibin akçe mükâfat verdi. Bu mikdâra yak›n akçe de
‹mâm-› Alî R›zâ “rad›yallahü anh” hediyye etdi. ‹mâm-› Alî
R›zâ hazretlerine efendim, kendi elbiselerinizden ba¤›fllaman›z› arzû ediyorum. O elbise benim kefenim olsun, dedim.
Bana giydi¤i gömleklerden bir gömlek ve çok güzel bir havlu verdi. Bunlar› sakla, bunlarla belâlardan korunursun, buyurdu.

Iraka gidiyordum. Eflkiyâ yolumuzu kesip, kâfilemizi soydular. Üzerimde sâdece eski bir gömle¤im kalm›fld›. Bilhâssa
‹mâm-› Alî R›zân›n “rad›yallahü anh” hediyye etdi¤i gömle¤i ve havluyu almalar›na çok üzülmüfldüm. Hiçbir fleye bu kadar üzülmemifldim. ‹mâm-› Alî R›zân›n “rad›yallahü anh”
bunlar› sakla, bunlarla korunursun buyurdu¤unu düflünüyor– 371 –

dum. O s›rada bakd›m, eflkiyâdan biri benim at›ma binmifl ve
benim ya¤murlu¤umu giymifl, benim yan›mda durdu. Bütün
kâfilenin toplanmas›n› bekliyordu. Medâris-ül âyât kasîdesini okuma¤a ve a¤lama¤a bafllad›. Bir eflkiyân›n Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” Ehl-i Beytini sevmesine çok
hayret etdim. ‹mâm-› Alî R›zân›n “rad›yallahü anh” verdi¤i
gömle¤i ve havluyu geri versin diye düflünerek, bu kasîdeyi
kim söylemifldir diye sordum. Sana ne, senin bu kasîdeyle ne
iflin var, dedi. fiunun için sordum. Benim bir s›rr›m vard›r.
Onu sana söyliyece¤im, dedim. Bu kasîdeyi Âl-i Muhammedin (Ehl-i beytin) “sallallahü aleyhi ve sellem” flâirlerinden
Da’bel bin Alî söylemifldir, dedi. Vallahi Da’bel benim ve bu
kasîdeyi ben yazd›m, dedim. ‹htimâl vermedi ve kâfiledekileri ça¤›r›p, onlara sordu. Bu kifli Da’beldir diye flâhidlik etdiler. Bunun üzerine eflkiyâ kâfileden ald›klar› bütün eflyâlar›
geri verdi. Sonra bize k›lavuzluk yap›p, tehlikeli yerleri geçirdi. Ben ve kâfiledekiler ‹mâm-› Alî R›zân›n “rad›yallahü
anh” hediyye etdi¤i gömle¤in ve havlunun bereketiyle ve Allahü teâlân›n izniyle o belâdan kurtulduk ve korunduk.
Da’bel bin Alî el-Huzâînin yazd›¤› Medâris-ül âyât kasîdesinin tercemesi flöyledir:
And›kca Arafâtda kald›¤›m›z mekânlar›,
Ak›t›r›m gözlerimden damla damla yafllar›.
O günleri çok arzûlar oldum azald› sabr›m,
Sessiz ve ›ss›z kald› her taraf› bu diyâr›n.
Tilâvetden mahrûm, âyât okunan medreseler,
fiimdi kimsesiz kald›, vahyin indi¤i bu yerler.
Ehl-i beyt kimsesizdir, Minâda Hîf mescidi,
Kâ’be, Arafât ›ss›z kald›, hem Nebî mescidi.
Bu yerler Alînin, Hüseynin, Ca’ferin diyâr›,
Hamzan›n, tâ’atden dizi fliflen Seccâd›n yeri.
Zulm yapamazd› bu diyârda aslâ zâlimler,
fiimdi hep zulmle geçiyor günler, hem seneler.
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Abdüllah›n ve Fâz›l›n yeridir bu beldeler,
Onlar da’vetci Resûlün pâk sülâlesidirler.
Bu diyârlar nemâz k›l›nan takvâ yerleridir,
Oruc, temizlik, ihsân, iyilik beldeleridir.
Çok kerre indi Cibrîl-i Emîn bu diyârlara,
Allahdan selâm, medh getirdi Resûlullaha.
Vahyin indi¤i, ilmlerin kayna¤› yerlerdir,
Hakk›n, hakîkatin ö¤renildi¤i beldelerdir.
Bu beldelerde seyrân ederken Ahmed-i Muhtâr,
Kendisine vahyin geldi¤i yerlerdir bu diyâr.
Hani ilk sâkinleri, da¤›td› bizi ayr›l›k,
fiimdi gurbetlerde hep fânî olmufllar art›k.
Resûlullah›n yak›nlar›, vârîsleri onlar,
Büyüklerin en üstünü, en hayrl›s›d›rlar.
Onlard›r k›tl›klarda insanlar› doyuranlar,
Bu sebeble bereketle flereflenendir onlar.
Kabûl olunmaz hem nemâzlar›m›z salevâts›z,
Olursak nemâzlar›m›zda onlara düâs›z.
Onlard›r, hem do¤ru yolun adâlet rehberleri,
Onlard›r, hatâdan kusûrdan necât sebebleri.
Rabbim, kalbimde hidâyet ve basîreti artd›r,
Onlara iyilikde hep ifltiyâk›m› artd›r.
Resûlullah›n diyâr› bu yerler ›ss›z kalm›fl,
Ziyâd›n yurduna bak, bafldan bafla ma’mûr olmufl.
Resûlullah›n diyâr›n›n kubbeleri çökmüfl,
Ziyâd›n âlinin ise köflkleri muhkem olmufl.
Evlâd-› Resûlün harîmi esîr ediliyor,
Ziyâd›n âilesi emân içinde yafl›yor.
Âl-i Resûlün boyunlar›ndan kanlar ak›yor,
Âl-i Ziyâd ayaklar›na zînetler tak›yor.
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Resûlullah›n âli kuru çöllerde kal›yor,
Ziyâd›n âilesi s›rça köflklerde yafl›yor.
Ey Âl-i Resûl ve ilmin kayna¤› olanlar,
Her nefesde olsun sizlere dâimâ selâmlar.
Emîn yaflad›m, hayât›m› sizin vesîlenizle,
Îmân›m› kurtarma¤› umar›m sevginizle.
Ba’z› rivâyetlerde bu kasîdenin elli beyt oldu¤u bildirilmifldir. Ehl-i beytin mubârek kabrlerinden de bahsedilmifldir. Da’bel bin Alî el-Huzâî bu kasîdesini ‹mâm-› Alî R›zâya
“rad›yallahü anh” okurken:
Ba¤dâdda tertemiz bir zâta âid kabr vard›r,
Hak teâlâ onu odalarda korumakdad›r.
beytine gelince, ‹mâm-› Alî R›zâ “rad›yallahü anh”, Ey
Da’bel, bu k›sm›na bir beyt de ben ilâve edeyim. Kasîden bu
beytle bitsin, buyurdu ve flu beyti ilâve etdi:
Tûsda da garîb hâlde kalm›fl bir kabr olacak,
Gurbetin ac›s› tâ ci¤erlere oturacak.
Bunun üzerine flâir Da’bel, ey Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” torunu! Bu kabr kimin kabri olur, diye sordu. Buyurdu ki: O gurbetde kalan kabr benim kabrim olur.
Bu sebeble Tûs, Ehl-i beyti sevenlerin gidip geldi¤i yer olur.
O gurbetde kim benim kabrimi ziyâret ederse, k›yâmet gününde afv edilmifl olarak benim yan›mda bulunur.
Kûfeli bir kimse flöyle anlatm›fld›r: Kûfeden Horasâna
gidiyordum. K›z›m bana bir elbise vererek, bunu sat, bana
k›ymetli tafll› bir yüzük al, dedi. Merv flehrine var›nca,
‹mâm-› Alî R›zân›n “rad›yallahü anh” hizmetcileri geldiler.
Sendeki elbiseyi bize sat, ‹mâm-› Alî R›zân›n “rad›yallahü
anh” hizmetcilerinden biri vefât etdi. Ona kefen yapaca¤›z,
dediler. Bende elbise yok, dedim. Gidip tekrâr geldiler.
Efendimiz sana selâm söylüyor, k›z›n sana bir elbise vermifl.
Onu sat›p yüzük alacakm›fls›n. ‹flte paras›n› getirdik, dediler. Elbiseyi onlara satd›m. Sonra kendi kendime gidip
¥
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imâmdan birkaç süâl soray›m. Bakay›m ne cevâb verecekdir,
dedim. Birkaç mes’eleyi bir kâ¤›da yazd›m. Sabâhleyin
‹mâm-› Alî R›zân›n “rad›yallahü anh” kap›s›na gitdim. Kalabal›kdan, de¤il mes’ele sormak, kendisini dahî göremedim.
Hayretler içinde kald›m. Süâllerimi soray›m diye beklerken,
bir hizmetci d›flar› ç›kd›. Beni ismimle ça¤›rd›. Bir yaz›l› kâ¤›d uzatarak, bu kâ¤›dda senin süâllerinin cevâblar› vard›r,
dedi. Al›p bakd›m, süâllerimin cevâblar› yaz›l› idi.
¥ Benâc halk›ndan bir kimse flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” rü’yâda gördüm. Benâca
teflrîf etmifl ve hâc›lar›n konaklad›¤› mescidde oturuyordu.
Huzûruna var›p, selâm verdim. Önlerinde hurma yapraklar›ndan yap›lm›fl bir kab içinde seyhanî hurmalar› vard›. Bana
bir avuç verdiler. Sayd›m, onyedi hurma idi. Kendi kendime
onyedi sene ömrüm kalm›fld›r, diye ta’bîr etdim. Yirmi gün
sonra ‹mâm-› Alî R›zân›n o mescide geldi¤ini iflitdim. Hemen huzûruna kofldum. Rü’yâda gördü¤üm gibi, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” oturdu¤u yere oturmufldu.
Önünde bir tabak hurma vard›. Selâm verdim. Beni yan›na
ça¤›rd› ve bir avuç hurma verdi. Sayd›m, onyedi dâne idi. Ey
Resûlullah›n torunu. Biraz hurma dahâ isterim, dedim. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” dahâ fazla verdiyse,
ben de vereyim, buyurdu.
¥ Bir talebesi flöyle anlatm›fld›r: Ziyâd bin Salt bana dedi
ki: ‹mâm-› Alî R›zâdan huzûruna girmem için izn taleb et.
Ümmîd ediyorum ki, kendi elbiselerinden bana bir elbise
giydirir. Kendi ad›na kesilmifl akçelerden de birkaç akçe verir, dedim. Talebesi huzûruna girip, izn istemek için henüz
söze bafllamadan, Ziyâd bin Salt içeri girmek istiyor. Benden
elbise ve kendi ad›ma kesilmifl akçelerden vermemi ümmîd
ediyor, gelsin, buyurdu. Ziyâd bin Salt huzûruna girdi. Bir
elbise ve otuz akçe verdi.
¥ Kirman yolunda, eflkiyâlar bir tüccâr›n yolunu kesdiler.
A¤z›n› kar ile doldurdular. Bu sebeble tüccâr konuflmakda
güçlük çekerdi. Horasâna gitdi. Orada ‹mâm-› Alî R›zân›n
“rad›yallahü anh” Niflâpûrda oldu¤unu haber ald›. Kendi ken-
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dine, o Ehl-i beyt-i nebevîdendir. Resûlullah›n torunudur.
Huzûruna gideyim, dilime bir ilâc söyler, diye düflündü. O gece rü’yâs›nda ‹mâm-› Alî R›zây› “rad›yallahü anh” gördü. Huzûruna var›p, flifâ için ilâc taleb etdi. Kimyon, sa’ter [kekik] ve
tuzu su ile kar›fld›r, a¤z›n› o su ile üç kerre çalkala, flifâ bulursun, buyurdu. Uyan›nca gördü¤ü rü’yâya k›ymet vermedi. Niflâpûra gitdi. ‹mâm-› Alî R›zâ flehrden ç›km›fl, konaklama yerinde konaklam›fld›. Tüccâr, huzûruna var›p, hâlini anlatd›. Fekat rü’yâs›n› söylemedi. ‹mâm-› Alî R›zâ “rad›yallahü anh”
tüccâra, senin ilâc›n› rü’yânda söyledim, buyurdu. Tüccâr, ey
Resûlullah›n torunu, bir kere de sizden duymak istiyorum, dedi. Bunun üzerine, bir mikdâr kimyon, sa’ter ve tuzu su ile kar›fld›r, iki üç kerre a¤z›nda çalkala, flifâ bulursun, buyurdu. Tüccâr bu ilâc› yap›p kulland› ve flifâ buldu.
¥ ‹mâm-› Alî R›zâ “rad›yallahü anh” bir gün bir flahsa
bakd›. Ey Allahü teâlân›n kulu! Diledi¤in fleyleri vas›yyet et,
kimsenin kurtulamad›¤› fleye hâz›rlan, buyurdu. O flahs üç
gün sonra vefât etdi.
¥ Ebû ‹smâ’îl Sindî flöyle anlatm›fld›r: ‹mâm-› Alî R›zâ
hazretlerinin huzûruna gitdim. Arabî lisân›ndan bir kelime
dahî bilmedi¤im için sind lisân›na göre selâm verdim. Selâm›m› sind lisân› ile ald›. Bir tak›m süâller sordum. Hepsine
sind lisân› ile cevâb verdi. Sonra ben arabî lisân›n› bilmiyorum, düâ buyurun da, Allahü teâlâ bana arabî lisân›n› ilhâm
eylesin, dedim. Mubârek elini dudaklar›ma sürdü. Derhâl
arabî konuflma¤a bafllad›m.
¥ Bir flahs flöyle anlatm›fld›r: Hacca gidiyordum. Câriyem
benim için iki sevb-i mülcem [kal›n kumafldan elbise] hâz›rlam›fld›. ‹hrâm zemân› gelince, bunlarla ihrâm câiz midir de¤il midir diye flübheye düfldüm. ‹htiyâten baflka ihrâm sar›nd›m. Mekkeye var›nca, ‹mâm-› Alî R›zâ hazretlerine bir
mektûb yazd›m. Mektûbla birlikde ba’z› hediyyeler de gönderdim. Fekat câriyemin ihrâm olarak hâz›rlad›¤› o kal›n kumafllarla ihrâm›n câiz olup olmad›¤›n› yaz›p, sormay› unutdum. Bir müddet sonra mektûbun cevâb› geldi. O kal›n kumafllarla ihrâm›n câiz oldu¤u, hiç mahzûru bulunmad›¤›,
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mektûbun sonuna yaz›lm›fld›.
¥ Bir kimse flöyle anlatm›fld›r: Bir gün ‹mâm-› Alî R›zâ
“rad›yallahü anh” ile bir evin d›vâr›n›n dibinde oturuyorduk.
Sohbet ediyorduk. Âniden bir serçe gelip kendini onun önüne atd›. Ötme¤e bafllad›. Izd›râbl› bir hâli vard›. ‹mâm-› Alî
R›zâ “rad›yallahü anh”, bu serçe ne diyor biliyormusun, buyurdu. Ben de, Allahü teâlâ, Onun Resûlü ve Resûlullah›n
torunu (siz) dahâ iyi bilir, dedim. Serçe, bu evde bir y›lan oldu¤unu ve yavrular›n› yiyece¤ini söylüyor. Kalk eve gir ve
y›lan› öldür, buyurdu. Eve girdim. ‹çerde bir y›lan dolafl›yordu. Onu öldürdüm.
¥ Bir kimse flöyle anlatm›fld›r: Han›m›m hâmile idi.
‹mâm-› Alî R›zâ hazretlerinin huzûruna gitdim. Düâ buyurun
bir o¤lum olsun, dedim. Han›m›n iki çocu¤a hâmiledir, buyurdu. Ayr›l›p giderken, birine Muhammed, di¤erine de Alî ismini koyay›m, diye düflündüm. ‹mâm-› Alî R›zâ hazretleri beni
ça¤›rd›. Birine Alî ismini ver, birine de Ümmü Amr ismini koy
buyurdu. Çocuklar do¤du. Biri o¤lan, biri de k›zd›. Adlar›n›
Alî ve Ümmü Amr koydum. Bir gün anneme Ümmü Amr kimin ismidir, diye sordum. Annemin ismi idi, dedi.
¥ Bir flahs flöyle anlatm›fld›r: Horasânda, ‹mâm-› Alî R›zâ “rad›yallahü anh” hazretlerinden iflitdim. Buyurdu ki,
Medîneden beni ça¤›r›yorlar. Bütün çocuklar›m› toplay›p,
benim üzerime a¤laflmamalar›n› söyledim. Sonra oniki bin
akçeyi aralar›nda paylafld›rd›m. Art›k bundan sonra size,
dönmesem gerekdir, dedim.
¥ Me’mûn, ‹mâm-› Alî R›zâya “rad›yallahül anh” halîfe
olmas› için teklîfde bulundu. Kabûl etmedi. Bu taleb iki ay
sürdü. Sonunda, tehdîd hâlini ald›. Böylece kabûl etdi.
‹mâm-› Alî R›zâ “rad›yallahü anh” bir yaz› yaz›p, o yaz›n›n
sonuna flunlar› yazd›: Cefr ve câmia kitâblar› bunun z›dd›n›
gösterir. Fekat, bu ifl elimde olmadan gerçeklefldi, buyurdu
ve meâl-i flerîfi, (... Bana ve size ne yap›laca¤›n› bilmem...)
olan Ahkâf sûresi 9.cu âyet-i kerîmesini ve meâl-i flerîfi, (...
Hükm ancak Allah›nd›r. O hakk› anlat›r. O, hükm verenle-
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rin hayrl›s›d›r) olan En’âm sûresi 57.ci âyet-i kerîmesini okudu. Halîfenin emrine uydum. Allahü teâlâ beni ve sizi korusun, buyurdu.
¥ Ebüssalt flöyle anlatm›fld›r: Birgün ‹mâm-› Alî R›zâ
hazretlerinin huzûrunda idim. Bana flu gördü¤ün kubbe Hârûn Reflîdin türbesidir. Onun dört taraf›ndan bana toprak
getir, buyurdu. Gidip getirdim. Topra¤› koklad› ve yak›nda
burada benim için bir kabr kazacaklar. Bir tafl görünecek,
onu ç›karmak için Horasân›n bütün külünklerini getirecekler. Fekat yine ç›karamayacaklar. Sonra falan yerden toprak
getir, buyurdu. Gidip getirdim. Oray› göstererek, benim
kabrimi burada kaz›n›z. Kabrin ortas›n› yar›p beni içine
koymay›n. Kabrim derin olsun ve lahd yap›n. ‹ki zra’ ve bir
kar›fl olsun. Allahü teâlâ onu diledi¤i kadar geniflletir, buyurdu. Sonra, kabrimin bafl taraf›nda bir ›slakl›k görünecekdir. Sana ö¤retdi¤im düây› oku. Oradan bir su kaynay›p ç›kar. Lahd su ile dolar. Suyun içinde küçük bal›klar görürsün. Sana flu ekme¤i veriyorum. Ufak ufak parçalay›p suya
at. O bal›klar bu parçalar›n hepsini yirler. Sonra büyük bir
bal›k ç›kar, bütün küçük bal›klar› yir ve kaybolur. O zemân
cenâzemi suyun içine koyunuz. Ö¤retdi¤im fleyleri oku, su
azal›r ve hiç kalmaz. Halîfe Me’mûn da bunlar› görecekdir,
buyurdu. Sonra, yâr›n Me’mûnun yan›na gidece¤im. Onun
yan›ndan d›flar› ç›kd›¤›m zemân, bafl›m örtüldü ise benimle
konuflma, bafl›m aç›k ise konufl, buyurdu. Sabâhleyin elbiselerini giymifl bekliyordu. Me’mûnun hizmetcisi gelip ça¤›rd›.
Me’mûnun yan›na gitdi. Me’mûnün önünde tabaklar içinde
meyvalar vard› ve elindeki bir üzüm salk›m›ndan yiyordu.
‹mâm-› Alî R›zâ hazretlerini görünce, yerinden f›rlay›p kucaklafld› ve gözlerinin aras›n› öpüp yan›na oturtdu. Me’mûn
elindeki üzümü ‹mâm-› Alî R›zâ hazretlerine verip, bunun
gibi güzel üzüm gördün mü, dedi. O ise, nefîs üzüm Cennetdedir, buyurdu. Me’mûn bu üzümden yiyiniz, dedi. ‹mâm-›
Alî R›zâ “rad›yallahü anh” beni ma’zûr görünüz, dedi.
Me’mûn ›srâr ederek, özrünüz nedir, bizi töhmet alt›nda b›rak›yorsunuz deyince, üzüm salk›m›ndan biraz yidi. Ba’z›la-
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r› üzümden birkaç dâne yidi, demifllerdir. Sonra üzümü b›rak›p kalkd›. Me’mûn, nereye gidiyorsunuz diye sorunca, gönderdi¤in yere gidiyorum, buyurdu. Mubârek bafl›na bir fley
örtmüfl oldu¤u hâlde d›flar› ç›kd›. Kendisiyle konuflmad›k.
Evine gitdi ve emri üzere kap›s› kilitlendi. Yata¤›n›n üzerine
yatd›. Ben evin içinde üzüntülü bir hâlde duruyordum. O s›rada ‹mâm-› Alî R›zâya “rad›yallahü anh” çok benzeyen, güzel yüzlü, misk kokulu bir genç içeri girdi. Yan›na kofldum.
Kap› kilitli idi, nereden girdin, dedim. Beni Medîneden buraya bir sâatde getiren kimse içeri ald›. Ben Hüccetullah Muhammed bin Alînin babas›n›n yan›na girerken, bana sen de
gir diye söyledi, dedi. ‹mâm-› Alî R›zâ “rad›yallahü anh”
onu görünce, yerinden kalkd›. Kucaklay›p ba¤r›na basd› ve
iki gözünün aras›ndan öpdü. O da yüzünü babas›n›n yüzüne
koyup, gizlice bir fleyler konufldular, ben anlayamad›m. Sonra ‹mâm-› Alî R›zân›n dudaklar›n›n üstünde kardan beyâz
bir köpük gördüm. Sonra elini ‹mâm-› Alî R›zâ hazretlerinin
elbisesi ile gö¤sü aras›na sokdu. Serçe gibi bir fley ç›kar›p
yutdu. ‹mâm-› Alî R›zâ “rad›yallahü anh” kendinden geçip,
vefât etdi.
Muhammed bin Alî “rad›yallahü anh” bana: Ey Ebussalt,
kalk ambardan su ve tahta getir, dedi. Orada su ve tahta yokdur, dedim. Sana söylediklerimi tut, dedi. Gidip su ve tahta
bulup getirdim. Y›kamak için yard›m edeyim, dedim. Bana
yard›m eden vard›r, buyurdu. Kendisi cenâzeyi y›kad›. Sonra bana, ambarda bir dolapda kefen ve hanût, güzel koku
var, getir buyurdu. Gidip getirdim. Kefenledi. Tabut getir,
buyurdu. Marangoza yapd›rmak istedim. Ambarda var, buyurdu. Gidip bakd›m, hiç benzerini görmedi¤im bir tabut
gördüm. Al›p getirdim. Cenâzeyi tabuta koydu ve iki rek’at
nemâz k›ld›. O henüz nemâz›n› bitirmeden tabut yükseldi,
evin dam› yar›l›p, oradan yukar› ç›kd›. Muhammed bin Alî
hazretlerine, flimdi halîfe Me’mûn gelirse ne yapar›z, dedim.
Sâkin ol, tabut biraz sonra geri gelir, bir Peygamber flarkda
ve vasîsi garbda vefât etse, Allahü teâlâ onlar›n bedenlerini
ve rûhlar›n› bir araya getirir, buyurdu. Henüz sözlerini bitir– 379 –

meden evin dam› yar›ld›, tabut afla¤› indi. Tabutdan ‹mâm-›
Alî R›zân›n “rad›yallahü anh” cenâzesini ç›kar›p, yata¤›na
yat›rd›. Sanki techîz ve tekfîn gibi fleyler yap›lmam›fld›. Sonra kap›y› aç buyurdu. Kap›y› açd›m. Me’mûn ve hizmetcileri
kap›da idiler. ‹çeri girdiler. Hepsi üzülüyor, a¤lafl›yorlard› ve
saçlar›n› bafllar›n› yoluyorlard›. Me’mûn, ey efendimiz sana
ne oldu, ey efendim, diyordu.
Sonra techîz ve tekfîn iflleriyle meflgûl oldular. Kabrini kazma¤a bafllad›lar. Kabr kaz›l›rken ben orada idim. ‹mâm-› Alî
R›zâ hazretlerinin söylediklerinin hepsi vukû’ buldu. Me’mûn
onun kabrindeki suyu ve bal›klar› görünce, hayât›nda kerâmet
gösterdi¤i gibi, vefât›nda da gösteriyor, dedi. Me’mûnun yak›nlar›ndan biri, Me’mûna bu neye iflâretdir, biliyormusun dedi ve sözlerine flöyle devâm etdi: fiuna iflâretdir ki, Abbâs
o¤ullar›, sizin mülkünüz her ne kadar çok olsa da ve uzun
müddet devâm etse de küçük bal›klar gibidir. Ecelleriniz geldi¤inde ve eserleriniz bitme zemân› yaklafl›nca, Allahü teâlâ
bizden sizin üzerinize bir kifli musallat eder ve sizi yok eder.
Me’mûn do¤ru söylüyorsun, dedi.
‹mâm-› Alî R›zân›n “rad›yallahü anh” defninden sonra,
halîfe Me’mûn bana kabrde okudu¤un fleyleri bana da ö¤ret,
dedi. Onlar› unutdum, dedim. Gerçekden unutmufldum. Bunun üzerine beni habse atmalar›n› emr etdi. Bir sene habsde
kald›m. Çok s›k›ld›m ve yâ Rabbî! Muhammed aleyhisselâm›n ve Onun temiz Ehl-i beytinin hürmetine beni kurtar, diye düâ etdim. Henüz düâm› temâmlamam›fld›m ki, ‹mâm-›
Alî R›zâ “rad›yallahü anh” içeri girip geldi. Gönlün darald›
m› ey Ebussalt, buyurdu. Evet, vallahi darald› dedim. Mubârek elini, ba¤l› oldu¤um ba¤lara dokundu. Kalk d›flar› ç›k,
buyurdu. Bütün ba¤lar çözüldü. Elimden tutdu, d›flar› ç›kd›k. Habshânenin bekcileri beni gördüler. Fekat bir fley söyliyemediler. Sonra ‹mâm-› Alî R›zâ hazretleri bana: Yürü,
Allahü teâlân›n emân›nda ol, sen Me’mûna rastlamazs›n, o
da seni bulamaz, buyurdu. Bu zemâna kadar Me’mûnu görmedim.
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‹MÂM-I TAKÎ MUHAMMED B‹N ALÎ
“rad›yallahü anh”
‹smi Muhammed bin Alîdir. Oniki imâm›n dokuzuncusudur. ‹mâm-› Alî R›zân›n “rad›yallahü anh” o¤ludur. Künyesi
Ebû Ca’ferdir. Künyesi ve ismi ‹mâm-› Muhammed Bâk›ra
“rad›yallahü anh” benzedi¤i için kendisine Ebû Ca’fer-i Sânî
de denilmifldir. Lakab› Takî ve Cevâdd›r. Annesi Hayrzâne
veyâ Reyhâne ad›nda bir câriye idi. Hicretin yüzdoksanbeflinci senesinde Receb ay›n›n onunda, Cum’a günü Medînede
do¤du. Hicretin ikiyüzyirminci senesinde, Zilhicce ay›n›n alt›s›nda Sal› günü vefât etdi. Kabri Ba¤dâdda, dedesi Mûsâ Kâz›m›n “rad›yallahü anh” kabrinin arkas›ndad›r.
‹mâm-› Muhammed Takî “rad›yallahü anh” dahâ küçük
yaflda iken, edebi ve ilmi o derece idi ki, halîfe Me’mûn ona
hayrân olup, k›z› Ümmü Fadl› ona nikâhlayarak Medîneye
göndermifldir. Me’mûn ona her sene bin dirhem gönderirdi.
¥ ‹mâm-› Muhammed Takî “rad›yallahü anh” babas›n›n
vefât›nda onbir yafl›nda idi. Ba¤dâd›n mahâllelerinin birinde arkadafllar›yla bir yol üzerinde duruyorlard›. Halîfe
Me’mûn ava giderken o yoldan geçdi. Bütün çocuklar yoldan kaçd›lar. ‹mâm-› Muhammed Takî “rad›yallahü anh”
yerinde durdu. Me’mûn gelip ona biraz bakd›. Allahü teâlâ
gönüllerde ona karfl› muhabbet vermifldi. Halîfe ona, arkadafllar›n yoldan çekildiler, sen niçin durdun diye sordu. Yol
dar de¤il ki, ben kenâra çekilince yol aç›ls›n. Suçum da yokdur ki, senden korkup kaçay›m. Sana hüsn-ü zann›m vard›r
ki, sen suçsuz kimseyi incitmezsin, buyurdu. Onun güzel
yüzü ve tatl› sözü, halîfe Me’mûnun çok hofluna gitdi. Senin
ismin nedir diye sordu. Muhammeddir, dedi. Kimin o¤lusun diye sordu. ‹mâm-› Alî R›zân›n “rad›yallahü anh” o¤luyum, dedi. Me’mûn babas›n› rahmetle and› ve ondan râz›
oldu¤unu söyledi. Sonra yoluna devâm etdi. fiehrden uzaklafl›nca, yan›ndaki do¤an kufllar›ndan birini av için bir su
gölüne sald›. Do¤an kuflu gözden kayboldu ve bir müddet
sonra havâdan afla¤› indi. Pençesinde küçük bir bal›k getir-
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mifldi. Bal›k yar› canl› idi. Me’mûn hayret etdi. Bal›¤› kendi
eline ald› ve geri döndüler. Yine ‹mâm-› Muhammed Takînin “rad›yallahü anh” arkadafllar›yla birlikde bulundu¤u yoldan geçiyorlard›. Bütün çocuklar yoldan kaçd›lar. Muhammed Takî “rad›yallahü anh” yerinden ayr›lmad›. Me’mûn
yan›na gelip, ey Muhammed, elimdeki nedir diye sordu. Allahü teâlâ denizde küçük bir bal›k yaratd›. Melik ve halîfenin do¤an kufllar› da onu avlad›. Bunu bana Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” Ehl-i beytinin sülâlesi haber
verdi, buyurdu. Me’mûn hayret etdi ve ‹mâm-› Muhammed
Takînin yüzüne biraz dahâ bakd› ve sen hakîkaten ‹mâm-›
R›zân›n “rad›yallahü anh” o¤lusun, dedi. Ona ihsân ve ikrâmlar›n› artd›rd›.
¥ Halîfe Me’mûnun k›z› ve ‹mâm-› Muhammed Takînin
“rad›yallahü anh” han›m› olan Ümmü Fadl, babas› Me’mûna mektûb yazarak, ‹mâm-› Muhammed Takînin kendisinin
üzerine câriye ve han›m almak istedi¤ini flikâyet etdi.
Me’mûn cevâb yazarak, seni ‹mâm-› Muhammed Takîye verirken, Allahü teâlân›n ona halâl etdi¤ini harâm etmedim.
Bundan sonra bana bu konuda flikâyet mektûbu yazma, dedi.
¥ ‹mâm-› Muhammed Takî “rad›yallahü anh” buyurdu
ki: Zâlimin adâletle geçen günü, mazlûmun zulm edilen gününden dahâ a¤›r gelir. Câhiller ço¤al›nca, âlimler onlar aras›nda garîblerdir. Musîbete sabr, kötülük yapan için musîbetdir. Fâcirden yard›m ümîd eden, onu seven için en küçük
cezâ, mahrûm kalmakd›r. ‹ki kimse ebedî hastad›r; s›hhatli
oldu¤u hâlde perhîz yapan ve hasta oldu¤u hâlde perhîz yapmayan.

Halîfe Me’mûn, k›z› Ümmü Fadl› ‹mâm-› Muhammed
Takî “rad›yallahü anh” ile nikâhlay›p, Medîneye gönderdi.
Akflama do¤ru Kûfeye ulafld›lar. Orada konaklay›p, bir mescide girdiler. Mescidin avlusunda henüz yemifl vermemifl bir
sidre, Arabistân kiraz› vard›. ‹mâm-› Muhammed Takî hazretleri bir ibrik su istedi. O a¤ac›n alt›nda abdest ald› ve nemâz k›ld›. Nemâzdan sonra a¤ac›n dibine geldi. A¤aç tâze
¥
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meyve vermifldi. Çok tatl› ve çekirdeksizdi. Orada bulunan
halk, teberrüken o meyvelerden yidiler.
¥ Selefden bir zât flöyle anlatm›fld›r: Irakda idim. fiâmda
bir kifliyi peygamberlik da’vâs›nda bulunuyor diye, zincirlere ba¤layarak habs etdiklerini duydum. Habshâneye gidip,
kap›c›lara bir fleyler vererek o flahs›n yan›na girdim. Akl› ve
fehmi yerinde idi. Bafl›na gelenleri anlat dedim. fiöyle anlatd›: fiâmda hazret-i Hüseynin “rad›yallahü anh” mubârek
bafl›n›n medfûn bulundu¤u söylenen mescidde ibâdet ediyordum. Karfl›ma âniden bir zât ç›kd›. Bana kalk dedi, kalkd›m. Biraz yürüdük. Kendimi Kûfe mescidinde buldum. O
zât buras› neresidir, diye sordu. Kûfe mescididir dedim. Nemâza durdu. Ben de nemâza durdum. Nemâz bitince d›flar›
ç›kd›. Ben de onunla berâber ç›kd›m. Bir müddet yürüdük.
Kendimi Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mescidinde buldum. Ravda-i Resûle “sallallahü aleyhi ve sellem”
selâm verdim. O zât orada da nemâz k›lma¤a bafllad›. Ben
de nemâza durdum. Nemâz bitince d›flar› ç›kd›. Ben de
onunla ç›kd›m. Bir müddet yürüdük. Mekkeye varm›fld›k.
Kâ’beyi tavâf edip, d›flar› ç›kd›k. O zât gözden kayboldu.
Ben kendimi fiâmda ibâdet etdi¤im mescidde buldum. Bu
hâle hayret etdim. O zât›n kim oldu¤unu anlayamad›m. Ertesi sene ayn› vaktde o zât beni yine yan›na al›p, ayn› yerleri dolafld›rd›. Ayr›laca¤› zemân, bu gördüklerimi yaratan
Allahü teâlâ hakk› için, siz kimsiniz diye sordum. ‹mâm-›
Muhammed Takî bin Alîyim buyurdu. Sabâhleyin bu hâdiseyi tan›d›klar›ma anlatd›m. fiâm vâlîsi bunlar› duymufl. Beni peygamberlik da’vâs›nda bulunuyor diye, yakalay›p bu
habse atd›lar, dedi.

fiâm vâlîsine bir mektûb yazarak bu durumu anlatd›m.
Vâlî mektûbun arkas›na: O flahs› bir gecede, fiâmdan Kûfeye götüren kimse, onu bizim habshânemizden kurtars›n diye
yazm›fld›. Bu söz bana çok a¤›r geldi ve çok üzüldüm. Durumu o flahsa bildirmek üzere habshâneye gitdim. Bir de bakd›m ki, vâlînin adamlar› telâfll› ve s›k›nt› içindeler. Ne oldu
diye sordum. Peygamberlik da’vâs›nda bulunuyor diye habs
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edilen kimse kayboldu. Bilemiyoruz ki onu yer mi yutdu,
yoksa gök kufllar› m› kapd› diyorlard›.
¥ Halîfe Me’mûn vefât edince, ‹mâm-› Muhammed Takî
“rad›yallahü anh” bizim kurtuluflumuz, otuz ay sonrad›r buyurdu. Otuz ay geçdikden sonra o da vefât etdi.
¥ Bir flahs flöyle anlatm›fld›r: ‹mâm-› Muhammed Takînin
“rad›yallahü anh” huzûruna gidip, falan sâliha han›m size
düâ ediyor ve kendisine kefen yapmak için bir elbisenizi istiyor, dedim. O sâliha han›m›n elbiseye ihtiyâc› kalmam›fld›r,
buyurdu. Bu sözün ma’nâs›n› anlayamam›fld›m. Sonra o sâliha han›m›n onüç veyâ ondört gün önce vefât etdi¤ini haber
ald›m.
¥ Bir kimse flöyle anlatm›fld›r: Bir arkadaflla sefere ç›kacakd›k. Vedâ etmek için ‹mâm-› Muhammed Takîye “rad›yallahü anh” gitdik. Bu gün sefere ç›kmay›n›z. Sabr edin, yâr›n gidiniz, buyurdu. Huzûrundan ayr›l›nca, arkadafl›m benim yüklerim gitdi. Ben bu gün yola ç›kaca¤›m dedi ve yola
ç›kd›. Gece konaklad›¤› dereye sel gelip, selde bo¤uldu.

‹MÂM-I HÂDÎ ALÎ B‹N MUHAMMED
“rad›yallahü anh”
‹mâm-› Muhammed Takînin “rad›yallahü anh” o¤ludur.
Oniki imâm›n onuncusudur. ‹smi Alîdir. Künyesi Ebül Hasendir. Kendisine üçüncü Ebül Hasen de denilmifldir. Lakab›
Hâdîdir. Askerî lakab›yla meflhûrdur. Annesi bir câriyedir.
Annesi halîfe Me’mûnun k›z› Ümmü Fadld›r diyenler de vard›r. Hicretin ikiyüzondört senesinde, Receb ay›n›n onüçünde, Medînede do¤du. Hicretin ikiyüzellidört senesinde cemâziyelâhir ay›n›n sonunda, pazartesi günü Ba¤dâd›n Sermenray nâhiyesinde vefât etdi. Kabri, Sermenrayda kendi serây›ndad›r. Kum beldesinde oldu¤unu söyliyenler de vard›r.
Fekat bu do¤ru de¤ildir. Kum beldesinde Mûsâ Kâz›m›n “rad›yallahü anh” k›z› Fât›man›n “rad›yallahü anhâ” meflhedi
vard›r. Mûsâ Kâz›m “rad›yallahü anh” bu k›z› için, Fât›may›
kim ziyâret ederse Cennete gider, buyurmufldur. Bu sözü
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‹mâm-› Alî R›zâ “rad›yallahü anh” nakl etmifldir.
¥ ‹mâm-› Hâdînin “rad›yallahü anh” menk›belerinden biri flöyledir: Bir gün Sermenray civâr›nda bir köye gitmifldi. Bir
köylü kendisini görmek istedi. Falan köye gitdi, dediler. Arayan kimse o köye gitdi ve huzûruna vard›. ‹mâm-› Hâdî “rad›yallahü anh” o köylü kimseye ne iste¤in var diye sordu.
Köylü, ben hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” sevenlerindenim. Çok borcum var. Epey zemân geçmesine ra¤men borçlar›m› ödeyemedim. Benden bu borç yükünü kald›racak sizden baflka kimse bilmiyorum, dedi. ‹mâm-› Hâdî hazretleri o
köylüye, hiç üzülme buyurdu. O gece onu misâfir etdi. Sabâhleyin ‹mâm-› Hâdî “rad›yallahü anh” köylüye sana bir söz
söyliyece¤im. O sözü aynen yerine getireceksin, buyurdu.
Köylü, sözünüze ayk›r› bir ifl yapmam, dedi. Köylü için, bir
kâ¤›da, falan kimsenin flu kadar borcu, benim borcumdur diye yazd›. Yazd›¤› mikdâr köylünün borclu oldu¤u mikdârdan
fazla idi. Kâ¤›d› köylüye verdi ve flöyle dedi: Ben yak›nda Sermenraya dönece¤im. Bir cemâ’at içinde otururken, bu kâ¤›d›
bana getir. Borcunu iste ve benimle a¤›r konufl buyurdu. Köylü bafl üstüne efendim diyerek kâ¤›d› al›p gitdi. ‹mâm-› Hâdî
“rad›yallahü anh” Sermenraya döndü. Halîfenin adamlar›n›n
ve di¤er kimselerin bulundu¤u bir topluluk aras›nda oturdu¤u bir s›rada, o köylü geldi. Kâ¤›d› ç›kar›p, ‹mâm-› Hâdîden
“rad›yallahü anh” borcunu istedi. ‹mâm-› Hâdî hazretleri gâyet yumuflak konuflarak özr beyân etdi ve falan gün ödeyeyim
diye söz verdi. Bu durumu halîfe Mütevekkil duydu. ‹mâm-›
Hâdî hazretlerine otuz bin akçe gönderdi. Va’d edilen gün
köylü geldi. Otuz bin akçeyi köylü kimseye verip, bununla
borcunu öde, kalan›n› da evine harcars›n, buyurdu. Köylü, ey
Resûlullah›n torunu! Ben bu paran›n üçde birine râz› idim.
Fekat Allahü teâlâ ne kadar gönderece¤ini dahâ iyi bilir, dedi.
¥ Halîfe Mütevekkil hastalan›p, vücûdunda bir ç›ban ç›km›fld›. Çok a¤r› ve fliddetli atefl yap›yordu. Tabîbler ilâc bulamad›lar. Neredeyse ölecekdi. Annesi Mütevekkil iyileflirse,
kendi mâl›mdan ‹mâm-› Hâdî hazretlerine çok mâl göndere-
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ce¤im diye, nezr etdi. Bir gün halîfe Mütevekkilin yak›n
adamlar›ndan Feth bin Hâkân, ‹mâm-› Hâdîden de “rad›yallahü anh” bir ilâc soral›m, dedi. Bir kimse göndererek ondan
ilâc sordurdular. ‹mâm-› Hâdî hazretleri, falan fleyi ç›ban›n
üzerine koyun, Allahü teâlân›n izniyle fâideli olur, dedi. Bu
haber Mütevekkilin meclisine ulafl›nca, orada bulunanlar gülüfldüler ve alay etdiler. Feth bin Hâkân tecribe edelim, zarar›m›z olmaz dedi. ‹mâm-› Hâdî hazretlerinin söyledi¤i fleyi ç›ban›n üzerine koydular. Ç›ban yar›l›p, içindeki cerâhat boflald›. Halîfe Mütevekkilin iyilefldi¤ini annesi duyunca, on bin dinâr› bir keseye koydu ve kendi mührüyle kesenin a¤z›n›
mührleyerek, ‹mâm-› Hâdî hazretlerine gönderdi.
Halîfe Mütevekkil tam s›hhate kavufldukdan bir kaç gün
sonra, bir kimse halîfeye ‹mâm-› Hâdînin “rad›yallahü anh”
yan›nda çok mâl ve say›s›z silâh var diye flikâyet etdi. Halîfe, vezîri Sa’îde, gece yar›s› ‹mâm-› Hâdînin evine girmesini
ve orada buldu¤u mâl ve silâhlar› kendisine getirmesini emr
etdi. Vezîr Sa’îd flöyle anlatm›fld›r: Yan›ma bir merdiven ald›m. Gidip evinin dam›na ç›kd›m ve bacadan içeri girdim.
Karanl›k oldu¤undan ne tarafa gidece¤imi flafl›rd›m. O s›rada ‹mâm-› Hâdînin “rad›yallahü anh” sesini duydum. Ey
Sa’îd! Biraz bekle, mum getirsinler, buyurdu. Mum gelince,
afla¤› indim. ‹mâm-› Hâdî hazretleri yünden bir elbise giymifl, bafl›nda da yünden bir takke vard›. Has›r bir seccâde
üzerinde k›bleye karfl› oturuyordu. Ey Sa’îd! ‹flte odalar,
ara buyurdu. Odalar› arad›m, bana söylendi¤i gibi mâl ve silâh yokdu. Sâdece halîfe Mütevekkilin annesinin gönderdi¤i kese, a¤z› mührlü olarak duruyordu. Onun yan›nda
mührlü bir kese dahâ vard›. ‹mâm-› Hâdî hazretleri seccâdeye de bak buyurunca, seccâdeyi kald›rd›m. Alt›nda k›n›nda sokulu bir k›l›c vard›. Keseleri ve k›l›c› ald›m, Mütevekkile götürdüm. Halîfe Mütevekkil annesinin mührüyle
mührlü keseyi görünce merâk edip sordu. Hâdiseyi anlatd›lar. Halîfe Mütevekkil bir kese dinâr da kendisi koyup, getirdiklerimi aynen geri götürmemi emr etdi. ‹mâm-› Hâdî
hazretlerinin huzûruna var›p, mahcûb bir hâlde, efendim,
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iznsiz evinize girmek bana çok zor geldi. Fekat bana böyle
emr edildi, dedim. O zemân, meâl-i flerîfi, (... Haks›zl›k edenler hangi âk›bete döndürüleceklerini yak›nda bileceklerdir)
olan fiu’ârâ sûresi 227.ci âyet-i kerîmesini okudu.
¥ Halîfe Mütevekkil, ‹mâm-› Hâdîyi “rad›yallahü anh”
Medîneden Irak taraf›na ça¤›rd›. Sermenraya var›nca, onu
Hân-üssâd›k denilen kötü bir yerde konaklatd›lar. ‹mâm-›
Hâdî hazretlerini sevenlerden Sâlih bin Sa’îd huzûruna girip, efendim cân›m size fedâ olsun, bunlar sizin k›ymetinizi gizlemek ve nûrunuzu söndürmek istiyorlar. Çünki, sizi
böyle kötü bir yerde konaklatd›lar, dedi. ‹mâm-› Hâdî “rad›yallahü anh” ona, ey ‹bni Sa’îd! Sen henüz bu derecede
misin buyurdu. Sonra mubârek eliyle iflâret etdi. Sâlih bin
Sa’îd flöyle demifldir: O s›rada güzel ba¤çeler içinde serâylar, ›rmaklar, hûrîler ve inci gibi dizilmifl vildânlar gördüm.
Hayrete düfldüm. Bana, ey ‹bni Sa’îd! Biz nerede olursak,
bunlar bizimle berâberdir. Biz bu kötü konaklama yerinde
de¤iliz, buyurdu.

Bir kimse flöyle anlatm›fld›r: Hân›m›m hâmile idi. Bir
o¤lumun olmas› için ‹mâm-› Hâdî hazretlerinden düâ istedim. O¤lun olacak, ad›n› Muhammed koy buyurdu. O¤lum
oldu ve ad›n› Muhammed koydum.
¥

¥ Yine bir kimse anlatm›fld›r: Hân›m›m hâmile idi. Çocu¤umun o¤lan olmas› için ‹mâm-› Hâdîden “rad›yallahü anh”
düâ istedim. Çok k›z vard›r ki erkek evlâddan hayrl›d›r buyurdu. K›z›m oldu.
¥ Bir flahs imâm-› Hâdîye “rad›yallahü anh”, Kûfe kâdîs›
bana çok eziyyet ediyor diye flikâyet etdi. Ona iki ay dahâ
sabr et buyurdu. ‹ki ay sonra o kâdî vazîfesinden at›ld›.
¥ Halîfe Mütevekkil evinde çeflîdli kufllar bulundururdu.
Kufllar›n sesinden gelenlerin sözlerini anlayamazd›. Gelenler
de Mütevekkilin sözlerini anlayamazlard›. ‹mâm-› Hâdî “rad›yallahü anh” gelip içeri girince, kufllar susar, ç›k›nca, tekrâr ötme¤e bafllarlard›.
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¥ Hindistândan

gözboyay›c› bir sihrbâz gelmifl. Garîb gösteriler yap›yordu. Mütevekkil onu ça¤›r›p, e¤er bir oyun göstererek ‹mâm-› Hâdî Alî bin Muhammedi mahcûb edebilirsen, sana bin dinâr verece¤im, dedi. Sihrbâz, olur, yapar›m.
Fekat bir yemek ve yan›na birkaç yufka getirin ve beni onun
yan›na oturtun, dedi. Söyledi¤i gibi yapd›lar. ‹mâm-› Hâdî
“rad›yallahü anh” bir parça ekmek almak istedi. Sihrbâz birfleyler yapd›. Ekmek önünden ucdu. Bu ifli üç def’a yapd›.
Orada bulunanlar gülüfldüler. Odadaki bir divân yasd›¤› üzerinde aslan resmi vard›. ‹mâm-› Hâdî hazretleri o aslan resmine iflâret ederek bunu tut, dedi. O resm cânl› bir aslan oldu.
S›çray›p sihrbâz› yutdu. Sonra tekrâr yasd›¤a gidip, resm hâlini ald›. Mütevekkil sihrbâz› geri ç›karmas› için ‹mâm-› Hâdîden “rad›yallahü anh” çok istediyse de kabûl etmedi. Vallahi
Allah›n düflmânlar›n› dostlar›na musallat edeni, aslâ göremezsiniz, buyurdu. Sonra oradan ayr›ld›. Bu hâdiseden sonra o
sihrbâz› kimse göremedi.
¥ Bir gün ‹mâm-› Hâdî “rad›yallahü anh” halîfenin evlâd›ndan birinin dü¤ün yeme¤inde bulundu. Herkes edeble
oturuyordu. Yaln›z bir genç çok konuflarak ve gülerek edebsizlik ediyordu. ‹mâm-› Hâdî hazretleri ona ey genç, a¤›z dolusu gülüyorsun ve Allahü teâlân›n zikrinden gâfil oluyorsun! Hâlbuki sen üç gün sonra kabrde olacaks›n, buyurdu.
Genç, bu sözleri duyunca, edebsizlikden vazgeçdi. Sonra yemek yiyip da¤›ld›lar. Ertesi gün o genç hastaland› ve üç gün
sonra vefât etdi.
¥ Yine bir gün dü¤ün yeme¤inde idiler. Samîra ehlinden
bir kimse bofl sözler söylüyor, imâm-› Hâdî hazretlerine gereken hürmeti göstermiyordu. ‹mâm-› Hâdî “rad›yallahü
anh” bu kimsenin evinden ac› bir haber gelecek, bu yemeklerden yiyemeyecek, buyurdu. Yemekler hâz›rlan›nca, o
kimse ellerini y›kay›p, yeme¤i yiyece¤i s›rada, hizmetcisi a¤layarak içeri girdi. O kimseye, annen damdan düfldü, ölmek
üzeredir. Hemen yetifl, ölmeden önce onu gör dedi. O flahs
yemek yiyemeden kalk›p gitdi.
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‹MÂM-I ASKERÎ HASEN B‹N ALÎ
“rad›yallahü anhüm”
‹mâm-› Hâdî Alî bin Muhammedin “rad›yallahü anhüm”
o¤ludur. Oniki imâm›n onbirincisidir.‹smi Hasendir. Künyesi Ebû Muhammed, lakablar›; Zekî, Hâlis ve Sirâcd›r. Askerî lakab›yla meflhûrdur. Annesi câriye olup, ismi Sevsen idi.
Baflka ismi oldu¤u da söylenmifldir ve ‹mâm-› Hâdî ona Hadîs ismini koymufldur.
‹mâm-› Askerî “rad›yallahü anh” hicretin ikiyüzotuzbirinde Medînede do¤du. Do¤umunun hicrî ikiyüzotuziki oldu¤u da söylenmifldir. Hicretin ikiyüzaltm›fl senesinde Sermenrayda vefât etdi. Kabri babas›n›n kabrinin yan›ndad›r.
Kerâmetleri ve hârikâlar› say›s›zd›r.
Muhammed bin Alî bin ‹brâhîm bin Ca’fer flöyle anlatm›fld›r: Geçim s›k›nt›s› çekiyorduk. Babam bana bir gün, o¤lum, ‹mâm-› Askerî Hasen bin Alînin “rad›yallahü anh” huzûruna gidelim. Zîrâ onun çok cömerd oldu¤unu söylüyorlar. Onu hiç gördün mü, dedi. Hây›r hiç görmedim, dedim.
Sonra, ‹mâm-› Askerî hazretlerinin huzûruna gitmek için yola ç›kd›k. Yolda giderken babam ‹mâm-› Askerî hazretleri
bize beflyüz akçe verse, ikiyüz akçe ile bir elbise, ikiyüz akçe
ile un ve yüz akçe ile de di¤er ihtiyâclar›m›z› al›r›z, dedi. Ben
de bana üçyüz akçe verse, yüzü ile elbise, yüzü ile yiyecek ve
yüz akçe ile de bir merkeb al›p, Kuhistan taraf›na gitsem, dedim. ‹mâm-› Askerînin “rad›yallahü anh” kap›s›n›n önüne
vard›k. Dahâ kimseyle birfley konuflmadan, içerden bir hizmetci ç›kd›. Alî bin ‹brâhîm ve o¤lu Muhammed içeri girsin
diye, bizi ismlerimizi söyliyerek ça¤›rd›. ‹çeri girip, ‹mâm-›
Askerî hazretlerine selâm verdik. Babama flimdiye kadar niçin gelmedin, buyurdu. Babam bu hâlle huzûrunuza gelme¤e utand›m, dedi. Sonra huzûrundan ayr›l›p d›flar› ç›kd›¤›m›zda, arkam›zdan bir hizmetci geldi. Babama bir kese verdi ve bunun içinde beflyüz akçe vard›r, dedi. Sonra bir kese
de bana verdi. Bunda da üçyüz akçe vard›r. Yüz akçe elbise
için, yüz akçe yiyecek için, yüz akçe de merkeb paras›d›r. Fekat Kuhistana gitme, falan yere git, dedi. Söyledi¤i yere git– 389 –

dim. O gün evlendim ve iki bin dinâra sâhib oldum.
¥ Bir kimse flöyle anlatm›fld›r: Babam baytâr idi. ‹mâm-›
Askerî hazretlerinin hayvânlar›na bakard›. Halîfe Müsteînin
bir kat›r› vard›. De¤il binmek, bak›c›lardan kimse ona e¤er
vuram›yordu. Halîfenin yak›n dostlar›ndan biri, bu kat›r›
‹mâm-› Askerî Hasen bin Alîye “rad›yallahü anh” götürsün.
Ya bunu terbiye edip, binecek duruma getirir veyâ kat›r onu
helâk eder, dedi. Halîfe, ‹mâm-› Askerî hazretlerini ça¤›rd›.
Gelip serây›n kap›s›ndan içeri girince, kat›r› avluya ç›kard›lar. ‹mâm-› Askerî “rad›yallahü anh” kat›ra yaklafl›p, mubârek elini sa¤r›s›na sürdü. Kat›r terledi. Sonra halîfe Müsteînin
yan›na gitdi.Halîfe ona hürmet gösterdi ve yan›na oturtdu.
Sonra bu kat›ra bir dizgin tak, dedi. ‹mâm-› Askerî hazretleri de babama, bu kat›ra bir dizgin tak, dedi. Halîfe ona dizgini sen tak deyince, bafl›ndaki taylesan› ç›kar›p koydu ve kat›ra dizgin vurdu. Sonra gelip yerine oturdu. Halîfe bu kat›ra
bir de e¤er vur, dedi. ‹mâm-› Askerî “rad›yallahü anh” yine
babama, bu kat›ra e¤er vur deyince, halîfe, e¤eri de sen vur,
dedi. Tekrâr yerinden kalk›p kat›ra e¤er ba¤lad›. Halîfe, bu
sefer, ne olur ona bir de bin, dedi. ‹mâm-› Askerî hazretleri
kat›ra binip, serây›n avlusunda dolafld›. Kat›r hiç serkefllik
yapmad›. Sonra kat›rdan indi. Halîfe bu kat›r› nas›l buldun
diye sorunca, bundan dahâ iyisini görmedim, dedi. Halîfe o
kat›r› ‹mâm-› Askerî hazretlerine hediyye etdi. O da babama
bunu tut götür, buyurdu. Babam kat›r› al›p götürdü. Kat›r hiç
serkefllik yapmad›.
¥ Bir kimse flöyle anlatm›fld›r: ‹mâm-› Askerînin “rad›yallahü anh” huzûrunda fakîrlikden flikâyet etdim. Elinde bir
k›rbaç vard›. Onunla yeri kazd›. Beflyüz dinâr k›ymetinde bir
kal›p külçe alt›n ç›kard› ve bana verdi.
¥ Yine bir kimse flöyle anlatm›fld›r: Zindânda habs idim.
‹mâm-› Askerî hazretlerine bir mektûb yaz›p, zindân›n
darl›¤›ndan ve beni ba¤lad›klar› zincirlerin a¤›rl›¤›ndan flikâyet etdim. Geçim s›k›nt›s› da çekdi¤imi yazacakd›m. Fekat bunu yazma¤a utand›m. Mektûbumun cevâb›nda, bugün ö¤le nemâz›n› evinde k›lacaks›n diye, yazm›fld›. O gün
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ö¤le vakti beni serbest b›rakd›lar ve ö¤le nemâz›n› evimde
k›ld›m. Sonra bir de bakd›m ki, ‹mâm-› Askerî hazretlerinin
bir hizmetcisi bana, yüz dinâr ve bir de mektûb getirdi. Mektûbda ne zemân bir ihtiyâc›n olursa iste, utanma! ‹stedi¤in
fleye Allahü teâlân›n izniyle kavuflursun, diye yaz›l› idi.
¥ Bir flahs flöyle anlatm›fld›r: ‹mâm-› Askerîye “rad›yallahü anh” mektûb yazarak bir mes’ele sordum. Bir çeflid hummâ hastal›¤›n›n çâresini de soracakd›m. Onu yazmay› unutdum. Bana yazd›¤› cevâbda, ayr›ca hummâ hastal›¤›ndan da
soraca¤›m›, fekat unutdu¤umu yazarak, meâl-i flerîfi (Ey
atefl, ‹brâhîmin üzerine so¤uk ve sâlim ol) olan Enbiyâ sûresi 69.cu âyet-i kerîmesini de yaz›p, hummâl› hastan›n boynuna asmam› emr buyurmufl. Buyurdu¤u gibi yapd›m. Hasta flifâ buldu.
¥ Bir flahs flöyle anlatm›fld›r: ‹mâm-› Askerînin “rad›yallahü anh” huzûrunda oturuyordum. Güzel yüzlü bir genç içeri
girdi. Kendi kendime, acabâ bu kimdir diye merâk etdim.
‹mâm-› Askerî “rad›yallahü anh”, bu genç Ümmü Ganîmin
o¤ludur. Bütün dedelerimin yüzükleriyle mührledikleri tafl›n
sâhibidir. O tafla benim de mühr basmam için geldi, buyurdu.
Sonra o gence tafl› ver, dedi. Genç tafl› ç›kar›p verince, yüzü¤ünü tafl›n mührsüz ve düz bir yerine basd›. Mühr meydâna ç›kd›. Aç›k olarak Hasen bin Alî yaz›lm›fl oldu¤unu gördüm. O
genç ç›k›p gitdikden sonra, siz dâimâ bu kimseyi görürmüsünüz diye sordum. Vallahi uzun zemândan beri onu görme¤i arzû ediyordum. fiimdi geldi ve onu gördüm. Dahâ önce görmemifldim. Haydi git dediler, geldim dedi, buyurdu.
¥ Bir kimse flöyle anlatm›fld›r: ‹mâm-› Askerîye “rad›yallahü anh” bir mektûb yazd›m ve miflkât›n ma’nâs›n› sordum.
Han›m›m hâmile idi. Hayr düâ etmesini ve çocu¤a bir ism
vermesini istedim. Mektûbun cevâb›nda, Miflkât, Muhammed aleyhisselâm›n mubârek kalbidir diye yazm›fld›. Han›m›m›n ve çocu¤un hâlinden bir fley yazmam›fllar. Yaln›z
mektûbun sonunda, Allahü teâlâ sana büyük ecr ve sonra bir
evlâd versin, diye yazm›fllard›. Çocu¤um ölü do¤du. Ondan
sonra bir o¤lum oldu.
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‹MÂM-I HÜCCET MUHAMMED B‹N HASEN
“rad›yallahü anhüm”
‹mâm-› Askerî Hasen bin Alînin o¤ludur. Oniki imâm›n
onikincisidir. ‹smi Muhammeddir. Künyesi Ebül Kâs›md›r.
Lakablar›, Hüccet, Kâim, Mehdî, Muntaz›r ve Sâhibüzzemând›r. Kendisine Hüccet lakab›n› veren ‹mâmiyye f›rkas›,
onun oniki imâm›n sonuncusu oldu¤u ve hicrî ikiyüzaltm›flbefl veyâ ikiyüzaltm›flalt› senesinde Sermenrayda, yer alt›nda
kayboldu¤u, annesi onu bekledi¤i hâlde ç›kmad›¤› inanc›ndad›rlar.
Annesi Ümmi veled bir câriye idi.Annesinin isminin Saykal, Sevsen, Nercis veyâ baflka oldu¤u söylenmifldir. Hicretin
ikiyüzellisekizinci senesinde Ramezân ay›n›n yirmiüçünde
Sermenrayda do¤du. Hicretin ikiyüzellibeflinde fia’bân ay›n›n ortas›nda do¤du¤u da söylenmifldir.
¥ ‹mâm-› Askerî Ebû Muhammed Zekînin “rad›yallahü
anh” teyzesi flöyle anlatm›fld›r: Bir gün ‹mâm-› Askerînin
“rad›yallahü anh” yan›na gitmifldim. Bana, teyzeci¤im bu
gece bizim evde kal. Allahü teâlâ bize bir halef, yerimize geçecek bir evlâd verecekdir, buyurdu. O¤lun kimden olacak,
han›m›n Nercisde bir hâmilelik hâli yokdur, dedim. Teyzeci¤im, Nercis hâmilelik yükünü çekmeyecek, ancak do¤um
vaktinde belli olacak buyurdu. O gece orada kald›m. Gece
yar›s› geçince, kalk›p teheccüd nemâz› k›ld›m. Nercis de teheccüde kalkd›. Kendi kendime sabâh yaklafld›, Ebû Muhammedin söyledi¤i do¤um alâmetleri görünmüyor, dedim.
O s›rada Ebû Muhammed ‹mâm-› Askerî odas›ndan bana
seslenerek, teyzeci¤im, acele etme, Nercisin bulundu¤u odaya git, dedi. Gitdim. Nercis beni karfl›lad›. Vücûdu titriyordu. Onu ba¤r›ma basd›m. ‹hlâs sûresini, Kadr sûresini ve
Âyet-el kürsîyi okudum. Nercisin do¤acak olan çocu¤u da
karn›nda okuyordu. Sonra oda ayd›nland›. Bakd›m çocuk
do¤mufl ve yerde yat›yordu, hemen kald›rd›m. O s›rada
‹mâm-› Askerî odas›ndan seslenerek, teyzeci¤im o¤lumu
getir, dedi. Çocu¤u sar›p götürdüm. Çocu¤u al›p, mubârek
dilini a¤z›na götürüp, Allahü teâlân›n izniyle konufl buyur-
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du. Çocuk Bismillâhirrahmânirrahîm dedi ve meâl-i flerîfi,
(Biz ise istiyorduk ki, o yere güçsüz düflürülenlere lütfda bulunal›m, onlar› önderler yapal›m, onlara (ötekilerin) yerini
ald›ral›m) olan Kasas sûresinin 5.ci âyetini okudu. O s›rada
etrâf›m›z› yeflil renkli kufllar sard›lar. ‹mâm-› Askerî “rad›yallahü anh” onlardan birini ça¤›rd›. Bunu tut ve Allahü teâlân›n emrinin eriflmesine kadar sakla, buyurdu. O kuflun
çevresindeki kufllar›n ne oldu¤unu sordum. O kufl fleklinde
gördü¤ümüz Cebrâîl aleyhisselâm, di¤erlerinin de rahmet
melekleri oldu¤unu söyledi. Sonra çocu¤u annesine götür,
buyurdu. Meâl-i flerîfi, (... Böylelikle biz onu gözü ayd›n olsun, gam çekmesin ve Allah›n va’dinin gerçek oldu¤unu bilsin diye annesine geri verdik. Fekat yine de pek ço¤u (bunu)
bilmezler) olan Kasas sûresinin 13.cü âyet-i kerîmesini okudu. Onu al›p götürdüm. Do¤du¤u zemân göbe¤i kesilmifl ve
sünnet olmufl idi. Sa¤ kolunda, meâl-i flerîfi, (... Hak geldi bât›l, y›k›l›p gitdi. Zâten bât›l y›k›lma¤a mahkûmdur) olan ‹srâ
sûresi 81.ci âyet-i kerîmesi yaz›l› idi. Do¤du¤unda iki dizi
üzerine oturup, flehâdet parma¤›n› kald›rd›. Sonra aks›rd› ve
elhamdülillah, dedi.
¥ Baflka birisi flöyle anlatm›fld›r: Bir gün ‹mâm-› Askerînin “rad›yallahü anh” huzûrunda idim. Senden sonra halefin, yerine geçecek olan kimdir, diye sordum. Odas›na gitdi.
Kuca¤›nda ay›n ondördü gibi parlayan üç yafllar›nda bir çocuk ile geldi. E¤er sen Allahü teâlâ indinde mükerrem bir
kimse olmasayd›n, bu o¤lumu sana göstermezdim. Bunun ismi Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ismi gibi, künyesi de Onun künyesi gibidir. Zulm dolu olan yeryüzü bunun
zemân›nda adâletle dolacakd›r, buyurdu.
¥ Bir di¤er flahs flöyle anlatm›fld›r: Bir gün Ebû Muhammed ‹mâm-› Askerînin “rad›yallahü anh” huzûrunda idim.
Sa¤ taraf›nda bir oda gördüm. Kap›s›nda perde çekilmifldi.
Sizden sonra sizin vazîfenizi yapacak olan vasîniz kim olacakd›r, dedim. Bana flu odan›n kap›s›ndaki perdeyi kald›r,
buyurdu. Perdeyi kald›rd›m. ‹çerden nûr yüzlü bir çocuk ç›kd›. Sa¤ yana¤›nda bir ben vard› ve saçlar› uzunca idi. Gelip
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‹mâm-› Askerînin dizinin dibine oturdu. ‹mâm-› Askerî hazretleri belli bir zemâna kadar flu odaya gir, buyurdu. O odaya girerken, ben de ona bak›yordum. Sonra da bana haydi
kalk, o odaya bak, içinde kim vard›r. Çocuk odaya girdikden
sonra imâm-› Askerînin emri üzerine gidip, o odaya bakd›m.
Hiç kimse yokdu.
¥ Yine bir flahs flöyle anlatm›fld›r: Halîfe Mu’ted›d beni iki
kimseyle birlikde ça¤›rd›. ‹mâm-› Askerî Hasen bin Alînin
“rad›yallahü anh” vefât etdi¤ini söyledi. Sermenraya gidip
evini y›kmam›z› ve evinde kimi bulursak bafl›n› getirmemizi
emr etdi. Sermenraya gidip, ‹mâm-› Askerînin “rad›yallahü
anh” evine vard›k. Sanki yeni yap›lm›fl gibi çok güzel, tertemiz bir evdi. Evde bir perde vard›. Perdeyi kald›rd›k. Karfl›m›za bir mahzen ç›kd›. Mahzenin ilerisinde bir deniz gördük.
Güzel yüzlü bir kimse, suyun üstüne bir has›r sermifl, üzerinde nemâz k›l›yordu. Bize hiç alâka göstermedi. Yan›mdaki
iki arkadafl›mdan biri biraz ilerlemek istedi. Fekat suya batd›. Elinden tutup kurtard›m. Di¤er arkadafl›m›z da ilerlemek
istedi. O da suya batd›. Onu da güçlükle kurtarabildik. Ben
bu durum karfl›s›nda flafl›r›p kalm›fld›m. Ey ev sâhibi, biz nereye geldi¤imizi bilemedik. Allahü teâlâdan afv, senden özr
dileriz, dedim. Bize hiç iltifât etmedi. Geri dönüp, halîfe
Mu’ted›d›n yan›na geldik. Hâdiseyi aynen anlatd›k. Halîfe
bu s›rr› gizleyiniz. Kimseye anlatmay›n›z. Yoksa sizin bafl›n›z› vurdururum, dedi.

fiî’îlerin ‹mâmiyye f›rkas›, ‹mâm-› Hüccete iki çeflid gaybet (kaybolma) isnâd ederler. Birincisi, do¤umundan sefâretin, imâmetinin sonuna kadar olan k›sa zemânda olan gaybeti. ‹kincisi; uzun gaybeti olup, sefâretin, imâmetin sona ermesinden, Allahü teâlân›n yeniden onu ortaya ç›karmas›n›
takdîr etdi¤i zemâna kadar olan gaybetdir. ‹mâm-› Hüccetin
“rad›yallahü anh” k›sa gaybetinde iki elçisi vard›r. Onlar insanlar›n ihtiyâclar›n› gidermekde ve süâllerine cevâb vermekde ‹mâm-› Hüccet ile insanlar aras›nda vâs›tad›r, derler.
Elçilik, Alî bin Muhammed adl› bir flahsda son bulmufldur.
Bu flahs hicrî üçyüzyirmialt› senesinde vefât etmifldi. Rivâyet
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olundu ki, Muhammed bin Hasen Askerî “rad›yallahü anh”
vefât›ndan alt› gün önce, Alî bin Muhammede flöyle yazm›fld›r: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ey Alî bin Muhammed! Allahü teâlâ sana çok ecr versin. Sen alt› gün içinde öleceksin. ‹fllerini bitir ve makâm›n› kimseye vas›yyet etme! Zîrâ tam gayb
olma zemân›n gelmifldir. ‹mâml›k bundan sonra ancak Allahü
teâlân›n izniyle ortaya ç›kar. Bu da tûl-i emele dalma ile kalblerin kararmas›, yer yüzünün kötülüklerle dolmas›ndan sonra
vukû’ bulur. O zemân bana tâbi’ olanlardan biri gelecekdir.
Kim Deccâl ç›kmadan ve sayha zuhûr etmeden onu müflâhede etdi¤ini, gördü¤ünü söylerse, o yalanc› ve iftirâc›d›r. Lâ
havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm, diye yazd› ve Alî
bin Muhammed alt› gün sonra kimseye vas›yyet etmeden vefât etmifldir. O zemândan i’tibâren Allahü teâlân›n diledi¤i
zemâna kadar uzun gaybet bafllad›, derler. Bu f›rkan›n gaybet-i kasri (k›sa gaybet) müddetinde ‹mâm-› Hüccet ile alâkal› pekçok hikâyeleri vard›r.
‹mâmiyye f›rkas›n›n anlatd›¤› bir hâdise de flöyledir: Halle nâhiyesi ehâlisinden ‹smâ’îl ad›nda bir kimsede bir yara
ç›kd›. Ba¤dâd›n bütün tabîbleri onu tedâvî etmekden âciz
kald›lar. Bunun çâresi kesmekdir, kesmeyince olmaz. Fekat
yaray› kesmekde de büyük tehlike vard›r. Çünki, damarlar›na yak›nd›r. O kesilince ölür, dediler. O flahs demifldir ki, tabîblerden ümmîdimi kesince, Sermenrayda Meflhed-i flerîfe
gitdim. ‹mâmlar›n kabrlerini ziyâret etdikden sonra, mahzene (‹mâm-› Hüccetin kayboldu¤u söylenen yere) girdim. Allahü teâlâya düâ edip, yalvararak, imâmlar ile tevessül etdim.
Onlar›n hürmetine çâre istedim. Geceleri nemâz k›larak geçirdim. Günlerce orada kald›m. Bir gün Dicle kenâr›nda gusl
abdesti ald›m. Temiz elbiseler giydim ve Meflhed-i flerîfe gitdim. Orada dört atl› kifli gördüm. K›l›ç kuflanm›fllard›. Biri
elinde m›zrak tutuyordu. Birisi de h›rka giyinmifldi. Onlar›n
Meflhedin ehlinden olduklar›n› zan etdim. Yan›ma gelince
selâm verdiler. Selâmlar›n› ald›m. Elinde m›zrak tutan kimse, üzerinde h›rka bulunan kimsenin sa¤ taraf›na durdu. Di¤er iki kimse de sol taraf›nda durdu. Üzerinde h›rka bulunan
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zât bana, sen yar›n memleketine, âilenin yan›na m› gitmek istiyorsun, dedi. Evet, dedim. Yaklafl, yaran› göreyim, dedi.
Yan›na yaklafld›m. Elini yaran›n üzerine koyup s›kd›. Çok
zahmet çekdim. Sonra elinde m›zrak bulunan zât bana, kurtuldun ey ‹smâ’îl, dedi. Ad›m› nas›l bildi diye hayret etdim.
Biz de, siz de inflâallah kurtulduk, dedim. Elinde m›zrak bulunan zât, h›rka giymifl olan zât› kasd ederek, bu imâmd›r,
dedi. Hemen koflup ona sar›ld›m ve mubârek dizinden öpdüm. Sonra gitdi. Ben de arkas›ndan gitdim. Bana geri dön,
dedi. Ben sizden aslâ ayr›lmak istemem, dedim. Geri dön,
müsâade yok, dedi. Yine sizden ayr›lamam, dedim. Elinde
m›zrak olan kimse, utanm›yor musun, imâm sana geri dön,
dedi. Sen muhâlefet ediyorsun, dedi. Çâresiz durdum. Bir
müddet gitdi. Sonra mubârek yüzünü bana dönüp buyurdu
ki, Ba¤dâda var›nca halîfe Muntas›r seni ça¤›racakd›r. Ondan aslâ bir fley kabûl etmeyeceksin. Onlar gözden kayboluncaya kadar orada durdum. Sonra Meflhede gitdim. O dört
atl› kimseleri sordum. Bu beldenin seçilmifl flerefli kimseleridirler, dediler. Birisi imâm idi dedim. ‹mâm elinde m›zrak
bulunan m› idi, yoksa h›rka giymifl olan m› idi diye sordular.
Ben h›rka giymifl olan imâm idi, dedim. Ona yaran› gösterdin
mi, dediler. Evet gösterdim, mubârek eliyle s›kd›, diyerek sa¤
uylu¤umu aç›p gösterdim. Yaradan hiç eser yokdu.Birden
dehflete düfldüm. Yoksa yara sol uylu¤umda m› idi diye onu
da açd›m. Hiç bir eser yokdu. Halk bu hâli görünce, bana
sayg› için üzerime üflüfldü. Gömle¤imi parçalad›lar. Neredeyse kalabal›kdan ölecekdim. Meflhedin hizmetcileri beni kurtard›lar. Sonra Ba¤dâda gitdim. Bu haber Ba¤dâdda yay›ld›.
Orada da halk bana sayg› göstermek için üzerime üflüfldü. Yine neredeyse helâk olacakd›m. Beni halîfe Muntas›ra götürdüler. Benden hâdiseyi sordu. Bir bir anlatd›m. Bana bin dinâr verdi. Almam, zîrâ imâm bana senden bir fley almamam›
vas›yyet etdi, dedim. Muntas›r a¤lad›. Sonra yan›ndan ç›k›p
gitdim. Hiçbir fleyini kabûl etmedim.
(Câmi’ul-üsûl) kitâb›nda, k›yâmet günü ve k›yâmet alâmetleri hakk›nda ‹bni Mes’ûdün “rad›yallahü anh” flöyle ri– 396 –

vâyet etdi¤i yaz›lm›fld›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Dünyân›n sâdece bir gün ömrü kalsa, Allahü teâlâ o bir günü uzat›r ve Ehl-i beytimden ismi ismime
babas›n›n ismi babam›n ismine uyan birini meydâna ç›kar›r.
Dahâ önce zulm ile dolu oldu¤u gibi, O dünyây› adâlet ile
doldurur.) [(Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n 62.ci sahîfesine
bak›n›z!]
Yine (Câmi’ul-üsûl) kitâb›nda flöyle bildirilmifldir: Ebû
‹shak “rad›yallahü anh” flöyle rivâyet etdi: Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” hazret-i Hasene “rad›yallahü anh” bakarak:
“Bu benim o¤lum seyyiddir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” flöyle buyurmufldur. Yak›nda bunun neslinden bir
kifli gelecekdir. ‹smi Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ismi gibi olacakd›r. Bedeni ve sûreti de benzeyecekdir.
Ancak, ahlâk› ayn› derecede olmayacakd›r”, buyurdu. Sonra yeryüzünü adâletle doldurur, k›ssas›n› zikr etdi. Bunu
Ebû Dâvüd “rahmetullahi aleyh” bildirdi. Fekat k›ssay› bildirmedi.
(Fütûhât-ül-Mekkiyye) kitâb›n›n sâhibi Muhyiddîn-i
Arabî “rahmetullahi aleyh” Mehdîden “aleyhirrahme”
bahs ederken flöyle bildirmifldir: Mehdînin “aleyhirrahme”
yan›nda ricâlullahdan kâmil ve çok ilm sâhibi üçyüz altm›fl
kifli bulunacakd›r “eyyedekellahu ve iyyânâ”. Allahü teâlâ
yeryüzünde bir halîfe yarat›r. Yeryüzü zulmle dolmufl iken,
o yer yüzünü adâletle doldurur. fiâyet dünyân›n bir gün
ömrü kalsa bile, Resûlullah›n nesebinden olan o zât ortaya
ç›k›ncaya kadar Allahü teâlâ o günü uzat›r. O zât hazret-i
Fât›ma “rad›yallahü anhâ” evlâd›ndand›r. ‹smi Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ismine, künyesi de künyesine uyar. Onun ceddi Hasen bin Alîdir “rad›yallahü anhümâ”. Kâ’bede Hacer-ül Esved rüknü ile makâm-› ‹brâhîm
aras›nda Ona bî’at edilir. Yarat›l›fl›, bedeni, Resûlullaha
“sallallahü aleyhi ve sellem” benzer. Ancak ahlâk› ayn› derecede olmaz. Hiç kimse huluk, huy bak›m›ndan Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” derecesine ulaflamaz. Çünki, Allahü teâlâ [Kalem sûresi 4.cü âyetinde meâlen] (fiüb– 397 –

hesiz ki sen huluk-› azîm üzeresin) buyurdu. Hakîkat ehli,
keflf ve flühûd sâhibi ârifler ona bî’at ederler. Allah adamlar› onun da’vetine icâbet ederler ve ona yard›mc› olurlar.
Memleketin yükünü çekmekde ve Allahü teâlân›n ona yükledi¤i sorumlulukda ona yard›mc› olurlar. Allahü teâlâ, baflkalar›ndan gizledi¤i, keflf ve flühûd yoluyla, hakîkatlere muttali’ k›ld›¤› kullar›n›, ona vezîrler, yard›mc›lar yapar. O da
onlarla istiflâre ederek isâbetli kararlar verir. Çünki Onlar,
hakîkat› bilen âriflerdir. Mehdî de “aleyhirrahme”, lâz›m oldu¤u kadar herfleye Allahü teâlâ taraf›ndan muttali’ k›l›n›r.
Çünki, o kendisine hak bildirilmifl olan bir halîfedir. Hayvânlar›n konuflmalar›n› anlar. Adâleti insanlar ve cinler aras›nda yay›l›r.
fieyh Alâüddevle Ahmed bin Muhammed Semnânî “kuddise sirruh”, Ebdâl ve kutblardan bahs ederken flöyle buyurmakdad›r: Muhammed bin Hasen el-Askerî “rad›yallahü anhü ve an âbâihilkirâm” temiz ehl-i beyt imâmlar›ndand›r.
Kutbiyyet mertebesine ulafld›. Gizlendi¤i zemân ebdâl dâiresine girdi. Derece derece ilerleyerek efrâd›n en üstünü oluncaya kadar yükseldi. O s›rada kutb Alî bin Hüseyn el-Ba¤dâdî idi. O vefât edince, fiunizeyh denilen yere defn edildi. Cenâze nemâz›n› Muhammed bin Hasen Askerî k›ld›rd› “rad›yallahü anhümâ”. Onun makâm›na oturdu, ya’nî yerine geçdi. Ondokuz sene kutbluk makâm›nda kald›kdan, sonra vefât etdi. Cenâze nemâz›n› Osmân bin Ya’kûb ve talebeleri
k›ld›lar. Medîneye defn edildi. Onun yerine Osmân bin
Ya’kûb el-Cüveynî el-Horasânî geçdi.
Osmân bin Ya’kûb el-Cüveynî acem diyâr›nda vefât edince, cenâze nemâz›n› Abdürrahmân bin Avf›n “rad›yallahü
anh” torunlar›ndan Ahmed Küçük k›ld›rd› ve onun yerine
geçdi. Kabri üzerinde türbe yokdu. Onlardan baflkas› kabrini bilmezdi. Her sene ziyâret ederlerdi.
Nakl edilen hadîs-i flerifde ve hazret-i Alînin “rad›yallahü
anh” sözünde, Mehdînin “aleyhirrahme” âh›r zemânda gelece¤i, zulm ile dolu olan yeryüzünü adâletle dolduraca¤› bildirildi. Mehdînin ismi Muhammed, babas›n›n ismi Abdüllah
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olacakd›r. Hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” neslinden olacak, künyesi de hazret-i Hüseynin “rad›yallahü anh” künyesi gibi Ebû Muhammed olacakd›r.
Allahü teâlâya hamd olsun ki, oniki imâm›n “rad›yallahü
anhüm ecma’în” ba’z› sözlerini, hâllerini, hârikalar›n› ve kerâmetlerini anlatmay›, beyân etme¤i nasîb eyledi. Tekrâr Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” ba’z›lar›n›n hâllerini bildirece¤iz. Oniki imâm “rad›yallahü anhüm ecma’în” evliyâl›kda, kemâl ve fazîletde çok yüksekdirler. Bunlar hakîkat rehberleri olmufllard›r. Ancak bütün kerâmetlerin, yüksekliklerin oniki imâma münhas›r oldu¤u akla gelmesin. Ehl-i beyt
içinde çok büyükler gelmifllerdir. Meselâ onlardan biri,
‹mâm-› Muhammed ‹drîs fiâfi’îdir. Bunlardan bir k›sm› meflhûr olmufl, bir k›sm› ise meflhûr olmam›fld›r. Bunlardan sonra gelen meflhûr zâtlardan bir k›sm›n›, Molla Abdürrahmân
Câmî hazretleri (Nefehât-ül-üns) kitâb›nda tabakât-› sofiyyede anlatm›fld›r. ‹brâhîm Sa’d Alevî, Seyyid Abdülkâdir
Geylânî “kuddise sirruh” gibi sonra gelen büyükler bunlardand›r.
(fievâhid-ün-nübüvve) kitâb›n› Fârisîden terceme eden
Lâmi’î Çelebi flöyle yazm›fld›r: Nübüvvet ba¤çesinin meyvesi, fütüvvet ç›râ¤›n›n ›fl›¤›, din ve dünyân›n sultân›, Enbiyân›n vârisi, Seyyid Muhammed Mehdî Misbâh-ül-Harem Alî
bin Seyyid-ül-Harem Abdüllah bin Seyyid Celâleddîn Buhârî “kaddesellahü rûhahü” hicrî yediyüz senesinin sonlar›nda Anadoluya gelip, Bursada yerleflmifldir. Osmânl› sultânlar›ndan Sultân Bâyezid hân›n k›z› Hundî hâtun ile evlendi. Sekizyüzotuziki senesinde vefât etdi. Mubârek kabri
Bursadad›r. Uzakdan, yak›ndan gelen pekçok kimse taraf›ndan ziyâret edilip, feyz al›n›r. Bu fakîr Lâmi’î Çelebi
onun zikr-i flerîfini k›saca yazd›¤›m akflam her nas›lsa nezle
olmufldum. Gece yar›s› uyand›m. Bo¤az›mda bâdemciklerim fliflmifl, tükrü¤ümü yutma¤a mecâlim kalmam›fld›. Ba’z›
ilâclar kulland›m, fâideli olmad›. Uzun müddet o hâlde
oturdukdan sonra, uykuya dalm›fl›m. Rü’yâmda bir kimse
bo¤az›m› s›vâzl›yordu. Kendisini göremiyordum. Birisi ba– 399 –

na bo¤az›n› s›vâzlayan kimdir biliyormusun dedi. Bilmiyorum kimdir, dedim. Seyyid Muhammed Buhârî “kuddise sirruh” dedi. O flahs› da göremedim. Bu hâlde iken uyand›m.
Bo¤az›mda hiçbir a¤r› yokdu, iyileflmifldi. Hayretimden acaba bo¤az›m›n a¤r›s› da rü’yâmda m› idi, öyle mi gördüm diye düflündüm. Yan›mdaki hizmetci uyand›¤›m› anlam›fl olacak ki, bo¤az›n›z nas›l oldu efendim, dedi. Anlad›m ki hazret-i Emîrin kerâmeti vukû’ bulmufl. Velhâs›l o hazretin kerâmetleri ve hârikalar› meflhûr ve dillerde mezkûrdur ki, beyâna s›¤maz.
(fievâhid-ün-nübüvve) mütercimi Lâmi’î Çelebi, bu kitâb›n tercemesini yapmay› kendisine emr eden hocas› Seyyid
Ahmed Buhârîden “kuddise sirruh” flöyle bahs etmekdedir:
Sonra gelen evliyân›n büyüklerinden biri de Seyyid Ahmed Buhârî hazretleridir. Zemân›m›z onun irflâd›yla flereflendi. Diyâr›m›z onun ayak basmas›yla mes’ûd oldu. ‹stanbul halk›na büyük bir ni’met olmufldur. Avâm ve havâs herkes, onun sohbet meclisine koflmufldur. Tam bir ihlâs ile
onun huzûruna gelenler, murâd›na erer, Allahü teâlân›n râz› oldu¤u bir kul olurdu. Çünki o tesavvuf yollar›n›n rehberi, hakîkat diyâr›n›n kumândân› idi. Allahü teâlân›n lütfu ile
güzel ahlâk ve fazîletlerle mücehhez idi. Kutb-ul irflâd, Gavsul-evtâd idi. Onun yolu sünnet-i seniyyeye uymak üzere kurulmufldu. Zâhire k›ymet verme¤i terk, azîmetle amel, devâml› zikr ve halkdan uzlet, halvet der encümen, sefer der
vatan, hofl der dem, nazar ber kadem üzere yetiflmifllerdir.
Bu sebeble onun yüksek dergâh›nda bulunan erbâb-› safâ,
erbâb-› vefâ olan talebelerinin gönülleri muhabbet-i ilâhiyyeye kavuflarak nûrlan›p, dünyâ maksadlar›ndan temâmen
yüz çevirmifllerdir. Her biri benliklerini yok edip, ellerinde
bulunan› vermek hâline kavuflmufllard›r. Allahü teâlân›n
[Feth sûresi 29.cu âyetinde meâlen], (... Onlar›n yüzlerinde
secdelerin izinden niflânlar› vard›r...) buyurdu¤u âyet-i kerîme iktizâs›nca, kim onun meclisinde bulunsa, yüksek edeb
ve güzel ahlâk›n›, huflû’ ve vakâr›n› görüp, Allahü teâlân›n
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sevdiklerinden biri oldu¤unu anlard›.
Bu fakîr (Lâmi’î Çelebi) Seyyid Ahmed Buhârî hazretlerinin efli¤ine yüz sürdü¤üm günden beri, bizzat flâhid oldu¤um ve onu seven güvenilir kimselerden iflitdi¤im kerâmetlerini ve hârikalar›n› yazsam büyük bir kitâb olurdu. Fekat
kendi zemân›nda bunlar›n yaz›lmas›na râz› olmaz diye, hâllerini k›saca yazd›m. Çünki maksad onun r›zâs›n› gözetmekdir. Bu (fievâhid-ün-nübüvve) kitâb›n›n tercemesine teflebbüsde bulunmam ve di¤er mu’teber kitâblardan ilâveler yapma¤a ihtimâm göstermem de s›rf hocam›n iflâretleri ve himmetleri ve emrlerine itâ’at netîcesinde olmufldur. Bu eseri
hâz›rlamam hocam›n ma’nevî yard›mlar›yla olmufldur. Yoksa bu ifli bu fakîrin yapd›¤› zan edilmesin.
NAZM
Bu gün taht-› vilâyetde flehin flehinfleh efendidir,
Tarîk-› Hâcegân içre reîs-i Nakflibendîdir.
Dînin emrin icrâda, tarîkat resmin ihyâda,
Hakîkat s›rr›n ifflâda, sanas›n hâce kendidir.
Eden sultânlar› bende, ân›n ihsân-u lutfîdir,
Çeken serkeflleri bende, ân›n aflk-› kemendîdir.
Söz açub aflk-› cânândan, tarîk-› râz-› irfândan,
Bir od urmufldur âfâka ki, hep cânlar sipendîdir.
fiuna kim bir nazar bakd›, dil-ü cân›n oda yakd›,
Cihân küllî âna akd›, e¤er kul ger efendîdir.
De¤il sahn-› felek ancak, kamû mülk-i melik-ül Hak,
Fezay-› Lâ mekân mutlak, güzergâh-› semendîdir.
Cihân cân hazz›n› alsa, aceb mi sohbetinden kim,
Beyân-› hikmet âmizî hakîkat flehdü kandîdir.
Bana devlet yeter, bu kim diyeler Lâmiî cândan,
Tarîk-i Nakflibendîde gulâm-› mîr efendîdir.
Demidir menzile ân› irersen eyleyüb irflâd,
Ki y›llard›r o sergerdân bu yolun dertmendîdir.
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fievâhid-ün Nübüvve - F:26

ESHÂB-I K‹RÂMDAN “aleyhimürr›dvân”
BA’ZILARININ BAHS‹
SA’ÎD B‹N ZEYD
“rad›yallahü anh”
Sa’îd bin Zeyd ibni Amr bin Fudayl, âflere-i mübeflfleredendir. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Cennet ile
müjdeledi¤i on sahâbîden biridir. [Hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” k›zkardefli Fât›man›n “rad›yallahü anhâ” zevci idi.
51. y›l›nda vefât etdi.] Nakl edilir ki: Bir kad›n Eshâb-› kirâmdan ba’z›lar›n›n bulundu¤u bir yere gelip, Sa’îd bin Zeyd
“rad›yallahü anh” benim arsam› al›p, oraya binâ yapd›. Kendisine söyleyiniz yerimi versin. Yoksa Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mescidine gidip, onu flikâyet edece¤im,
dedi. Eshâb-› kirâm, kad›n›n bu sözünü Sa’îd bin Zeyde “rad›yallahü anh” söylediler. Sa’îd buyurdu ki, hazret-i Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” iflitdim, buyurdu ki: (Bir
kifli, hakk› olmadan bir kar›fl yer alsa, Allahü teâlâ onu yedi
kat yerden tard eder.) Ammâ hakîr bu hadîs-i flerîfi (Kitâb-›
Meflâr›k)da Sa’îd bin Zeydden flöyle de rivâyet edildi¤ini
gördüm: (Bir kimse zulm ile bir kar›fl yer alsa, k›yâmet gününde o kimse yedi kat yerin dibine bat›ncaya kadar o yer
boynuna tak›l›r.)
Sa’îd bin Zeyd “rad›yallahü anh” kad›n›n söylediklerini
kendisine ileten sahâbiye, o kad›na söyle, hakk›m dedi¤i yeri als›n, dedi. Sonra o kad›na flöyle beddüâ etdi: Allah›m!
E¤er o kad›n yalan söylüyor, bana iftirâ ediyorsa, onun gözünü görmez et! Gözleri görmez hâlde ölsün! Bu sözleri o
kad›na iletdiler. Kad›n, Sa’îd bin Zeydin evini y›k›p, kendisi
için ev yapma¤a bafllad›. Aradan çok geçmeden gözleri görmez oldu. Geceleri câriyesini uyand›r›r, onun elinden tutarak, istedi¤i yere onunla giderdi. Bir gece hizmetcisini uyand›ramad›. Yaln›z bafl›na d›flar› ç›kd›. Bir kuyuya düfldü. Sabâhleyin onu kuyuda ölü buldular.
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ABBÂD B‹N BEfiÎR VE ÜSEYD B‹N HUDAYR
“rad›yallahü anhümâ”
Enes “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Abbâd bin Beflîr ensârî ve Üseyd bin Hudayr ensârî, çok karanl›k bir gecede, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûrunda idiler. D›flar› ç›kd›klar›nda onlardan birinin elindeki bastonundan ›fl›k yay›ld›. Onun ayd›nl›¤›nda gitdiler. Birbirlerinden
ayr›l›nca, ikisinin de bastonundan ›fl›k yay›ld›. Herbiri kendi
bastonundan yay›lan ›fl›¤›n ayd›nl›¤›nda gitdi.
AMMÂR B‹N YÂSER “rad›yallahü anhümâ”
Emîr-ül mü’minîn hazret-i Alî “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Bir seferde idik. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” Ammâr› “rad›yallahü anh” su getirme¤e gönderdi.
fieytân siyâh bir köle flekline girerek, onun su almas›na mâni’
oldu. Ammâr “rad›yallahü anh” fleytân› tutup yere vurdu.
fieytân, beni b›rak sana mâni’ olmayaca¤›m, dedi. B›rak›nca
yine mâni’ oldu. Ammâr “rad›yallahü anh” onu tutup, tekrâr
yere vurdu. Beni b›rak sana mâni’ olmayaca¤›m, dedi. Bu sefer sözünde durdu. Ammâr “rad›yallahü anh” suyu ald›. Henüz Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna gelmeden, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: “fieytân siyâh bir köle sûretine girip, Ammâr›n su almas›na mâni’ oldu
ise de, Allahü teâlâ Ammâra zafer verdi” buyurdu. Bunu
Ammâra bildirdik. O siyâh kölenin fleytân oldu¤unu bilseydim, onu öldürürdüm. Fekat burnunu ›s›rmak istemifldim.
Fenâ bir koku hissetdim ve onu b›rakd›m, dedi.
ALÂ’ B‹N HADREMÎ “rad›yallahü teâlâ anh”
Muhâcirlerdendir. Bahreynde Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” vâlîsi idi. Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh”
flöyle anlatm›fld›r: Hiç kimsede görmedi¤im üç acâib hâli Alâ’
bin Hadremîde “rad›yallahü anh” gördüm: Birincisi: Deniz
sâhiline gitmifldik. Bize Allahü teâlân›n ismini söyliyerek denize girin, dedi. Biz de Allahü teâlân›n ismini söyliyerek denize girdik. Develerimizin tabanlar› hâriç hiç bir yerimiz ›slanmad›. ‹kincisi: Denizden geçip, sahrâya ulafl›nca çok susad›k.
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Suyumuz da yokdu. Alâ’ bin Hadremîye “rad›yallahü anh”
söyledik. ‹ki rek’at nemâz k›ld› ve düâ etdi. Hemen bafl›m›z›n
üzerinde kalkan büyüklü¤ünde bir bulut ortaya ç›kd›. O bulutdan o kadar ya¤mur ya¤d› ki, herkes suya kand› ve kablar›n› doldurdu. Üçüncüsü ise, Alâ’ bin Hadremî “rad›yallahü
anh” vefât edince, nemâz›n› k›l›p defn etdik. Kabrinin üzerine kerpiçler koymuflduk. Sonra kefeninin ba¤lar›n› çözmeyi
unutdu¤umuz akl›ma geldi. Çözmek için kerpiçleri kald›r›p
kabrini açd›k. Onu kabrin içinde bulamad›k.
Nakl edilir ki, Basrada bir kimsenin kula¤›na ufak bir çak›ltafl› girmifldi. Gündüz râhats›z olur, gece de uyuyamazd›. Eshâb-› kirâmdan “aleyhimürr›dvân” birine bunun çâresini sordular. O da Alâ’ bin Hadremînin “rad›yallahü anh” düâs›n›
okumalar›n› tavsiyye etdi. O bu düây› deryâda ve çöllerde
okurdu, dedi. Soran kimse, Allahü teâlâ sana rahmet versin, o
düâ nedir, dedi. O düâ flöyledir buyurdu: “Yâ Âlî, yâ Azîm, yâ
Halîm, yâ Alîm.” O kimse bu düây› okuyunca kula¤›ndaki tafl
parças› f›rlay›p, ses ç›kararak karfl› d›vâra çarpd›.
EBÛ EMÂME BÂH‹LÎ “rad›yallahü teâlâ anh”
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” fiâmda vefât
eden son eshâb›d›r. [(Eshâb-› Kirâm) kitâb›n›n 252.ci sahîfesine bak›n›z!] Kendisinden flöyle nakl edilmifldir: Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” beni, bir kavmi islâma da’vet etmek için gönderdi. O kavm da’vetimi kabûl etmedi. Susam›fld›m. Onlardan su istedim. Vermediler ve susuzlukdan
ölünceye kadar sana su vermeyece¤iz, dediler. Bir abam vard›. Onu bafl›ma çekip, güneflin s›ca¤›nda yat›p uyudum.
Rü’yâmda bir kimse elinde s›rça bir kadehle içecek getirdi.
Kimse öyle güzel bir kadeh görmemifldir ve öyle güzel bir
içecek içmemifldir. Onu bana verdi, al›p içdim. Bitince uyand›m. Vallahi o flerbeti içdikden sonra, bir dahâ hiç ac›kmad›m ve susamad›m.
Câriyesinden flöyle nakl edilmifldir: Ebû Emâme “rad›yallahü anh” sadaka verme¤i çok severdi. Eline geçen alt›n, gümüfl ve yiyecekleri sadaka vermek için toplar, bir fakîr geldi¤inde ona verirdi. Bir gün bir fakîr geldi. Evde üç dinâr var– 404 –

d›. Birini o fakîre verdi. Bir fakîr dahâ geldi, birini de ona
verdi. Sonra bir fakîr dahâ geldi. Kalan bir dinâr› da ona verdi. Ben, evde bizim için hiç bir fley kalmad›, dedim. Sonra
minder üzerine yat›p uyudu. Ö¤le vakti ezân okununca, onu
uyand›rd›m. Mescide gitdi. Oruc tutdu¤u için, akflama ona
yemek hâz›rlamak maksad› ile biraz borç buldum. Akflam
yeme¤ini hâz›rlad›m, ç›ray› yakd›m. Ö¤le vakti yatd›¤› yerde
dinârlar gördüm. Sayd›m, üç yüz dinâr idi. Kendi kendime,
her hâlde bu dinârlar vard›r diye güvenerek sadaka vermifldir, dedim. Yats› nemâz›ndan sonra eve geldi. Hâz›rlad›¤›m
yeme¤i görünce, Allahü teâlâya hamd etdi ve bana bakarak
tebessüm etdi. Yeme¤i yidikden sonra dinârlar› getirdim.
Bunlar› burada b›rakm›fls›n›z, dedim. Feryâd ederek, yaz›klar olsun bu nedir, dedi. Bilmiyorum, burada buldum, dedim. Feryâd› dahâ da ziyâde oldu.
HÂL‹D B‹N VELÎD “rad›yallahü teâlâ anh”
Ebû Bekr “rad›yallahü anh” flöyle bildirmifldir: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûrunda, Hâlid bin Velîdden “rad›yallahü anh” bahs edildi. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”: (O, Allahü teâlân›n k›l›clar›ndan bir k›l›cd›r. Kâfirlerin karfl›s›na ç›karm›fld›r.) buyurdu.
Ebû Bekr “rad›yallahü anh” halîfeli¤i s›ras›nda, Hâlid bin
Velîdi “rad›yallahü anh” Hîre taraf›na gönderdi. Hîre halk›,
Abdülmesîh isminde bir kimseyi, ona elçi olarak gönderdi.
Hediyye olarak da te’sîrini bir sâatde gösteren bir mikdâr
zehr gönderdiler. Hâlid bin Velîd “rad›yallahü anh” elçiye
bu nedir diye sorunca, te’sîrini bir sâat içinde gösteren bir
zehrdir, dedi. Hâlid bin Velîd “rad›yallahü anh” o zehri avcuna koydu ve “Bismillâhi ve billahi Rabbissemâi velard›.
Bismillâhillezî Lâ yedurru ma’asmihî dâün” düâs›n› okudu
ve o zehri içdi. Hiçbir zarar› dokunmad›. Elçi Abdülmesih
kavmine döndü ve onunla sulh yap›n›z. Çünki te’sîrini bir sâat içinde gösteren zehri içdi, hiçbir zarar görmedi. Bu ifli onlardan baflkas› yapamaz, dedi.
Nakl olunur ki, Hâlid bin Velîd “rad›yallahü anh” askerlerinin aras›nda dolafl›rken, bir kiflinin bir flerâb tulumu gö– 405 –

türdü¤ünü gördü. Bu nedir diye sordu. O kimse bu sirkedir,
dedi. Hâlid bin Velîd “rad›yallahü anh”, Yâ Rabbî! Bunu sirke yap diye düâ etdi. O flahs flerâb tulumunu arkadafllar›n›n
yan›na götürdü. ‹çince sirke oldu¤unu anlad›lar. Yaz›klar olsun sana, bu getirdi¤in nedir, dediler. O flahs dedi ki: Ben flerâb getiriyordum. Yolda emîrinizi gördüm. Bu nedir dedi,
sirkedir, dedim. Üç def’a Allah›m, bunu sirke eyle diye düâ
etdi. Allahü teâlâ onun düâs›n› kabûl eyledi.
ABDÜLLAH B‹N ÖMER B‹N HATTÂB
“rad›yallahü teâlâ anhümâ”
Emîr-ül mü’minîn hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” en
büyük o¤ludur. Bâlig olmadan önce Mekkede îmân edip, babas› ile Medîneye hicret etmifldir. Eshâb-› kirâm›n âlim ve
zâhidlerinden idi. Bin köle azâd etmifldir.
Mekkede hac s›ras›nda, Cemre tafl› at›l›rken halk›n izdihâm› s›ras›nda aya¤›n›n iki parma¤› aras›na bir fley batd›. Yara
olup flifldi ve bu sebeble Mekkede hicretin yetmiflüç veyâ yetmifldördüncü senesinde seksendört yafl›nda vefât etdi.
fiöyle nakl edilmifldir: Bir seferde, halk›n topland›¤›n› görüp, sebebini sordu. Burada bir aslan vard›r, halk›n yoldan
geçmesine mâni’ oluyor, dediler. Abdüllah bin Ömer “rad›yallahü anh” bine¤inden inip, aslana do¤ru yürüdü. Aslan›
eliyle itdi. Bir rivâyete göre ise, aslana bir sille vurarak yoldan uzaklafld›rd›. Sonra flöyle buyurdu: Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” iflitdim: (E¤er insanlar, kendilerine
musallat olan hiçbir fleyden korkmay›p da, yaln›z Allahü teâlâdan korksayd›, kendilerine hiçbir fley musallat olmazd›)
buyurdu.
ABDÜLLAH ‹BN‹ ABBÂS “rad›yallahü anhümâ”
Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” imâmlar›ndan, büyük âlimlerindendir. Hâflimo¤ullar›n›n hicretden üç sene önce muhâsara alt›na al›nd›klar› fia’b vâdîsinde do¤du. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât etdi¤inde, Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü anh” onüç yafl›nda idi. ‹ki kerre
Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” iki kerre de Cebrâ– 406 –

îl aleyhisselâm› gördü¤ünü ve Resûlullah›n kendisine, Allahü teâlân›n hikmet vermesi için düâ buyurdu¤unu söylemifldir. Hicretin altm›flsekizinci senesinde yetmiflbir yafl›nda Tâifde vefât etdi.
Meymûn Mihrân flöyle anlatm›fld›r: Tâifde, Abdüllah bin
Abbâs›n “rad›yallahü anhümâ” cenâzesinde bulundum. Cenâze nemâz›n›n k›l›nmas› için onu musallâya koydular. Bir
beyâz kufl gelip, kefeninin içine girdi ve kayboldu. O kuflu her
ne kadar arad›larsa da bulamad›lar. Defn edip, kabrini örtdükden sonra bir ses iflitdim. Söyliyeni görmüyordum. Meâli flerîfi, (Ey itâatkâr nefs, sen Ondan, O da senden râz› olarak
haydi gir sâlih kullar›m aras›na, gir Cennetime) olan [Fecr sûresinin 27-30] âyet-i kerîmelerini okuyordu.
Nakl ederler ki, Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” bir gün mescide giderken, yolda bir kad›n gördü. Nefsinde o kad›na bir meyl hissetdi. Bunun üzerine, yâ Rabbî, bana
gözümü bir ni’met olarak verdin. Fekat bunun bir belâ olmas›ndan korkuyorum. Gözlerimi görmez et diye düâ etdi. Mubârek gözleri kapand›, görmez oldu. Kardeflinin o¤lu onu mescide götürür, bir dire¤in dibine k›bleye karfl› oturturdu. Sonra
o çocuk oynama¤a giderdi. Bir ihtiyâc› olunca çocu¤a haber
gönderip ça¤›r›rd›. Bir gün çocuk oyuna dalm›fld›, gelmedi. Etrâf›n› kirletece¤inden korkarak, yâ Rabbî gözümü ni’met olarak verdin. Belâ olaca¤›ndan korkdu¤um için kapatman› istedim, kapatd›n. fiimdi ise elbisemin ve mescidin kirlenmesinden korkuyorum, dedi. Gözleri aç›ld› ve görme¤e bafllad›. Evine gitdi. Bunlar› anlatan kimse, ben onu hem görür ve hem de
görmez hâlde iken gördüm, demifldir.
‹MRÂN B‹N HASÎN “rad›yallahü anh”
Hicretin elliüçüncü senesinde Basrada vefât etdi. ‹bni Sirîn “rahmetullahi aleyh” Basrada Eshâb-› kirâmdan ‹mrân
bin Hasînden “rad›yallahü anh” dahâ yafll› kimse yokdu demifldir. Otuz sene karn a¤r›s› çekdi. Ateflle da¤layal›m dediler, kabûl etmedi. Vefât›ndan iki sene önce kabûl etdi, da¤lad›lar ve iyi oldu. Sonra buyurdu ki, önce nûr görüyordum.
Sesler duyuyordum. Melekler bana selâm verirlerdi. Da¤– 407 –

land›kdan sonra bunlar olmad›. Çok tevbe istigfâr etdi. Allahü teâlân›n bunlar› tekrâr ihsân etdi¤ini Mutr›f bin Abdüllaha söylemifldir.
HAMZÂ B‹N AMR ESLEMÎ “rad›yallahü anh”
Nakl edilir ki, Hamza bin Amr Eslemî “rad›yallahü anh”
seferlerden birinde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
ile birlikde idi. Çok karanl›k bir gecede develer ürküp, bütün
eflyâlar yere düfldü. Hamza bin Amr Eslemînin “rad›yallahü
anh” parmaklar› lamba gibi ›fl›k verdi. Düflen eflyâlar› bulup
develere yüklediler.
SELMÂN-I FÂR‹SÎ “rad›yallahü anh”
‹sfehânl›d›r. Künyesi Ebû Abdüllahd›r. Emîr-ül mü’minîn
Ömer “rad›yallahü anh” onu Medayna vâlî ta’yîn etdi. Emîrül mü’minîn Osmân›n “rad›yallahü anh” halîfeli¤i zemân›nda
vefât etdi. Siyer âlimleri Selmân-› Fârisînin “rad›yallahü anh”
uzun ömür sürdü¤ünü ve hazret-i Îsân›n “aleyhisselâm” vâsîsine ulafld›¤›n›, ikiyüzelli sene veyâ dahâ fazla yaflad›¤›n› söylemifllerdir. Enes “rad›yallahü anh” flöyle rivâyet etmifldir: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir hadîs-i flerîfde: “Sâb›klar (öncekiler) dört kiflidir. Arab›n sâb›k›, önderi Benim.
Rûmun sâb›k› Suheybdir. Acemin sâb›k› Selmând›r. Habeflin
sâb›k› Bilâldir” buyurdu. Di¤er bir hadîs-i flerîfde: “Selmân
bizdendir, Ehl-i beytdendir” buyurdu.
fiöyle nakl edilir: Selmân-› Fârisînin “rad›yallahü anh”
vefât› yaklafl›nca han›m›na, bir mikdâr misk verdi. Onu suya
koy ve bafl›m›n etrâf›na saç, insan ve cin olmayan kimseler
yan›ma geleceklerdir, dedi. Han›m› dedi ki, söyledi¤i gibi
yapd›m, sonra d›flar› ç›kd›m. ‹çerden esselâmü aleyküm yâ
Resûlullah›n sâhibi, arkadafl›, diye bir ses duydum. ‹çeri girdim vefât etmifldi. Yata¤›nda uyuyor gibiydi.
Sa’îd bin Müseyyib “rahmetullahi teâlâ aleyh”, Abdüllah
bin Selmândan “rad›yallahü anh” naklen flöyle anlatm›fld›r:
Selmân-› Fârisî “rad›yallahü anh” bana dedi ki, ey kardeflim,
hangimiz önce vefât ederse, önce vefât eden kendini hayâtda
olana göstersin, dedi. Ben bu mümkin olur mu, diye sordum.
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Evet mümkin olur. Çünki, mü’minin rûhu bedenden ayr›l›nca,
istedi¤i yere gidebilir. Kâfirin rûhu siccînde habs edilmifldir,
dedi. Selmân-› Fârisî “rad›yallahü anh” vefât etdi. Bir gün kaylûle için uyurken rü’yâmda Selmân-› Fârisînin “rad›yallahü
anh” geldi¤ini gördüm. Selâm verdi. Selâm›n› ald›m ve yerini
nas›l buldun, dedim. ‹yidir, tevekkül et, tevekkül ne iyi fleydir,
dedi ve bu sözü üç kerre tekrârlad›.
TUFEYL B‹N AMR DÛSÎ “rad›yallahü anh”
Kendisi flöyle anlatm›fld›r: Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” Peygamberli¤ini bildirdikden sonra, Mekkeye
gitdim. Kureyfl müflriklerinden ba’z›s› yan›ma gelip, ey Tufeyl, bizim flehrimize geldin. Bizim aram›zda Muhammed
“aleyhisselâm” ç›k›p, kavmimiz aras›na ayr›l›k sokdu. Sözlerinde sihr te’sîri vard›r. Kardefli kardeflden, kar›y› kocadan ay›r›yor. Bu sözleri senin kavminin duymas›ndan korkuyoruz. Onunla sak›n konuflma, yan›na gidip sözlerini
dinleme, dediler. O kadar mübâla¤a etdiler ki, onunla aslâ
konuflmayay›m, sözlerini dinlemeyeyim diye, azm etdim.
Mescid-i harâma girince, Onun sözlerini duymamak için
kulaklar›ma pamuk t›kard›m. Bir sabâh Mescid-i harâma
girdim. Bakd›m ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
Kâ’beye yak›n bir yerde nemâz k›l›yordu. Ona yak›n bir
yerde durdum. Allahü teâlâ irâde etmifl olacak ki, Resûlullah›n sözlerini duydum. Son derece güzel sözlerdi. Kendi
kendime, ben flâirim ve zekî bir kimseyim. Sözlerin iyisini
kötüsünü iyi bilirim. Onun yan›na varay›m. E¤er iyi söylerse kabûl edeyim, dedim. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” evine do¤ru dönüp, gitdi. Ben de, arkas›ndan gitdim. Eve girince, ben de pefllerinden girdim. Ey Muhammed “aleyhisselâm”! Kavmin senin sözlerini iflitmekden,
beni o kadar korkutdular ki, iflitmemek için kulaklar›ma
pamuk t›kam›fld›m. Allahü teâlâ irâde buyurmufl ki, senin
güzel sözlerini iflitdim. Onlar› bana bildir, dedim. Bana islâm› arz etdi ve Kur’ân-› kerîm okudu. Vallahi ondan dahâ
güzel kelâm iflitmemifldim. Kelime-i flehâdet söyliyerek
müslimân oldum. Sonra, yâ Resûlallah “sallallahü aleyhi ve
sellem”! Kavmime benim sözüm geçer. ‹stiyorum ki gidip,
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kavmimi islâma da’vet edeyim. Düâ buyurunuz da, Allahü
teâlâ bana bir hârika versin ki, bu alâmet kavmimi islâma
da’vetde bana yard›mc› olsun, dedim. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”: “Yâ Rabbî, buna bir delîl, hârika ver” diye düâ buyurdu. Sonra kavmimin yan›na gitmek üzere yola
ç›kd›m. Onlara yaklafld›¤›m zemân iki gözümün aras›nda
kandil gibi bir nûr parlama¤a bafllad›. Etrâfa ›fl›k saç›yordu.
Allah›m, bu alâmeti yüzümden baflka bir yerime nakl eyle.
Korkar›m ki kavmim bu hâli görerek, bu de¤ifliklik onun yüzünde, bizim dînimizden ayr›ld›¤› için olmufldur derler, diye
düâ etdim. O nûr kamç›m›n ucuna geçdi. As›lm›fl bir kandil
gibi ›fl›k yay›l›yordu. Kavmim aras›nda o kadar kal›p, onlar›
islâma da’vet etdim ki, îmân etmedik az kimse kalm›fld›.
Sonra Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›na döndüm. Yâ Resûlallah! Kavmime beddüâ ediniz. Çünki çok zinâ yap›yorlar, dedim. “Allah›m, Dûs kavmine hidâyet ver”
diye düâ buyurdu. Bana, yine kavminin aras›na dön, onlar›
islâma da’vet et, buyurdu. Gidip kavmimi islâma da’vete devâm etdim.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Medîneye hicret
edince, Bedr, Uhud ve Hendek gazâlar› yap›ld›. Müslimân
olanlardan bir cemâ’at ile birlikde, Hayber gazâs›nda Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›na gitdik. Mekke
feth edilinceye kadar Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›nda bulundum. Mekkenin fethinden sonra, beni
Zilkefeyn ad›nda bir putu y›kmak için gönderdi. Gidip o putu y›kd›m, geldim. Ondan sonra, vefât›na kadar Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” ile berâber oldum.
fiöyle nakl edilmifldir: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” vefât›ndan sonra, arablardan dinden dönenler oldu.
Tufeyl bin Amr “rad›yallahü anh” bir gurub müslimânla Yemâme taraf›na cihâda gitdi. Yolda bir rü’yâ gördü. Rü’yâs›n›
arkadafllar›na flöyle anlatd›. Bafl›m› trafl etdiler, a¤z›mdan bir
kufl ç›k›p uçdu. Bir kad›n beni gördü, al›p karn›n›n içine koydu. O¤lum beni çok arad›, bulamad›. Arkadafllar› bu rü’yâs›na hayrd›r inflâallah dediler. Kendisi, ben bu rü’yâm› flöyle
ta’bîr etdim, dedi: Bafl›m› trafl etmeleri, bu gazâda bafl›m› verece¤imi, flehîd olaca¤›m› gösterir. A¤z›mdan ç›kan kufl rû– 410 –

humdur. Beni karn›na koyan kad›n yeryüzüdür. O¤lumun
beni çok aray›p bulamamas› ise, onun bu gazâda flehîd olmay› çok isteyip, flehîd olamamas›n› gösterir.
Tufeyl bin Amr “rad›yallahü anh” Yemâme gazâs›nda flehîd oldu. O¤lu Amr ise çok yara ald›. Fekat sonra s›hhate kavufldu. Hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” halîfeli¤i zemân›nda Yermükde o da flehîd oldu.
SEFÎNE “rad›yallahü teâlâ anh”
Zevcât-› mutahharadan Ümmü Selemenin “rad›yallahü anhâ” kölesi idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hayâtda oldu¤u müddetce, Resûlullaha hizmet etmek flart› ile onu
azâd etdi. Sefîne “rad›yallahü anh” Ümmü Selemeye “rad›yallahü anhâ” flöyle demifldir: E¤er sen bu flart› koymasayd›n, hayâtda oldu¤um müddetce, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve
sellem” yine hizmet ederdim. On sene hizmet etdi¤i söylenmifldir. ‹smin nedir diye soranlara, ad›m› söylemem. Bana Resûlullah Sefîne ismini koymufldur, derdi. Kendisine Sefîne isminin hangi sebeble verildi¤i soruldu¤unda, flöyle demifldir:
Bir gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Eshâb-› kirâm ile sefere ç›km›fld›k. Yanlar›ndaki eflyâ a¤›rl›k vermifl olmal› ki, bana kilimini yere ser, buyurdu. Bütün eflyâlar› o kilimin üzerine koydu. Sonra bana bunlar› götür, sen Sefînesin
buyurdu. O gün benim üzerime bir deve yükü yüklediler. Yedi yük saym›fllard›. Bana aslâ a¤›r gelmedi.
Kendisi flöyle anlatm›fld›r: Bir gün gemiye binmifldim.
Denizin dalgas›ndan gemi parçalan›p da¤›ld›. Bir tahta parças›na tutunabildim. Dalgalar beni bir ormana atd›. Orada
bir aslan vard›. Ey Ebel Hâris (aslan)! Ben Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” kölesi Sefîneyim dedim. Aslan
bafl›n› yere e¤di ve gelip yan›n› bana sürdü. Sonra bana yolu
gösterdi. Yola ç›kd›¤›m›zda yumuflak sesler ç›kar›yordu. Anlad›m ki bana vedâ ediyordu.
HASSÂN B‹N SÂB‹T “rad›yallahü teâlâ anh”
Nakl edilir ki, Âl-i Cefneden olan Cebele-i Gassânî dinden
dönüp, Rûm kayserinin yan›na gitmifldi. Hazret-i Ömerin “ra– 411 –

d›yallahü anh” elçisi ile, Hassân bin Sâbite “rad›yallahü anh”
hediyyeler göndermifldi. Hassân bin Sâbit, hazret-i Ömerin kap›s›na gelip, içeri girerek selâm verdi. Ey mü’minlerin emîri!
Ben Âl-i Cefnenin hediyyelerinin kokusunu duyuyorum, dedi.
Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh”, evet Cebele-i Gassânî sana
hediyye göndermifl, dedi. Bu hâdiseyi nakl eden kimse flöyle
demifldir: Hassân bin Sâbitin hâdiseden hiç haberi olmad›¤›
hâlde, yaln›z kokusuyla Âl-i Cefnenin hediyyeleri oldu¤unu
anlamas›na hayret eder, hiç unutmam.
AMR B‹N MÜRRET‹L-CÜHENÎ
“rad›yallahü teâlâ anh”
Müslimân oldukdan sonra, kavmine gidip, onlar› islâma
da’vet etmek için, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” izn istedi. Kavmine gidip onlar› islâma da’vet etdi. Kavminden bir kifli hâric hepsi müslimân oldular. Îmân etmeyen
o kimse: Ey Amr! Allah senin hayât›n› sana zehr etsin. Bizim
putlar›m›z› terk etmemizi ve atalar›m›z›n dîninden dönmemizi istiyorsun, dedi. Amr “rad›yallahü anh” ona, ikimizden
hangimiz yalan söylüyorsa, Allah onun hayât›n› zehr etsin,
dedi. O flahs›n dudaklar› ve a¤z› parçalan›p döküldü. Yidi¤i
yeme¤in tad›n› alamazd›. Sonra gözleri kör oldu, dili tutuldu
ve bu hâl üzere öldü.
‹HBÂN “rad›yallahü teâlâ anh”
Vefât edece¤i s›rada, beni iki parça elbise ile kefenleyin
diye vas›yyet etdi. Vefât edince iki elbise ve bir de gömlek ile
kefenleyip defn etdiler. Sabâhleyin, o gömle¤i elbiselerin
üzerine b›rak›ld›¤› bir a¤aç üzerinde gördüler. Bu gömlek
onun mu, yoksa baflkas›n›n m› diye tereddüt etdiler. O gömle¤i diken terziyi buldular ve sordular. Terzi yemîn ederek,
bu gömlek, ‹hbân “rad›yallahü anh” defn edildi¤i zemân
üzerinde olan gömlekdir, dedi.
EBÛ KURSÂFE “rad›yallahü teâlâ anh”
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Ebû Kursâfeye
“rad›yallahü anh” bir elbise giydirmifldi. Halk ona düâ için
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gelir, o da onlara düâ edip, Allahü teâlâdan bereket dilerdi.
Gelenler o düân›n te’sîrini kendilerinde görürlerdi.
Ebû Kursâfe “rad›yallahü anh” Askalanl›d›r. O¤lu Kursâfe rûm diyâr›na gazâya gitmifldi. Her sabâh nemâz› vaktinde, Askalandan, ey Kursâfe, nemâz, nemâz diye o¤luna seslenirdi. O¤lu Kursâfe de rûm diyâr›ndan, buyur babac›¤›m,
diye cevâb verirdi. Arkadafllar› sen böyle kime cevâb veriyorsun diye sorduklar›nda, babam beni nemâza uyand›r›yor,
derdi.
Ebû Kursâfe “rad›yallahü anh” flöyle rivâyet etmifldir:
Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” iflitdim: Bir kimse yatmadan önce yata¤›na gelip, Tebâreke sûresini okuyup,
sonra dört def’a Allahümme Rabbül H›lli vel-Harâm ve
Rabbül-Beledil-harâm ve Rabbül-mefl’aril harâm bi külli
âyetin enzeltenâ fî flehri ramezâne bellig rûhi Muhammedin
minnî tahiyyeten ve selâmâ” diye düâ ederse, Allahü teâlâ
iki melek gönderir, o selâm› Resûlullaha ulafld›r›rlar. Resûlullah da “sallallahü aleyhi ve sellem”, benden de, falan o¤lu
falana selâm söyleyin, Allah›n rahmeti ve bereketi üzerine
olsun, buyurur.
ENES B‹N MÂL‹K ENSÂRÎ “rad›yallahü teâlâ anh”
Künyesi Ebû Hamzad›r. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve
sellem” on sene hizmet etdi. Resûlullah Medîneye hicret etdi¤inde, Enes bin Mâlik on yafl›nda idi. Eshâb-› kirâmdan
“aleyhimürr›dvân” Basrada vefât edenlerin sonuncusudur.
Cenâzesini Muhammed bin Sîrîn “rahimehullah” y›kad›.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Enes bin Mâlikin
mâl›n›n ve evlâd›n›n çok olmas›, ömrünün uzun olmas› ve
magfiret edilmesi için düâ etdi. Kendisi demifldir ki: Hurma
a¤açlar›m senede iki kerre hurma verirdi. Doksansekiz veyâ
yüz çocu¤um oldu. [(Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n 1035.ci sahîfesinde, 2.ci cild, 17.ci mektûbda diyor ki: Abdüllah ibni Zübeyr “rad›yallahü anhümâ” halîfe iken, tâ’ûn hastal›¤› oldu.
Enes bin Mâlikin “rad›yallahü anh” seksenüç çocu¤u öldü.] O
kadar uzun ömrlü oldum ki, bana hayât lakab›n› verdiler. Düân›n dördüncü k›sm›nda buyrulan magfirete de kavuflaca¤›m– 413 –

dan ümmîdim çokdur. Doksandokuz, yüz veyâ yüzüç veyâ
yüzyedi yafllar›nda vefât etdi¤i rivâyet edilmifldir.
Nakl ederler ki, Enes bin Mâlikin “rad›yallahü anh” tarlalar›n› ekip biçen kimse, kendisine arâzînin kurak kald›¤›n›,
suya ihtiyâc› oldu¤unu söyledi. Abdest al›p iki rek’at nemâz
k›ld› ve düâ etdi. Bir parça bulut gelip, tarlalar›n›n üzerini
kaplad›. Yaz günlerinde idi. Tarlalar›n›n üzerine o kadar
ya¤mur ya¤d› ki suya doyurdu. Sonra hizmetcisini gönderip,
ya¤mur nerelere ya¤m›fl git bak bakal›m, dedi. Hizmetci gidip bakd› ve ya¤mur sizin arâzinizin d›fl›na ç›kmam›fl diye
haber getirdi.
SÂB‹T B‹N KAYS “rad›yallahü teâlâ anh”
Sâbit bin Kays “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Bir
seriyyeye ç›km›fld›k. Düflmân›n câsûslar›n› gördük ve kaçma¤a bafllad›k. Arkadafllar›m›zdan birisinin at› tökezledi.
At›ndan uylu¤unun üzerine düfldü. Uylu¤u k›r›lm›fld› ve kemikleri sanki hurma çekirdekleri gibi parçalanm›fld›. Onu bir
ata bindirmek istedik, mümkin olmad›. Beni katl edin dedi.
Çâresiz onu orada b›rak›p gitdik. Bir gün ve bir gece yol ald›k. Bir de bakd›k, o arkadafl›m›z arkam›zdan yetifldi. Aya¤›
temâmen iyileflmifldi. Sanki aradan bir sene geçmifl gibi iyileflmifldi. O kimse bize flöyle anlatd›: Beyâz ata binmifl bir
kimse yan›ma geldi. Elini uylu¤uma sürdü ve bana, meâl-i
flerîfi, (E¤er yüz çevirirlerse, de ki, Allah bana yeter, Ondan
baflka ilâh yokdur, yaln›z Ona güveniyorum, O arfl-› azîmin
Rabbidir) olan, Tevbe sûresi 129.cu âyet-i kerîmesini oku,
dedi. Okudum, uylu¤um iyilefldi.
TEMÎM-‹ DÂRÎ “rad›yallahü teâlâ anh”
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Tebük gazâs›ndan dönünce, Temîm-i Dârî, Dâriyînden bir cemâ’at ile birlikde gelip müslimân olmufldu.
Nakl edilir ki, hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” halîfeli¤i s›ras›nda Medînede Hurrede bir yang›n ç›kd›. Hazret-i
Ömer, Temîm-i Dârînin yan›na gidip, haydi kalk, bu ateflin
yan›na gidelim, dedi. Yâ Emîr-el mü’minîn! Ben kimim ki,
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dediyse de, hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” çok ›srâr etdi.
Bunun üzerine kalk›p, onunla birlikde yang›n›n ç›kd›¤› yere
gitdi. Bu hâdiseyi anlatan kimse flöyle demifldir: Ben de onlar›n arkas›ndan gitdim. Bakd›m ki, Temîm-i Dârî “rad›yallahü anh” eliyle atefle iflâret etdi. Atefli dar bir bo¤aza sokuncaya kadar sürüp ta’kîb etdi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” flöyle diyordu: “Gören, görmeyen gibi de¤ildir.”
[Bir rek’at nemâzda Kur’ân-› kerîmi hatm eden dört kifliden
biridir.]
ZEYD B‹N HÂR‹CE “rad›yallahü teâlâ anh”
Nu’mân bin Beflîr “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Zeyd bin Hârice “rad›yallahü anh” Medînenin s›hhatli kimselerinden idi. Bo¤az›nda bir hastal›k ortaya ç›k›p, ö¤le ile
ikindi vakti aras›nda vefât etdi. Onu yat›r›p üzerine bir örtü
örtdüm. Sonra mescide gidip, ikindi ve akflam nemâzlar›n›
k›ld›m. Bir kimse gelip, bana haydi kalk, Zeyd bin Hârice vefât etdikden sonra konufluyor, dedi. Acele yan›na gitdim. Ensârdan bir cemâ’at etrâf›nda toplanm›fld›. Ben de yan›na
oturdum. Konufluyordu veyâ onun a¤z›ndan konufluluyordu.
fiunlar› söyledi¤ini duydum. Ömer “rad›yallahü anh” kavmin
celâletlisi idi. Allah yolunda çal›fl›rken kendisine gelen elem
ve s›k›nt›lardan korkmad› ve y›lmad›. Kuvvetlilerin za’îfleri
ezmesine mâni’ oldu, dedi. Sonra hazret-i Osmândan “rad›yallahü anh” bahsedip, halîfeli¤inin son zemânlar›nda ç›kacak fitne ve kar›fl›kl›klardan söz etdi. Sonra Cennet ve Cehennemden ve içinde bulunanlar›n hâllerinden ba’z› fleyler
söyledi ve susdu. Orada bulunanlara ben gelmeden önce neler söyledi diye sordum. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” ve hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” hâllerinden haber verdi, dediler.
CÂR‹YE ZÂ‹DE
“rad›yallahü teâlâ anhâ”
Hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” câriyesidir. fiöyle anlat›lm›fld›r: Bir gün Zâide “rad›yallahü anhâ”, Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna geldi ve selâm verdi.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: Ey Zâide, niçin ya– 415 –

n›ma seyrek geliyorsun. Senin hâlin iyidir, ben seni severim,
buyurdu. Yâ Resûlallah! Bu gün bafl›ma acâib bir ifl geldi. O
sebebden huzûrunuza geldim, dedi. O hâdise nedir diye sorunca, flöyle anlatd›: Sabâhleyin odun toplama¤a gitmifldim.
Bir kucak odun toplay›p ba¤lad›m ve bir tafl›n üzerine koydum. O s›rada yer ile gök aras›nda bir süvârî gördüm. Bana
selâm verdi ve seyyidine, peygamberine selâm söyle ve de ki,
Cennetin bekcisi R›dvân flöyle dedi: Müjdeler olsun ki, ümmeti üç gurub hâlinde Cennete gireceklerdir. Bir gurub hesâbs›z girer. Bir gurubun hesâb› kolay geçer. Bir gurubu da
Onun flefâ’ati ile girer. Bunlar› söyledikden sonra göke yükseldi. Yer ile gök aras›nda bana iltifâtlarda bulundu.
Toplad›¤›m odunlar› zor tafl›d›¤›m› görünce, ey Zâide,
odunlar› tafl›n üzerine koy, tafla, o odunlar› Zâide ile birlikde Ömerin “rad›yallahü anh” evine götür, dedi. Tafl hareket
etdi ve odunu hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” evinin kap›s›na kadar getirdi, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” kalk›p, Onun ile hazret-i Ömerin kap›s›na gitdi. Tafl›n gelip-gitdi¤i izleri gördü ve “Allahü teâlâya hamd olsun
ki, ben dünyâda iken R›dvân, ümmetimin afv edilece¤ini
müjdeledi ve ümmetimden bir kad›n› Meryem “rad›yallahü
anhâ” derecesine ulafld›rd›” buyurdu.
ENSÂRDAN B‹R KADIN SAHÂBÎ
“rad›yallahü teâlâ anhâ”
Enes bin Mâlik “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r: Ensârdan bir genç hastalanm›fld›. Ziyâretine gitdik. Çok yafll›
ve gözleri görmeyen bir annesi vard›. Biz orada iken o genç
vefât etdi. Yüzünü örtdük ve annesine Allahü teâlâ bu musîbet sebebiyle sana ecr ve sabr versin, dedik. O¤lum vefât
etdi mi, diye sordu. Evet vefât etdi, dedik. Yâ Rabbî! Senin
ve Peygamberinin yolunda gitdi¤imi biliyorsun. S›k›nt›l› zemânlar›mda imdâd›ma sen yetiflirsin. Bu günkü musîbeti
üzerimden kald›r diye düâ etdi. Biz henüz d›flar› ç›kmam›fld›k. Bir de bakd›k ki ölen genç dirilip, yüzüne örtdü¤ümüz
örtüyü kald›rd› ve aya¤a kalkd›. Berâber yemek yidik.
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YED‹NC‹ BÖLÜM
TÂB‹’ÎN, TEBE-‹ TÂB‹’ÎN VE SOF‹YYE
TABAKASINA KADAR VUKÛ’ BULAN HÂLLER
REBÎ’ VE REB’‹ B‹N HARRÂfi
“rad›yallahü teâlâ anh”
Reb’i bin Harrâfl flöyle demifldir: Biz dört kardefl idik. Rebî’ hepimizden çok nemâz k›lar ve s›cak günlerde oruc tutard›. O vefât etdi. Yüzünü örtdük. Bir kifliyi pazardan ona kefen sat›n almas› için gönderdik. Biz yan›nda duruyorduk. Bir
de bakd›k ki, yüzünü açd› ve esselâmü aleyküm, dedi. Oradakiler ve aleykesselâm, öldükden sonra konufluyor musun,
dedik. Evet sizden sonra Rabbime kavufldum. Rabbimi gadabl› bulmad›m. Beni yumuflak reyhân ve istebrakla karfl›lad›. Dikkat ediniz! Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
cenâze nemâz›m› bekliyor! Acele edin, beni gecikdirmeyin,
dedi. Bu haberi hazret-i Âifleye “rad›yallahü anhâ” bildirdiler. Buyurdu ki: Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem”
iflitdim: “Benim ümmetimden öldükden sonra konuflan kimse tâbi’înin hayrl›s›d›r” buyurdu.
Rebî’ yerinin Cennet mi, Cehennem mi oldu¤unu bilmeden gülmeyece¤ine yemîn etmifldi. Vefât etdikden sonra, cenâzesini y›kayan kimse, onun devâml› tebessüm etdi¤ini söylemifldir.
Selefden bir zât flöyle anlatm›fld›r: Benim h›ristiyân bir
komflum vard›. Vefât etdi. H›ristiyânlar onun cenâzesini y›karken, do¤rulup, müslimânlar› yan›ma ça¤›r›n demifl. Bu
haberi iflitince, onun yan›na gitdik. Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh, dedi.
Sonra tekrâr vefât etdi. Biz cenâzesini y›kad›k, nemâz›n› k›ld›k ve müslimân mezârl›¤›na defn etdik.
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fievâhid-ün Nübüvve - F:27

EBÛ MÜSL‹M HAVLÂNÎ “rahmetullahi aleyh”
Ebû Müslim Havlânî hazretleri hiç dünyâ sözü söylemezdi. Dünyâ ile alâkal› konuflanlar›n yan›ndan ayr›l›rd›. Bir gün
bir mescidde bir gurub insan›n topland›¤›n› görerek, âh›ret
ile alâkal› konufluyorlard›r diye yanlar›na gidip oturdu. Biri
benim kölem ticâretden döndü, çok kâr getirdi, dedi. Bir di¤eri, dört köle hâz›rlad›m, falan yere sefere gönderece¤im,
dedi. Ebû Müslim Havlânî onlara bak›p dedi ki: Sizin hâliniz
flu kimseye benzer. Bir kimse fliddetli ya¤mur alt›nda yolda
kalm›fld›r ve s›¤›nacak bir yer arar. O s›rada büyük bir dergâh ve büyük bir kap› görür. fiu kap›dan içeri gireyim de,
ya¤mur kesilinceye kadar orada duray›m, der. Kap›dan içeri
girince, binân›n dam›n›n olmad›¤›n› görür! Ben de sizden
birfleyler istifâde edeyim diye yan›n›za oturdum. Me¤er siz
dünyâ ehli imiflsiniz, dedi.
fiöyle nakl edilmifldir: Esved-i Anesî Yemende peygamberlik da’vâs›nda bulundu. Ebû Müslim Havlânîyi “rahmetullahi aleyh” yan›na ça¤›r›p, benim Allah›n peygamberi oldu¤uma flehâdet eder misin dedi. Hây›r, dedi. Muhammedin
“aleyhisselâm” Allah›n Resûlü oldu¤una flehâdet edermisin,
dedi. Evet ederim, dedi. Birkaç def’a ayn› fleklde sordu ve
ayn› cevâblar› ald›. Esved-i Anesî onu, büyük bir ateflin içine
atmalar›n› emr etdi. Atefli yak›p onu içine atd›lar. Atefl onu
aslâ yakmad›. Esved-i Anesîye dediler ki, onu buradan baflka bir yere gönder. O sana inanmaz ve inananlar›n sana karfl› inançlar›n› bozar. Esved-i Anesî ona Yemenden gitmesini
söyledi. O da Medîneye gitdi. O s›rada Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât etmifl ve Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü anh” halîfe olmufldu. Ebû Müslim Havlânî “rahmetullahi aleyh” mescide girip, nemâz k›ld›. Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” onu gördü. Yan›na gidip, hangi kavmdensin,
dedi. Yemen ehlindenim deyince, yalanc› peygamberin atefle atd›¤› kimse ne yapd›, diye sordu. O Abdüllah bin Sevb
idi, dedi. Hazret-i Ömer yemîn vererek, o sensin deyince,
evet benim dedi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” onu ba¤r›na basd› ve a¤lad›. Onu hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü
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anh” yan›na götürdü. Hazret-i Ebû Bekr ile kendi aras›nda
yer aç›p onu oturtdu ve “Allahü teâlâya hamd olsun ki, hayâtda iken ‹brâhîm Halîlürrahmâna “aleyhisselâm” yap›lan iflin,
ümmet-i Muhammedden “aleyhisselâm” birine yap›ld›¤›n›
görmek nasîb oldu” dedi.
Nakl olunur ki, Ebû Müslim Havlânînin “rahmetullahi
aleyh” bir câriyesi vard›. O câriye, bir gün efendim, çokdan
beri yemeklerine zehr kat›yorum, hiçbir zarar görmüyorsun,
dedi. Niçin kat›yorsun diye sorunca, ben gencim, ne yata¤›na yaklafld›r›yorsun, ne de sat›yorsun, dedi. Ebû Müslim
Havlânî “rahmetullahi aleyh” ben her yemekde: “Bismillâhi
hayrulesmâi Bismillâhi lâ yedurru ma’asmihî dâün fil ard›
vessemâi” düâs›n› okurum, buyurdu.
Ebû Müslim Havlânî her ne zemân rûm diyâr›na gazâya
gitse, önlerine büyük bir nehr ç›kd›¤› zemân, berâber bulundu¤u kimselerin önüne geçer, Allahü teâlân›n ismiyle o sudan
geçer ve onu ta’kîb edenler de geçerlerdi. Herhangi bir eflyân›z› su götürürse bana haber verin, derdi. Bir kimse bilerek
suya bir torba atd›. Ona gidip, torbam› su götürdü, dedi. Ebû
Müslim Havlânî “rahmetullahi aleyh” o kimseye, arkamdan
gel dedi. Biraz gitdiler, torban›n bir a¤aca tak›lm›fl oldu¤unu
gördüler. O kimseye haydi torban› al, dedi.
fiöyle nakl edilmifldir: Ebû Müslim Havlânî, bir mikdâr
parayla un almak için pazara gitdi. Bir dilenci ondan bir fley
istedi ve çok ›srâr etdi. O dilenciden kurtulmak için baflka bir
tarafa gitdi. Dilenci yine karfl›s›na ç›kd›. Sonunda un almak
için götürdü¤ü paray› dilenciye verdi. Yan›ndaki un torbas›n› bir marangoz dükkan›na gidip, odun talafl› ile doldurdu.
Torban›n a¤z›n› ba¤lay›p evine götürdü. Han›m›ndan habersiz bir yere koydu. Han›m› torbay› aç›p un oldu¤unu görerek
hamur yap›p ekmek piflirdi. Ebû Müslim Havlânî bir müddet
sonra, çekinerek eve geldi. Han›m› piflirdi¤i ekme¤i ve yeme¤i getirdi. Yidikden sonra, bu ekme¤i nereden yapd›n diye sordu. Han›m›, getirdi¤in undan yapd›m, dedi. Ebû Müslim Havlânî, han›m›na hiçbir fley söylemedi, durumu anlatmad›.
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Ebû Müslim Havlânî evine girince, Allahü ekber diyerek
tekbîr getirirdi. Han›m› da tekbîr getirerek karfl›lar ve hizmetini görürdü. Bir gün bir kad›n han›m›na gelerek, e¤er
kocan Mu’âviye “rad›yallahü anh” aleyhinde söz söylerse,
ona bir hizmetci veririm ve çok yard›mda bulunurum, râhat
geçinirsiniz, dedi. Ebû Müslîm Havlânî hazretleri akflam eve
gelince tekbîr getirdi. Han›m› her zemânki âdetini terkedip,
tekbîrle karfl›lamad› ve hizmetini görmedi. Bir kimsenin,
han›m›na fesâdc›l›k yapd›¤›n› anlad›. Allah›m, han›m›ma fesâdc›l›k yapan kimsenin gözlerini kör eyle diye düâ etdi. Fitneci kad›n evinde oturuyordu ve önünde bir ç›ra vard›. Birden bire yan›ndakilere ç›ra söndü, dedi. Yan›ndakiler hây›r
sönmedi, yan›yor dediler. Kad›n öyleyse benim gözlerim
kör oldu, dedi. Sonra gözlerinin Ebû Müslim Havlânînin
düâs›yla kör oldu¤unu anlad›. Huzûruna gidip, yapd›¤› ifle
piflmân oldu¤unu söyliyerek, düâ etmesini istedi. Ebû Müslim Havlânî “rahmetullahi aleyh” Allah›m, e¤er bu kad›n
do¤ru söylüyorsa, gözlerini aç diye düâ etdi. Kad›n›n gözleri aç›ld›.
Ceylânlar, Ebû Müslim Havlânînin “rahmetullahi aleyh”
yan›na u¤rarlard›. Çocuklar ceylânlar›n durmas› ve ellerini
onlara dokunmalar› için düâ etmesini isterlerdi. Ebû Müslim
Havlânî düâ ederdi ve Allahü teâlâ ceylânlar› durdururdu.
Çocuklar onlara elleriyle dokunurlard›.
ÂM‹R B‹N ABD-‹ KAYS “rahmetullahi aleyh”
Fakîrlere da¤›taca¤› paray› ridâs›n›n ucuna ba¤layarak
yan›na al›rd›. Kendisinden birfley isteyen her fakîre mutlaka
verirdi. Evine dönünce para kesesini âilesinin önüne b›rak›rd›. ‹çindeki paray› sayarlard›, o kadar da¤›td›¤› hâlde para
ayn› ç›kard›. Hiç eksik ve fazla ç›kmazd›.
Âmir bin Abd-i Kays “rahmetullah› aleyh” bir gün bir
kavme misâfir oldu. Ayr›l›p giderken, su kab›na süt doldurup, verdiler. Yolda giderken kendi kendine bu süt içmek
içindir. Abdest almak îcâb ederse ne yapar›m diyerek geri
döndü. Misâfir oldu¤u kimselerin yan›na gidip, sütünüzü al›– 420 –

n›z, kab›ma su doldurunuz, dedi. Kab›na su doldurup verdiler. Her ne zemân abdest almak istese, o kabda su bulur, içmek istedi¤i zemân da ayn› kabdan süt ç›kard›.
Nemâz k›lma¤a bafllad›¤› zemân, fleytân y›lan flekline girer, gömle¤inin içine girip, yeninden ç›k›p giderdi. Âmir bin
Abd-i Kays hazretlerinde hiçbir de¤ifliklik olmazd›. Bu y›lan› niçin kendinden uzaklafld›rm›yorsun dediklerinde, Allahü
teâlâdan baflkas›ndan korkmakdan, Allahü teâlâdan utan›r›m. Y›lan›n gömle¤ime girip ç›kd›¤›ndan haberim olmuyor,
buyurdu.
ZÂDÂN-I K‹NDÎ “rahmetullahi aleyh”
Kûfeli olup tâbi’îndendir. Bir gün, yâ Rabbî ben aç›m, dedi. Evinin penceresinden kocaman bir ekmek yan›na indi.
ZERÂRE B‹N ÛFÎ “rahmetullahi aleyh”
Tâbi’înden ve Basral› idi. Bir gün mescidde imâml›k yap›p nemâz k›ld›r›rken; meâl-i flerîfi, (O sûra üfürüldü¤ü zemân var ya, iflte o gün zorlu bir gündür.) olan, [Müddessir sûresi 9-10.cu] âyet-i kerîmeleri okuyunca, hemen düflüp vefât
etdi.
SA’ÎD B‹N MÜSEYY‹B “rahmetullahi teâlâ aleyh”
Medîneye bir vâlî ta’yîn olmufldu. Zeynel’âbidîn Alî bin
Hüseyn, Kâs›m bin Muhammed, Sâlim bin Abdüllah “rad›yallahü anhüm” ve Kureyflden bir gurub kimse vâlîyi görme¤e gitdiler. Vâlî onlara, Sa’îd bin Müseyyib içinizde hanginizdir, diye sordu. Zeynel’âbidîn Alî bin Hüseyn “rad›yallahü
anh”, o mescidden ayr›lmaz, âmirlerin yan›na gitmez, diye
cevâb verdi. Vâlî, sen, hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” torunusun, Kâs›m hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü anh”, Sâlim hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” torunudurlar. Siz geliyorsunuz da, Sa’îd bin Müseyyib niçin gelmiyor, dedi. Yemîn ederek onun boynunu vuraca¤›m, dedi. Bu sözünü üç
kerre tekrârlad›.
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Zeynel’âbidîn Alî bin Hüseyn “rad›yallahü anh” flöyle
demifldir: Bu sebebden o meclis bize dar geldi. D›flar› ç›k›nca, Sa’îd bin Müseyyibin “rad›yallahü anh” yan›na gidip, durumu bildirdim. Umre niyyetiyle Mekkeye git, dedim. Umre
için hâlis niyyetim yok dedi. Kardefllerinden birinin evine
git, dedim. Beni bu mescidden günde befl def’a ça¤›r›yorlar,
onu ne yapay›m. fiimdiye kadar bu da’vete icâbet etmedi¤im
vâki’ de¤ildir, dedi. O zemân baflka bir mescidde otur. Çünki seni ararlarsa önce bu mescide gelirler, dedim. Bu mescidde ibâdet etme¤e al›fld›m, buray› terk etmem, dedi. Ey kardeflim, sen hiç korkmuyor musun, diye sordum. Allahü teâlâ
bilir ki, ben Ondan gayri hiç bir fleyden korkmam. Lâkin önce fluna düâ ederim ki, bu düâm›n ortas› ve sonu Allahü teâlâya hamd ve senâ ve Muhammed aleyhisselâma salât ve
selâmd›r. Allahü teâlâ o vâlîye beni unutdursun, dedi. Bir
müddet sonra o vâliyi vazîfeden uzaklafld›rd›lar ve fiâma gitdi. Yolda hizmetcisi abdest almas› için hâz›rl›k yaparken, biraz dur, dedi. Sonra ben Zeynel’âbidîn Alî bin Hüseynin,
Kâs›m bin Muhammedin ve Sâlim bin Abdüllah›n yan›nda,
Sa’îd bin Müseyyibin boynunu vuraca¤›m diye and içmifldim.
O günden bu güne kadar hiç hât›r›ma gelmedi. Bana yaz›klar olsun, rezîl oldum, dedi. Hizmetcisi, Allahü teâlân›n senin hakk›nda diledi¤i, senin kendi hakk›nda diledi¤inden dahâ hayrl›d›r, dedi.
Sa’îd bin Müseyyib “rad›yallahü anh” flöyle anlatm›fld›r:
Eyyâm-› harrede yezîdîler Medîneye sald›r›p, muhâcirîn ve
ensârdan “rad›yallahü anhüm” ço¤unu flehîd etmifllerdi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mescidinde benden
baflka kimse yokdu. Nemâz vakti olunca, Ravda-i flerîfden
müezzin sesi gelirdi. Nemâza dururdum. fiâm halk› mescide
girip, beni göstererek flu deli ihtiyâra bak›n›z derlerdi. [Sa’îd
bin Müseyyib, tâbi’înin büyüklerinden ve (Fükahâ-i
seb’a)dan, ya’nî Medînenin yedi büyük âliminden biridir.]
SA’ÎD B‹N CÜBEYR “rad›yallahü teâlâ anh”
Tâbi’înden ve Kûfelidir. Fakîh, âbid ve fâd›l idi. Hicretin
doksanbeflinci senesinde k›rkdokuz yafl›nda iken Haccâc ta– 422 –

raf›ndan flehîd edildi. [Bir rek’at nemâzda Kur’ân-› kerîmi
hatm eden dört kifliden biridir.]
fiöyle nakl edilmifldir: Haccâc yak›n adamlar›ndan birini
on kifli ile birlikde Sa’îd bin Cübeyri “rad›yallahü anh” ça¤›rma¤a gönderdi. Onu ça¤›rmaya giderlerken, bir râhibin
kilisesine vard›lar. O râhibden Sa’îd bin Cübeyri sordular.
Râhib onlara yol gösterdi. Gidip, Sa’îd bin Cübeyri “rad›yallahü anh” secdede buldular. Selâm verdiler. Bafl›n› secdeden kald›rd› ve nemâz›n› bitirip, selâmlar›n› ald›. Haccâc
seni ça¤›r›yor, dediler. Allahü teâlâya hamd ve senâda bulundu, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” teh›yyât
okudu. Sonra onlarla birlikde, Haccâc›n yan›na gitmek üzere yola ç›kd›. Dahâ önce görüfldükleri râhibin kilisesinin
bulundu¤u yere vard›lar. Râhib onlara, kilisenin çevresinde
aslanlar, vahflî keçiler ve y›rt›c› hayvanlar bulundu¤unu, yukar› ç›kmalar›n› söyledi. Sa’îd bin Cübeyr “rad›yallahü
anh” kiliseye ç›kmad›. Râhib ona, gâliba kaçmak istiyorsun, dedi. Hây›r, kaçmak istemiyorum. Ben müflriklerin bulundu¤u yere aslâ girmek istemem, dedi. Râhib, vahfli hayvanlar seni parçalar deyince, Allahü teâlâ beni onlar›n flerrinden koruma¤a kâdirdir, dedi. Râhib o on kifliye, ondan
bir söz ve ahd al›n›z deyince de, ben Rabbime söz verdim,
sabâha kadar buradan gitmem, dedi. Râhib di¤erlerine, siz
yukar› ç›k›n›z ve yaylar›n›z› hâz›rlay›n›z. Bu gece bu sâlih
kulu y›rt›c› hayvânlardan koruyunuz, dedi. Geceleyin bakd›lar ki, Sa’îd bin Cübeyrin yan›na bir vahflî hayvân yaklafld›. Kendini ona sürdü ve sonra ayr›l›p gitdi. Geride bir yerde durdu. Sonra ona bir aslan yaklafld›. Ona sürtündü ve
birfley yapmadan o da ayr›l›p gitdi. Bu hâli gören râhib sabâhleyin afla¤›ya inip, Sa’îd bin Cübeyrin “rad›yallahü anh”
yan›na giderek, islam dîni hakk›nda bilgi ald› ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sünnetlerini sordu ve müslimân oldu.
Nakl edilir ki, Sa’îd bin Cübeyr “rad›yallahü anh” Haccâc
taraf›ndan flehîd edilmeden önce: Yâ Rabbî! Benden sonra
Haccâc› baflka bir kimsenin katline musallat eyleme, diye
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düâ etdi. Bu düâdan sonra Haccâc onbefl gün kadar yaflad›.
Haccâc bu son onbefl gün içinde, her gün, benim Sa’îd bin
Cübeyr ile ne iflim vard›. Yata¤›ma her yatd›¤›mda, aya¤›mdan tutup çekiyor, derdi.
Sa’îd bin Cübeyrin “rad›yallahü anh” bir horozu vard›.
Her gece öter, onu teheccüd nemâz›na kald›r›rd›. Bir gece
her nas›lsa ötmedi ve Sa’îd bin Cübeyr hazretleri teheccüde
kalkamad›. Sabâhleyin bu ifl ona çok a¤›r geldi ve horoza,
Allahü teâlâ sesini kessin dedi. Ondan sonra o horoz hiç ötmedi. Annesi bu hâli görerek, o¤lu Sa’îd bin Cübeyre, sak›n
kimseye beddüâ etme, diye tenbîhde bulundu.
Sa’îd bin Cübeyrin “rad›yallahü teâlâ anh” boynunu vurup, flehîd etdiklerinde, bafl› yere düfldü. ‹ki kerre yüksek ses
ile, bir kerre de hafîf ses ile, “Lâ ilâhe illallah” dedi.
ÜVEYS-‹ KARNÎ “rad›yallahü teâlâ anh”
Emîr-ül mü’minîn hazret-i Ömer “rad›yallahü anh”, halîfeli¤i zemân›nda, bir hac mevsiminde, insanlara aya¤a kalk›n›z, dedi. Sonra, Murâdîler hâric Kûfeliler otursun, dedi.
Dahâ sonra Karnli kimse hâric Murâdîler de otursun, dedi.
Karnli Üneys ad›nda bir kimse ayakda kald›. Bu flahs,
Üveys-î Karnînin amcas› idi. Hazret-i Ömer ona, Üveysi tan›rm›s›n diye sordu. Üneys, aram›zda ondan câhil, ondan
divâne ve ondan muhtâc kimse yokdur, dedi. Hazret-i
Ömer “rad›yallahü anh” a¤lad› ve Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” iflitdim: “Üveysin flefâ’atiyle, Rebi’a ve
Mudar kabîleleri say›s›nca kimse Cennete girer” buyurdu,
dedi. Herem bin Hayyân “rad›yallahü anh” flöyle demifldir:
Bu haber bana ulafl›nca, sâdece Üveys-i Karnîyi görmek
maksad› ile Kûfeye gitdim. Birgün F›rat nehrinin kenâr›na
vard›m. Bakd›m ki, Üveys-i Karnî orada abdest al›yordu.
Onu tan›d›m. Çünki önceden onu bana ta’rîf etmifllerdi. Selâm verdim, selâm›m› ald›. Müsâfehâ yapmak istedim, yapmad›. Allahü teâlâ sana merhamet etsin ve seni magfiret etsin, ey Üveys, nas›ls›n dedim. Ona olan afl›r› muhabbetimden bana a¤lamak geldi. O da a¤lad›. A¤lamam›z bitince,
– 424 –

bana Allahü teâlâ ömrünü uzun etsin ey Herem bin Hayyân! Sen nas›ls›n, beni sana kim gösterdi, dedi. Allahü teâlâ
beni sana kavufldurdu, dedim. Lâ ilâhe illallahü sübhâne
Rabbinâ in kâne va’dü Rabbinâ le mef’ûlâ: (Allahdan baflka ilâh yokdur. Rabbimizi noksan s›fatlardan tenzîh ederiz.
Rabbimiz bir fleyi dileyince o olur), dedi. Sonra ona benim
ve babam›n ismini nas›l bildin. Bundan önce seni hiç görmedim diye sordum. Herfleyi bilen, her fleyden haberdâr olan
Allahü teâlâ bana bildirdi, dedi. Biraz dahâ nasîhatde bulundukdan sonra, Muhammed aleyhisselâm vefât etdi. Resûlullah›n halîfesi Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ
anh” vefât etdi. Ebû Bekr-i S›ddîk›n arkadafl› hazret-i Ömer
“rad›yallahü teâlâ anh” vefât etdi, dedi. Ben, Allahü teâlâ
sana merhamet buyursun. Hazret-i Ömer henüz hayâtdad›r,
vefât etmedi, dedim. Evet o da vefât etdi. Allahü teâlâ,
onun vefât etdi¤inden beni haberdâr etdi, dedi. Sonra biraz
dahâ nasîhat ve hayr düâ etdi. Esselâmü aleyke ve rahmetullahi ve berekâtühü. Bundan sonra görüflemeyiz diyerek
ayr›ld›. Onunla bir kaç ad›m gitdim, müsâade etmedi. Kûfe
mahallelerinin aras›na girinceye kadar, a¤layarak arkas›ndan bakd›m. Sonra onu çok görmek istedim. Ancak haberini dahî alamad›m. Fekat her hafta bir iki kerre onu rü’yâmda görürdüm.
Nakl ederler ki: Üveys-i Karnî “rahmetullahi aleyh”
Âzerbaycâna gazâya gitmifldi. Orada vefât etdi. Arkadafllar›
onun için bir kabr kazmak istediler. Bir tafl›n yan›nda lahdi
yap›lm›fl, hâz›r bir kabr buldular. Sonra kefen sarmak istediler. Elbiselikde insan eli de¤memifl bir kefen buldular. O kefenle kefenleyip, hâz›r bulduklar› kabre onu defn etdiler.
[(Se’âdet-i Ebediyye) 1189.cu sahîfede buyuruluyor ki: (S›ffîn muhârebesinde, hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” yan›nda bulundu. 37 [m. 657]de flehîd oldu.)]
MEYMÛN B‹N fiEYB “rahîmehullahü teâlâ”
Kendisi flöyle anlatm›fld›r: Haccâc zemân›nda, Cum’a nemâz›na gidiyordum. Kendi kendime, bu zâlimin arkas›nda ni– 425 –

çin Cum’a nemâz› k›lay›m diye düflündüm. Tereddüde düfldüm. Sonunda devâml› gitme¤e karar verdim. Evin bir taraf›ndan bir ses iflitdim. Meâl-i flerîfi (Ey îmân edenler! Cum’a
günü nemâz için ezân okundu¤u zemân Allah› anmaya koflun...) [olan, Cum’a sûresi 9.cu] âyet-i kerîmeyi okuyordu.
Bir gün bir mektûb yazd›m. Akl›ma birfley geldi. Onu yazarsam mektûbum güzel olacakd›, fekat yaland›. Yazmasam
do¤ru olacakd›, fekat mektûbum çirkin olacakd›. Bir yazay›m, bir yazmayay›m diye tereddüde düfldüm. Sonunda yazmayay›m diye karar verdim. Evin köflesinden bir ses geldi.
Meâl-i flerîfi (Allah, îmân edenleri dünyâ hayât›nda da âh›retde de sa¤lam bir söz üzerinde tutar...) olan [‹brâhîm sûresinin 27.ci] âyet-i kerîmesini okuyordu.
SILATÜBN-Ü ÜfiEYM “rahmetullahi aleyh”
Sözüne güvenilir bir kimse flöyle anlatm›fld›r: Gazâ için
Kâbile gitmifldik. Gece bir yerde konaklad›k. Kendi kendime, bu gece S›latübn-i Üfleymin ne yapd›¤›n› bir ta’kîb edeyim. Herkes onun ibâdetinden bahsediyor, bakal›m nas›l, dedim. Yats› nemâz›n› k›l›nca, uyudu. Sonra herkes uykuya dald›. O, gece kalk›p, orada bulunan bir mefleli¤e girdi. Ben de
arkas›ndan girdim. Abdest al›p, nemâz k›lma¤a bafllad›. Bir
de bakd›m ki onun yan›na bir aslan geldi. Ben korkumdan bir
a¤aca ç›kd›m. S›latübn-ü Üfleym aslana hiç ald›rmad› ve onu
bir fâre kadar bile hesâba almad›. Secdeye kapan›nca ben, aslan flimdi onu parçalar dedim. Nemâz›n› bitirip selâm verdi.
Yüzünü aslana dönüp, haydi git ey y›rt›c› hayvân, r›zk›n› baflka yerde ara, dedi. Aslan dönüp gitdi ve giderken öyle bir
kükredi ki, ben da¤lar birbirinden ayr›l›yor zan etdim. O sabâha kadar nemâz k›lma¤a devâm etdi.
Ayn› flahs yine flöyle anlatm›fld›r: Düflmâna yaklaflm›fld›k.
Kumandan askerlere, hiç kimse bir yere ayr›lmas›n diye emr
etdi. S›latübn-ü Üfleymin kat›r› yüküyle birlikde kayboldu.
Kalk›p nemâza durdu. Sonra, yâ Rabbî, kat›r› yüküyle birlikde geri göndermen için yemîn ediyorum, dedi. Biraz sonra
kat›r› yüküyle birlikde geldi ve onun yan›nda durdu.
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Kendisi flöyle anlatm›fld›r: Bir gün Ehvâz civâr›nda geziyordum. Çok ac›kd›m. Sat›n almak için çok yiyecek arad›m.
Fekat bulamad›m. Allahü teâlâya düâ edip, yiyecek istedim.
Merkebin üzerinde uyumufldum. Kula¤›ma bir ses geldi.
Uyan›p bakd›m ki, bir sar›k düflmüfl, içinde bir fley vard›.
Aç›p bakd›m, içinde hurma a¤ac›ndan örülmüfl bir kab vard›. ‹çi tâze hurma dolu idi. Doyuncaya kadar yidim. O mevsimde hiçbir yerde hurma yokdu. Sonra hurmalar›n artan›n›
yan›ma al›p, yola devâm etdim. Yolda bir râhibe rastlad›m.
Durumu ona anlatd›m. Râhib benden hurma istedi, biraz
verdim. Aradan epey zemân geçdikden sonra, bir gün o râhibe u¤rad›m. Bulundu¤u yerde, çok güzel hurma a¤açlar›
yetiflmifldi. Râhib, bana bu hurma a¤açlar› senin bana verdi¤in hurmalardan oldu, dedi.
HEREM B‹N HAYYÂN “rahmetullahi aleyh”
Havân›n çok s›cak oldu¤u bir yaz gününde vefât etdi.
Onu kabre koyduklar› s›rada, bir parça bulut gelip, sâdece
kabrinin üzerine ya¤mur ya¤d›. D›flar› hiç taflmad›. O gün
onun kabrinde yeflil otlar›n bitdi¤ini de söylemifllerdir.
ÖMER B‹N ABDÜL’AZÎZ “rahmetullahi teâlâ aleyh”
Künyesi Ebû Hafsd›r. Annesi hazret-i Ömer bin Hattâb›n
“rad›yallahü anh” o¤lu Âs›m›n k›z›d›r. ‹ki sene befl ay onbefl
gün halîfelik yapd›. Hicrî yüzbir senesinde Receb ay›n›n
onunda otuzdokuz yafl›nda iken vefât etdi.
Emîr-ül mü’minîn Ömer bin Hattâb “rad›yallahü anh”, bir
gece Medînede gezerken, seher vakti bir evin yan›na vard›.
Evde annesi k›z›na kalk süte su kat diyordu. K›z ise, bu do¤ru
bir ifl de¤ildir. Halîfe Ömer “rad›yallahü anh” bunu yasaklad›.
Onun habercisi bunu bildirdi, dedi. Annesi kalk, burada ne
Ömer “rad›yallahü anh”, ne de onun habercisi yok, bizi görmüyor, dedi. K›z›, vallahi ben bu ifli yapmam. Ben insanlar aras›nda hazret-i Ömerin emrine uyuyorum. Kimse görmezken
de onun emrine muhâlefet etmem, dedi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” bu konuflmalar› duydu¤u gecenin sabâh›nda, o¤– 427 –

lu Âs›ma falan eve git. Orada bir k›zca¤›z var. E¤er birine sözlü de¤ilse, onu kendine nikâhla. Allahü teâlâ ondan sana mubârek bir evlâd verir, dedi. Âs›m gidip o k›z› kendine nikâhlad›. Ondan Ömer bin Abdül’azîzin annesi Ümmü Âs›m do¤du.
Abdül’azîz bin Mervân, Âs›m›n k›z› Ümmü Âs›m› kendine nikâhlamak istedi. Vekîline kendi halâl mâl›mdan dörtyüz dinâr
götür. Temiz hânedâna mensûb Âs›m›n k›z›yla nikâhlanmak
istiyorum, dedi. Sonra Âs›m›n k›z›yla evlendi ve bu han›m›ndan Ömer bin Abdül’azîz do¤du.
Süfyân-› Sevri flöyle demifldir: Halîfe befldir: Hazret-i Ebû
Bekr, hazret-i Ömer, hazret-i Osmân, hazret-i Alî ve Ömer
bin Abdül’azîz “rad›yallahü anhüm ecma’în”.
Ribâh bin Ubeyde “rahmetullahi aleyh” flöyle anlatm›fld›r: Ömer bin Abdül’azîz Medîne vâlîsi iken, bir ihtiyâr kimse onun koluna girmifldi. Kendi kendime, vâlînin koluna giren bu ihtiyâr adam acabâ kimdir, diye yad›rgad›m. Vâlî
Ömer bin Abdül’azîz nemâz k›ld› ve evine gitdi. Ben de arkas›ndan evine girdim ve Allahü teâlâ emîrimize iyilikler versin, koluna giren ihtiyâr kimdi diye sordum. Bana, ey Ribâh,
sen onu gördün mü, dedi. Evet gördüm deyince, o gördü¤ün
kardeflim H›z›r “aleyhisselâm” idi. Yak›nda halîfe olaca¤›m›
ve adâletle hareket edece¤imi haber verdi, dedi.
Nakl edilir ki, Ömer bin Abdül’azîz halîfe olunca, da¤daki çobanlar hangi sâlih kifli halîfe oldu, dediler. Çobanlara
sâlih bir kimsenin halîfe oldu¤unu nereden biliyorsunuz diye, sordular. Kurtlar ve aslanlar art›k koyunlar›m›za dokunmuyor, uzak duruyorlar ve hiç zarar vermiyorlar, dediler. Nitekim bir kimse flöyle demifldir: Ömer bin Abdül’azîzin halîfeli¤i zemân›nda, sahrâya gitmifldim. Bakd›m ki kurtlar koyunlar›n aras›nda dolafl›yorlar ve koyunlara hiç zarar vermiyorlard›.
Ömer bin Abdül’azîzin, vâlîlerinden birisi bir mektûb yaz›p, flehrinin vîrân oldu¤unu, halîfe birfley tahsîs ederse, îmâr
edece¤ini bildirdi. Ömer bin Abdül’azîz cevâb›nda, flehrinin
etrâf›na adâletden bir sur yap, yollar›n› da zulmden temizle,
– 428 –

flehrinin îmâr› budur diye yazd›.
Ömer bin Abdül’azîz, vefât› yaklafld›¤› s›rada, beni kald›r›n oturay›m, dedi. Kald›rd›lar ve flöyle dedi: Allah›m! Ben o
kimseyim ki bana emr etdin, ben kusûr etdim. Nehy etdin, âsî
oldum. Lâkin, Lâ ilâhe illallah diyorum, dedi. Sonra bafl›n› yukar› kald›rd›. Dikkatlice bakma¤a bafllad›. Çok dikkatli bak›yorsunuz, diye sordular. Bir cemâ’at topland› ki, onlar ne insand›r, ne de cinnîdirler dedi ve sonra vefât etdi.
Nakl edilmifldir ki, Ömer bin Abdül’azîz “rahmetullahi
aleyh” defn edilince, gökden üzerine bir kâ¤›d indi. Kâ¤›dda
Besmele ve bu Allahü teâlâdan Ömer bin Abdül’azîze
emând›r, yaz›l› idi.
Muhyiddîn-i Arabî “kuddise sirruh” (Fütûhât-› Mekkiyye) kitâb›nda flöyle yazm›fld›r: Ba’z›lar›n›n sûrî, görünen halîfeli¤ine ma’nevî halîfelik de ilâve edilmifldir. Ömer bin Abdül’azîz bunlardand›r.
AMR B‹N UTBE “rahmetullahi aleyh”
Tâbi’înin büyüklerindendir. Kûfelidir. Eshâb›yla bir anlaflma yapd›. Berâber bulundu¤u kimselerin bütün hizmetlerini
kendisi yapacak idi. Bir gün hava çok s›cakd›. Koyunlar› otlatmaya gitmifldi. Sevenlerinden birisi, onun arkas›ndan gitdi.
Amr bin Utbe “rahmetullahi aleyh” uyumufldu ve bir parça
bulut onu gölgeliyordu. Uyand›¤› zemân o dostu, sana müjdeler olsun deyince, bu hâli kimseye söyleme, dedi.
Gazâya gitdi¤i zemân, arkadafllar›n›n koyunlar›n› korurdu. Bir bulut onun bafl› üzerinde onu gölgelerdi. O nemâz k›lard› ve hayvanlar etrâf›nda dolaflarak onu muhâfaza ederlerdi.
Kendisi flöyle demifldir: Allahü teâlâdan üç fley istedim.
‹kisini ihsân etdi, üçüncüsünü de ihsân edece¤ini ümmîd ediyorum. Birincisi, Allahü teâlâdan diledim ki, beni dünyâya
ra¤bet etdirmesin. Dünyâl›¤›n elime geçmesi ve geçmemesi
benim için ayn› oldu, beni de¤ifldirmedi. ‹kincisi, nemâz k›l– 429 –

mak için bana güç, kuvvet vermesini diledim, ihsân etdi.
Üçüncü olarak da, diledim ki bana flehîd olmak nasîb etsin.
Bunu da ihsân edece¤ini ümmîd ediyorum.
MUTRAF B‹N ABDÜLLAH fiEBHÎZ
“rahmetullahi aleyh”
Arkadafllar›ndan bir cemâ’at ile, karanl›k bir gecede, yolda giderken, birinin kamç›s›n›n ucundan bir ›fl›k yay›ld›.
Böylece yollar›n› gördüler.
Bir flahs yalan söyliyerek ona iftirâ etmifldi. Yâ Rabbî! Bu
kimse yalan söylüyorsa, onu helâk eyle diye düâ etdi. O flahs
hemen öldü. Ölen kimsenin han›m› zemân›n vâlîsi Ziyâddan
yard›m istedi. Vâlî o ona herhangi bir fleyle vurdu mu, diye
sordu. Hây›r dediler. Hâkim, ne yapal›m sâlih kulun düâs›
takdîre uygun gelmifl, dedi.
MUHAMMED B‹N MÜNKED‹R “rahmetullahi aleyh”
Nakl edilir ki, Muhammed bin Münkedir gâzîlerden bir
gurub ile yolculuk yap›yordu. Onlardan biri, cân›m tâze peynir istiyor, dedi. Muhammed bin Münkedir “rahmetullahi
aleyh”, Allahü teâlâya düâ ediniz. O bu yolda size tâze peynir verme¤e kâdirdir, dedi. Hepsi düâ etdiler. Biraz gitdikden sonra, a¤z› kapal› bir zenbil gördüler. ‹çi tâze peynir doluydu. ‹çlerinden birisi bu peynirin yan›nda bal olmal› ki,
peynirle yiyelim, dedi. Muhammed bin Münkedir peyniri veren bal› da verme¤e kâdirdir, buyurdu. Sonra hep birlikde
düâ etdiler. Biraz yürüdüler. Yolun kavfla¤›nda bir kab gördüler. ‹çi bal ile dolu idi. Bineklerinden indiler, peynirle bal› birlikde yidiler. [(Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n 845.ci sahîfesine bak›n›z!]
ABDÜLLAH B‹N EBÎ CA’FER “rahmetullahi aleyh”
Gazâ yapmak için, Kostantiniyyeye (‹stanbula) gidiyorduk. Gemimiz parçaland› ve dalgalar bizi bir kaya üzerine
sürükleyip, b›rakd›. Befl kifli idik. Allahü teâlâ her sabâh her
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birimiz için o tafldan bir yaprak bitirirdi. Onu yirdik, yemek
ve su yerini tutard›. Gemi gelip, bizi oradan al›ncaya kadar
böyle devâm etdi.
EYYÛB SAHT‹YÂNÎ “rahmetullahi aleyh”
Basrada yaflayan tâbi’înin büyüklerinden idi. [131 [m.
748]de vefât etdi.] Hasen-i Basrî “rahmetullahi aleyh”, Basra
ehlinin gençlerinin seyyidi, Eyyûb Sahtiyânîdir, demifldir.
Abdülvâhid bin Zeyd flöyle anlatm›fld›r: Eyyûb Sahtiyânî
“rahmetullahi aleyh” ile Hira da¤›nda idik. Ben çok susad›m. O kadar ki, hâlimi yüzümden anlay›p, sana ne oldu, dedi. Susuzlukdan ölece¤im diye korkuyorum, dedim. Her ne
yaparsam gizli tutabilir misin, dedi. Gizlerim dedim. Sonra
kendisi hayâtda oldu¤u müddetçe, kimseye söylemiyece¤ime dâir yemîn etdirdi. Aya¤›n› Hira da¤›na vurdu. Su ç›kd›.
Kan›ncaya kadar içdim ve biraz da götürdüm. Bunu o hayâtda iken kimseye anlatmad›m.
SÂL‹M BENÂNÎ “rahmetullahi aleyh”
Basral›d›r. K›rk sene Enes bin Mâlikin “rad›yallahü anh”
sohbetinde bulunmufldur. Devâml› oruc tutard›. Her gece ve
gündüzde bir hatm okurdu. Bir seher vaktinde, onun kabrini ziyâret eden bir gurub kimse, kabrinden Kur’ân-› kerîm
okundu¤unu iflitdik, demifllerdir.
Sâlim Benânî “rahmetullahi aleyh”, bir gün Hamîd-i Tavîlden Peygamberlerden baflka bir kimsenin kabrinde nemâz
k›ld›¤›n› duydun mu, diye sordu. Hây›r duymad›m deyince,
flöyle düâ etdi: Yâ Rabbî, e¤er bir kimseye kabrinde nemâz
k›lma¤› ihsân edersen, Sâlim kuluna bunu ihsân eyle.
Sözüne güvenilir bir zât flöyle anlatm›fld›r: Kendisinden
baflka ilâh olmayan Allahü teâlâya yemîn ederim ki, Sâlim
Benânîyi kabrine koydum. Hamîd-i Tavîl de yan›mda idi.
Lahd üzerine kerpiçleri yerlefldirdik. Kerpiçlerden biri kabrin içine düfldü. Sâlim Benânînin kabrde nemâz k›lmakda oldu¤unu gördük. Hamîd-i Tavîle, görüyor musun dedim. Bana sus dedi. Defnini temâmlay›nca k›z›n›n yan›na gidip,
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onun ameli ne idi, neler gördün, diye sorduk. Dedi ki, elli senedir geceleri nemâz k›larak ihyâ ederdi. Seher vakti olunca:
Allah›m! E¤er kullar›ndan bir kimseye kabrinde nemâz k›lma¤› ihsân etdiysen, bana da nasîb et diye düâ ederdi. Allahü teâlân›n onun düâs›n› kabûl buyurmamas› keremine lây›k
de¤ildir, dedi.
EBÛ HALÎM HABÎB B‹N SÂL‹M RÂÎ
“rahmetullahi aleyh”
Selmân-› Fârisînin “rad›yallahü anh” sohbetine kavuflmufldur. Koyunlar› vard›. Onlar› F›rat nehri kenâr›nda otlat›rd›. Uzlet üzere, insanlardan uzak yaflard›.
Meflây›hdan bir zât flöyle anlatm›fld›r: Bir gün onun yan›na u¤ram›fld›m. Nemâz k›l›yordu ve koyunlar›n› kurtlar otlat›yordu. Kendi kendime, bu ihtiyâr zât› ziyâret edeyim,
büyüklü¤ünü görürüm, diyerek bekledim. Nemâz›n› bitirince selâm verdim. Ey o¤ul niçin geldin, dedi. Ziyâret için geldim, dedim. Allahü teâlâ sana hayrlar versin, dedi. Efendim,
kurtlarla koyunlar› bir arada görüyorum deyince, koyunlar›
güden Allahü teâlâ ile berâberdir de, onun için böyledir, buyurdu. A¤açdan bir kab› vard›. O çana¤› bir tafl›n alt›na tutdu. Tafldan biri süt, biri bal olmak üzere iki çeflme akma¤a
bafllad›. Efendim, bu dereceye ne ile kavufldunuz, dedim.
Muhammed Mustafâya “sallallahü aleyhi ve sellem” tâbi’
olmakla kavufldum, dedi. Sonra ey o¤ul, Mûsâ aleyhisselâm›n kavmi ona muhâlefet etdi¤i hâlde, hâre tafl› onlara su
verdi. Derecesi Mûsâ aleyhisselâmdan yüksek olan Muhammede “sallallahü aleyhi ve sellem” tâbi’ oldukdan sonra, tafl
bana süt ve bal vermez mi, dedi. Bana nasîhat et, dedim.
Kalbini h›rs kutusu ve mi’deni harâm kab› yapma! ‹nsâno¤lu bu ikisinden helâk olur. Bu ikisine dikkat eden kurtulur,
buyurdu.
HASEN-‹ BASRÎ “rahmetullahi aleyh”
Tâbi’înin büyüklerindendir. Hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” halîfeli¤inin bitmesine iki sene kala do¤du. Eshâb-›
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kirâmdan “aleyhimürr›dvân” yüzyirmi veyâ yüzotuz kifli görmüfldür. Hicretin yüzonuncu senesinde Receb ay›nda seksendokuz yafl›nda vefât etdi.
(Kût-ül-Kulûb) kitâb›nda flöyle yaz›l›d›r: Hasen-i Basrî
“rahmetullahi aleyh” tâbi’înin en büyüklerindendir. Bedr eshâb›ndan yetmifl kifliyi gördü. Eshâb-› kirâmdan ise üçyüz kifliyi görmüfldür. Hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” halîfeli¤inin sona ermesinden iki sene önce, hicretin yirminci senesinde Medînede do¤du. Annesi, Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” han›m› Ümmü Selemenin “rad›yallahü anhâ” câriyesi idi. A¤lad›¤› zemân Ümmü Seleme “rad›yallahü
anhâ” onu kuca¤›na al›r, a¤z›na memesini verirdi. Konuflmas›, hilmi, vekâr› ve sekînesi Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve
sellem” çok benzerdi. Tesavvuf ilminde öyle sözler söylerdi
ki, benzeri ondan baflkas›ndan iflitilmezdi. Bu ilmi kimden
ald›n diye sorduklar›nda, Huzeyfet-ebni Yemânîden “rad›yallahü anh” ald›m, derdi. Huzeyfet-ül-Yemânîye, sen bu ilmi kimden ald›n diye sordular. Bu bana Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” husûsî bir ihsân› ve ikrâm›d›r. Çünki
herkes Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” hayrdan sorard›. Ben ise flerden sorard›m. fierri ö¤renip, ona düflmeyeyim diye, korkumdan böyle sorard›m. Kötü fleyleri ö¤renip,
onlardan sak›n›nca, hayrlar› kaç›rmayaca¤›m› anlad›m, buyurdu.
Hasen-i Basrî hazretlerinin güzel sözlerinden ba’z›lar›
flöyledir. Buyurdu ki: Bir kul bütün arzûlar›n› b›rak›p, yaln›z
Allahü teâlâya kavuflmay› istiyorsa, az yisin, örtünecek kadar giyinsin, bafl›n› secdeye koyup ibâdetle meflgûl olsun.
Konuflduklar›na a¤las›n, rahmet-i ilâhîyi istesin ve azâb-› ilâhîden kaçs›n.
Gülme, çünki Allahü teâlân›n amellerimizi görüp, hiçbir
amelinizi kabûl etmiyorum, buyurmayaca¤›n› bilmiyorsun.
‹nsano¤lu dünyâdan üç fleye hasretle gider: Toplad›¤›na
doymaz. Umdu¤una kavuflamaz. Önündeki âh›ret yolculu¤una iyi az›k te’mîn etmez.
– 433 –

fievâhid-ün Nübüvve - F:28

Ömer bin Abdül’azîz “rahmetullahi aleyh” halîfe olunca,
Hasen-i Basrîye “rahmetullahi aleyh” bir mektûb yaz›p, bana din ifllerinde yard›mc› olacak bir kimse gönder, dedi. Cevâb›nda flöyle yazd›. Sana gönderece¤im kimse iki dürlü olabilir. Yâ dünyây› sever, sana nasîhat etmez. Veyâ Allah adam›d›r, Onu taleb eder, seninle sohbet etmez. Fekat sen, asîl
kimseleri seç. Bunlar dînin emrlerine tam uyamasalar bile,
halk›n hakk›n› gözetirler. Asl›nda asîl ve temiz kimseler hatâ yapmazlar.
Hâricîlerden biri, Hasen-i Basrî hazretlerinin sohbet meclisine gelir, sohbetde bulunanlara eziyyet verirdi. Nihâyet
birgün, bu hâricî bize eziyyet ediyor, halîfeye de bildirmiyorsunuz, dediler. Hasen-i Basrî hazretleri hiç bir fley söylemedi. Bir gün Eshâb› ile otururken, o flahs›n yine geldi¤ini gördü. Allah›m, onun bize yapd›¤› eziyyeti biliyorsun. Diledi¤in
fleyle onu bizden men’ eyle diye düâ etdi. O flahs hemen yüzüstü yere düfldü. Evine götürmek üzere onu kald›rd›lar, âilesine ulaflamadan öldü.
TÂVUS B‹N KEYSÂN “rahmetullahi teâlâ aleyh”
Künyesi Ebû Abdürrahmând›r. Yemenlidir. O¤luna flöyle vasiyyet etdi. Vefât edince, beni kabre koydu¤unuzda,
kabrime bak. E¤er beni kabrimde göremezsen, Allahü teâlâya flükr et. fiâyet beni kabrimde görürsen, “‹nnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn” de. Bunu nakl eden kimse flöyle demifldir.
Tâvus bin Keysân›n evlâd›ndan iflitdim. Onu kabre koyunca
bakm›fl ve kabrinde görememifl, buna çok sevinmifl.
ABDÜLLAH B‹N MUTIR “rahmetullahi teâlâ aleyh”
Künyesi Ebû Reyhânedir. Tâbi’îndendir. Gemiye binmifldi ve bir fley dikiyordu. ‹¤nesi denize düfldü. Yâ Rabbî! Sana
yemîn ederim ki, i¤nemi bana geri veresin, dedi. ‹¤nesi denizde gözükdü ve uzan›p ald›. Derler ki, deniz dalgalanma¤a
bafllay›nca, ey deniz, sen âciz bir mahlûksun, sâkin ol, dedi.
Deniz sanki ya¤ gibi berrâklafld› ve sâkinlefldi.
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GÜRZ B‹N VEBRE EL-ÂB‹D-‹ KÛFÎ
“rahmetullahi teâlâ aleyh”
Cürcân ve Behamâtda yaflad›. Kabri meflhûrdur ve ziyâret
edilir. Mâlik bin Enesden “rad›yallahü anh” ilm ö¤rendi. Câriyesinden, o nafakas›n› nereden te’mîn eder diye sordular.
Ondan her ne zemân birfley istesem, falan pencerededir, derdi. Gider o pencereden istedi¤im fleyi al›rd›m, demifldi.
Cürcân ehlinden bir kimsenin flöyle anlatd›¤›n› bildirmifllerdir: Rü’yâmda Cürcân kabristân›n› geziyordum. Kabrlerde bulunanlar›n hepsi beyâz elbise giymifller, oturuyorlard›.
Onlara, size ne oldu ki, beyâz elbiseler giydiniz, diye sordum. Gürz bin Vebrenin buraya gelmesinden dolay› bize beyâz elbise giydirdiler, dediler.
MÛRIK EL-ACLÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”
Tâbi’înden ve Basral›d›r. Nafakas›n›, ihtiyâc› olan yiyecek ve içecekleri dâimâ bafl› ucunda bulurdu.
HABÎB B‹N ÎSÂ ACEMÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”
Künyesi Ebû Muhammeddir. Fâris ehlindendir. Basrada
yaflad›. Âbid, müttekî ve düâs› müstecâb idi.
Bir terviye günü onu Basrada, arefe günü ise Arafatda
gördüler.
Kendisi flöyle anlatm›fld›r: Her gün bir kuru hurma ile iftâr ederdim. Ehlim her gün benim için o hurmay› hâz›rlard›.
Bir gün iftâr vakti o hurmay› arad›m bulamad›m. Buna çok
üzüldüm. Bir de bakd›m ki bir kimse geldi. Elime bir hurma
verdi, o hurmay› yidim.
Para kesesini bofl b›rak›rd›. Eline ald›¤›nda içi para dolu
olurdu. [120 [m. 739]de vefât etdi.]
SÜFYÂN B‹N SA’ÎD ES-SEVRÎ
“rahmetullahi teâlâ aleyh”
Kûfelidir. [95 [m. 713]de Kûfede tevellüd etdi.] Künyesi Ebû Abdüllah olan ve sözüne güvenilir bir zât flöyle an– 435 –

latm›fld›r: Bir seher vakti zemzem kuyusunun yan›nda oturuyordum. Bir ihtiyâr zât geldi. Zemzem kuyusunun kap›s›ndan içeri girdi. Yüzünü bir örtü ile örtmüfldü. Zemzem
kuyusundan bir kova ile zemzem ç›kar›p içdi. Kalan›n› da
ben içdim. Bâdem ezmesi idi. O zemâna kadar ondan dahâ
lezzetli bir fley içmemifldim. Sonra geriye dönüp bakd›m. O
ihtiyâr gitmifldi. Bir baflka seher vakti gidip, yine oraya
oturdum. Ayn› zât tekrâr geldi. Bir kova ile zemzem çekip
içdi. Kalan›n› da ben içdim. Bal flerbeti idi. Geri dönüp
bakd›¤›mda o ihtiyâr zât gitmifldi. Bir baflka seher vaktinde yine ayn› yere oturmufldum. O zât ayn› fleklde yine geldi. Bir kova ile zemzem çekip içdi. Kalan›n› da ben içdim,
fleker kar›fld›r›lm›fl süt idi. Bu sefer o zât›n elbisesinden s›k›ca tutdum ve Kâ’benin hakk› için sen kimsin, diyerek, yemîn verip sordum. Ben hayâtda oldu¤um müddetce kimseye anlatmazsan, sana kim oldu¤umu söylerim, dedi. Kimseye söylemem, dedim. Ben Süfyân bin Sa’îd Sevrîyim, dedi.
Süfyân bin Sa’îd, Basrada bir dostunun evinde vefât etdi.
O evin sâhibi flöyle anlatm›fld›r: O¤lumun bir bülbülü vard›.
Süfyân-› Sevrî “rahmetullahi aleyh” bu kuflu niçin böyle
habs ediyorsunuz. Keflke serbest b›raksan›z dedi. Ben bu kufl
o¤lumundur, o size ba¤›fllas›n, siz de serbest b›rak›n›z dedim.
Ba¤›fllamas›n› kabûl etmeyip, kuflu o¤lumdan bir dinâra sat›n ald› ve serbest b›rakd›. Kufl gündüz d›flarda dolafl›r, geceleri ise Süfyân-› Sevrînin bulundu¤u eve gelirdi. O vefât
edince, kufl cenâzesini ta’kîb edip, kabrine geldi ve ac› ac› ötdü. Sonra, devâml› onun kabrinin bafl›na giderdi. Ba’z› gecelerde orada kal›rd›. Ba’zen de eve gelirdi. Sonunda o bülbülü Süfyân-› Sevrînin kabrinin bafl›nda ölü buldular. Kabrinin
kenâr›na gömdüler.
Süfyân-› Sevrînin “rahmetullahi aleyh” cenâzesini y›karken, cesedi üzerinde “Allah onlara kâfî gelecekdir” diye yaz›l› gördüler. Hicrî yüzaltm›flbir senesinde Basrada vefât vetdi. [(Câmi’ul-kebîr), (Câmi’us-sagîr) ve (Ferâiz) kitâblar›
vard›r.]
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fiEYBÂN-I RÂÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”
Çobanl›k yapard›. Cum’a günleri, koyunlar›n bulundu¤u
yerin etrâf›na bir çizgi çekerdi ve nemâza giderdi. Koyunlar
o gelinceye kadar çizdi¤i çizginin d›fl›na ç›kmazlard›.
Bir def’as›nda gusl abdesti almas› îcâb etdi. Gusl abdesti
almak için su bulamad›. Bir parça bulut gelip, ya¤mur ya¤d›
ve o su ile gusl abdesti ald›. Sonra bulut gitdi. Onu bir odaya
habs edip kap›s›n› s›k›ca kapatm›fllard›. Sonra kap›y› açd›klar›nda onu içerde göremediler.
Süfyân-› Sevrî “rahmetullahi aleyh” flöyle anlatm›fld›r:
fieybân-› Râî ile hacca gidiyorduk. Yolda giderken karfl›da
bir aslan göründü. fieybâna karfl›dan geleni görüyormusun,
yolumuzu kesdi dedim. Bana, korkma dedi ve aslan› yan›na
ça¤›rd›. Aslan, köpek gibi kuyru¤unu sallayarak geldi. Aslan›n kula¤›n› tutup bükdü. Bu ne flöhretdir, dedim. fieybân,
ey Sevrî, e¤er meflhûr olma¤› kötü bilmeseydim, eflyâm› kendim tafl›mazd›m. Bu aslana yükleyip, tâ Mekkeye kadar ona
tafl›t›rd›m, dedi.
ABDÜLLAH B‹N MUBÂREK “rahmetullahi aleyh”
Merv ehlindendir. 118 de Horâsânda do¤du. F›rat kenâr›nda Hey’et denilen bir beldede 181 [m. 797]de vefât etdi.
Kabri oradad›r. Zemân›nda, ilm ehlinden hiç kimsede bulunmayan üstün hasletler, bir arada olarak, onda toplanm›fld›. Fakîh, âlim, vera’ sâhibi, sünnet-i seniyyenin ma’rifetine sâhib ve hâf›z idi. Bütün ilmlerde âlim idi. Kahramânlar› imrendirecek derecede flecâ’at sâhibi ve cesûr idi. fii’r
söyliyen bir edîb idi. Eline geçen fleyleri vermekde çok cömerd idi. Süfyân-› Sevrî “rahmetullahi aleyh”, senede üç
gün Abdüllah bin Mubârek “rahmetullahi aleyh” gibi olabileyim diye çok gayret sarf etdim. Buna güç yetiremedim,
demifldir.
Fudayl bin Iyâd “rahmetullahi aleyh”, Kâ’benin sâhibi
olan Allahü teâlâya yemîn ederim ki, flu iki gözüm, Abdüllah bin Mubârek “rahmetullahi aleyh” gibi, bir baflka kimse
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görmemifldir, demifldir.
Gözleri görmeyen bir kimse, Abdüllah bin Mubârek hazretlerinin huzûruna gidip, benim için düâ ediniz de, Allahü
teâlâ gözlerimi açs›n, görür hâle getirsin, dedi. Aya¤a kalk›p
düâ etdi. O flahs›n gözleri aç›l›p, görme¤e bafllad›. Selefden
bir zât, ben o flahs› gözleri görmez iken de, gözleri görme¤e
bafllay›nca da gördüm, demifldir.
Abdüllah bin Mubârek “rahmetullahi aleyh”, ölüm hastal›¤›nda hizmetcisine, flübhesiz ki bu gece vefât edece¤im.
fiu kitâblar›m› götür nehre at gel, buyurdu. Hizmetci kitâblar› al›p gitdi. Fekat atma¤a k›yamad›, geri geldi. Hizmetcisine, kitâblar› nehre atd›n m›, dedi. O da atd›m, dedi. Ne alâmet gördün, dedi. Hiçbir alâmet görmedim deyince, sen onlar› atmam›fls›n! Haydi onlar› at gel, buyurdu. Hizmetci flöyle demifldir: Kitâblar› götürüp nehre at›nca, Hane ›rma¤›ndan gö¤e do¤ru bir nûr yükseldi¤ini gördüm. Huzûruna dönünce, ne yapd›n diye sorunca, emrinizi yerine getirdim, dedim. Ne gördün, dedi. Irmakdan gökyüzüne do¤ru yükselen
bir nûr gördüm deyince, evet flimdi söyledi¤imi yerine getirmiflsin, buyurdu. Sonra buyurdu ki: Bu gece vefât edece¤im.
Cenâzemi y›ka, ihrâm olarak ba¤lad›¤›m bezleri bana kefen
yap, insanlar toplanmadan önce beni defn ediniz. Vas›yyetini aynen yerine getirdik. Cenâzesini d›flar› ç›kar›nca, bakd›m
ki ›rma¤›n üzerinde uzakdan bir kay›k gözükdü. O kay›kdan
bir gurub insân inip, yan›m›za geldiler ve Elhamdülillah cenâzeye yetifldik, dediler. Cenâze nemâz›n› k›l›p defn etdik.
Kay›kla gelen kimselere bu vefât haberini duydunuz mu diye sordum. Onlar›n rehberi durumunda olan bir ihtiyâr zat
dedi ki: Rü’yâmda bu civârda bir zât›n vefât etdi¤ini, her kim
onun cenâze nemâz›nda bulunursa, Allahü teâlân›n ona
Cenneti nasîb edece¤ini söylediler. Hemen bu kay›¤› kirâlad›k ve cenâze nemâz›na yetifldik. [Buyururdu ki, (Edeb nedir? Âlimler, çeflidli ta’rîf etmifl. Bence edeb, kiflinin nefsini
tan›mas›d›r.) (Birinin bir lira hakk›n› ödemek, bin lira sadaka vermekden dahâ iyidir. Çal›fl›p kazanmak, tevekkülü bozmaz)]
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EBÛ MU’ÂV‹YE EL-ESVED “rahmetullahi aleyh”
Sözüne güvenilir bir kimse flöyle anlatm›fld›r: Tarsûsda
Ebû Mu’âviyenin “rahmetullahi aleyh” ziyâretine gitmifldim. Gözleri kapanm›fld›, göremiyordu. D›vârda as›l› bir
Kur’ân-› kerîm gördüm. Allahü teâlâ sana rahmet etsin.
Gözlerin görmedi¤i hâlde, bu Kur’ân-› kerîm orada niçin
duruyor, dedim. Ben hayâtda oldu¤um müddetçe, kimseye
anlatmaman flart›yla, bir fley söyliyeyim dedi ve flöyle söyledi: Ne zemân Kur’ân-› kerîm okumak istesem gözlerim
aç›l›r, okurum. Okumam bitince gözlerim yine kapan›r.
Bunun böyle oldu¤unu görenler, o Kur’ân-› kerîmi aç›nca
gözleri aç›l›r. Kapat›nca da gözleri görmez olurdu, demifllerdir.
Büyüklerden bir zât flöyle anlatm›fld›r: Bir yolculukda
idik. Bir yerde konaklad›k. Orada beyâz bir y›lan ölüsü gördük. (Onun cinnîlerden oldu¤unu düflünerek) bu müslimân
biri (bir cinnî) olabilir diyerek, üzerine biraz su döküp topra¤a gömdük. O gece bir ses duyduk. Fekat seslenenleri göremedik. Bize flöyle diyorlard›: Allahü teâlâ size rahmet etsin.
O müslimân için yapd›¤›n›z› gördük. ‹sterseniz size ilâc ö¤retelim, kendinizin ve baflkalar›n›n tedâvisinde kullan›rs›n›z.
‹sterseniz su ihtiyâc›n›z› karfl›layal›m ve develerinizi otlatal›m, dediler. Biz su ihtiyâc›m›z›n karfl›lanmas›n› ve develerimize bak›lmas›n› istedik. Konaklad›¤›n›z her yerde, su kablar›n› develerinizin boynuna tak›n, develeriniz otlamakdan
döndü¤ünde, boyunlar›nda kablar›n›z› su ile dolu bulursunuz, dediler. Bir menzîle konduk. Su kablar›m›z› develerin
boynuna as›p, develeri serbest b›rakd›k. Akflam develer kar›nlar› doymufl hâlde geldiler. Boyunlar›na asd›¤›m›z kablar›m›z da su ile dolu idi. O yolculu¤umuzda konaklad›¤›m›z
her yerde böyle oldu.
Allahü teâlâ, bu büyük âlimlerin ve yakîn derecesine kavuflmufl olan yüce zâtlar›n “r›dvânullahi aleyhim ecma’în ilâ
yevmiddîn” yüksek menk›belerini ve üstün hâllerini k›saca
yazma¤› nasîb etdi. fiübhesiz ki o büyüklerin kerâmetleri,
hârikul’âde hâlleri o kadar çok ve meflhûrdur ki, bu anlat›– 439 –

lanlar onlar›n fazîletlerinden ve üstün hâllerinden bir nümûnedir. Bu anlat›lanlarla onlar›n kadrini beyân etmek imkâns›zd›r. Üstün akll›lar›n akl kuflu yüz sene uçsa, bu kol ve kanatla o yüksek mevk›’ye yetiflmez. ‹nsanlar›n anlay›fl› ve zekâs› bin sene u¤raflsa, bu anlay›fl›yla o büyüklerin derecesini
anlayamaz, o meydâna giremez. Kald› ki, onlardan meydâna
gelen hârikalar kitâblara s›¤maz. Onlar›n hâlleriyle hâllenen
onlar› anlar.
(fievâhid-ün-nübüvve) mütercîmi Lâmi’î Çelebi, bu bölüme yapd›¤› ilâvede Moran›n fethi seferine ç›kan Osmânl› ordusunun gösterdi¤i büyük kahramânl›klar› anlatm›fld›r. Kendisinin de bulundu¤u bu feth seferinde flöyle bir hâdiseyi
nakl etmifldir: Mora feth edilince, düflmândan pekçok esîr
al›nm›fld›. Esîrler kendi aralar›nda, muhârebe s›ras›nda
Türklerin denizden atlarla devâml› geçdiklerini, kal’an›n
üzerine ç›k›p, uçduklar›n› ve burçlar üzerine konduklar›n›
hayret, dehflet ve heyecânla anlat›rlard›. Bu hâdise onlar aras›nda çok meflhûr idi. Böyle hârikul’âde hâller kerâmet olup,
Allahü teâlân›n sevdi¤i kullar›na bir ihsân›d›r. Bu ümmetden görülen bu hâller, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mu’cizelerinden ve peygamberli¤inin delîllerindendir.
________________
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 lil
mü’minîne vel mü’minât yevme yekûmülhisâb. “Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în.”
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HÂT‹ME (SON BÖLÜM)
Ehlullah›n, evlîyan›n kerâmetleri, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mu’cizeleri kabîlindendir. Yine Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” muhâlefet edenlerin, islâmiyyete karfl› edebsizlik ve gevfleklik gösterenlerin u¤rad›klar› felâketler ve cezâlar da, Onun mu’cizelerindendir. Bu
hâdiselerden ba’z›lar›:
Nasrânî bir kimse müslimân olmufldu. Bekara ve Âl-i ‹mrân sûrelerini okudu ve vahy kâtibli¤i yapd›. Sonra mürted
oldu. Müslimânl›kdan ç›k›p, eski dînine döndü. Muhammed
“aleyhisselâm” benim yazd›¤›m fleylerden baflka birfley bilmez, derdi. Ölünce onu defn etdiler. Sabâhleyin cesedini d›flar›da buldular. Yer onu kabûl etmeyip, d›flar› atm›fld›. Bu ifli
Muhammedin “aleyhisselâm” Eshâb› yapm›fld›r, dediler.
Onun için derin bir kabr kazd›lar ve tekrâr gömdüler. Ertesi
sabâh, onu yer yine d›flar› atd›. Üçüncü def’a güçleri yetebildi¤i kadar derin bir mezâr kaz›p, onu defn etdiler. Sabâhleyin bakd›lar ki, toprak onu kabûl etmeyip, yine d›flar› atm›fld›. Art›k bu iflin insanlar taraf›ndan yap›lmad›¤›n› anlay›p,
onu öylece b›rakd›lar.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Melekler ilm
ö¤renenlerin bu iflinden râz› olduklar›ndan, kanatlar›n› yere
sererler) buyurmufldu. Z›nd›klardan biri bunu iflitince, ben o
meleklerin kanatlar›n› k›raca¤›m diyerek, na’l›nlar›n›n alt›na
demir çiviler çakd›. Mâlik bin Enesin “rad›yallahü anh” ilm
meclisine do¤ru gitdi. Giderken, aya¤›na giydi¤i çivili na’l›nlar›n› yere vurarak, meleklerin kanatlar›n› k›r›yorum diyordu. O s›rada birdenbire aya¤› tak›l›p yere düfldü ve aya¤a
kalkamad›. Onu evine götürdüler. ‹ki aya¤›nda a¤r›l› bir hastal›k meydâna geldi ve ayaklar›n› kesdiler. Ölünceye kadar
kötürüm kald›. Bu hâdiseyi nakl eden kimse flöyle demifldir:
Ben o kimseyi önceden görmüfldüm. Ceylân gibi h›zl› gider– 441 –

di. Sonra ömrünün sonuna kadar kötürüm kald›¤›n› da, gördüm.
(Esmâ-i Sahâbî) kitâb›n›n müellîfi olan ve dahâ birçok
eseri bulunan ve hadîs ilminde imâm olan ‹bni Mende-i ‹sfehânî “rahmetullahi aleyh” flöyle anlatm›fld›r: fiâmda bulunan hadîs âlimlerinden birinin yan›na hadîs-i flerîf dinlemek
için gitmifldim. Önünde bir perde vard›. Yüzü görünmüyordu. Oturdum. Perde arkas›ndan hadîs-i flerîf okuma¤a bafllad›. Kendi kendime, acaba niçin önüne perde tutuyor diye
hayret etdim. Hadîs-i flerîf okumay› bitirdi. Benim ‹bni
Mende oldu¤umu bilip, bana ey Ebâ Abdüllah, benim perde arkas›nda oturmam›n sebebini biliyormusun, dedi. Hây›r
bilmiyorum, dedim. Sen ilm ehlindensin ve hadîs ilmiyle
meflgûl olanlardans›n. Sana anlatay›m diyerek flöyle anlatd›:
Bir gün, hadîs ilminde imâm olan hocalar›mdan birinin huzûrunda idim. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”:
(Bafl›n› imâmdan önce kald›ran kimse, bafl›n› Allahü teâlân›n merkeb bafl›na çevirmesinden korkmaz m›?) buyurdu¤u
hadîs-i flerîfi okudu. Bu hadîs-i flerîfi çeflidli râvî silsilesinden
rivâyet etdi. fiahs›mda bulunan flekâvetden olacak ki, kalbimde bu nas›l olur, diye bir flübhe uyand›. O gece uyudum.
Sabâhleyin kalkd›¤›mda, bafl›m merkeb bafl› flekline girmifldi. Bu sebebden ilm meclislerinden mahrûm kald›m. ‹lm talebesi yan›ma geldi¤inde, onlarla böyle perde arkas›ndan
konuflurum. Senin ilmdeki ve dindeki dereceni bildi¤im için
bu s›rr› sana söyledim. Yaln›z ben hayâtda oldu¤um müddetce bunu kimseye söyleme. Ben vefât etdikden sonra anlat ki, insanlar ibret als›nlar da, hadîs-i flerîf dinlerken edebli olsunlar ve kalblerine flübhe getirmesinler, dedi. Bunu
kimseye anlatmayaca¤›ma dâir Allahü teâlâya söz verdim,
ahd etdim. Sonra o zât perdeyi kald›rd› ve kendisini bana
gösterdi. Bedeni insan bedeni, bafl› ise merkeb bafl› idi. Bu
hâli o hayâtda iken kimseye söylemedim. Herfleyin do¤rusunu en iyi bilen Allahü teâlâd›r.
‹mâm-› Müstagfirî “rahmetullahi aleyh” Selefden bir zât›n flöyle anlatd›¤›n› nakl etmifldir: Bir yolculukda idim. Bir
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yerde cenâze vard›. Onun için kabr kaz›yorlard›. Onlara
yard›m ederim diye, yanlar›na gitdim. O s›rada saç› sakal›
a¤arm›fl, hofl kokulu bir ihtiyâr, beyâz bir merkebe binmifl
oldu¤u hâlde oraya geldi. Bu cenâze kimindir, diye sordu.
Bir müslimân›n cenâzesidir, dediler. Bunun yak›n› var m›,
diye sordu. Bir kifliyi göstererek, bu onun kölesidir, dediler.
Köleye, senin efendin hiç bir kavme reîs oldu mu veyâ sultânlar›n yapd›¤› bir ifl yapd› m›, diye sordu. Köle onu bilmem, yaln›z bu kimse ganîmetlere h›yânet ederdi, dedi. Ak
saçl› ihtiyâr, bunun nemâz›n› k›lmay›n›z, dedi. Biz nemâz›n›
k›lmak için kalkd›k. O ihtiyâr zât, bizden yüz çevirip gitdi.
Onu bir dahâ göremedik. Meyyiti kabre koyduk. Kabrde bir
kazma unutmufluz. Köle, ben bu kazmay› emânet alm›fld›m.
Defnden sonra geri verecekdim, dedi. Kazmay› almak için
kabri açd›k ve defn etdi¤imiz flahs› kabrde oturmufl, kazman›n halkas› boynuna geçmifl ve kazman›n sap›n› eline alm›fl
vaziyyetde gördük. Onu o hâliyle b›rakd›k. Kazman›n sâhibine durumu haber verdik. O da bizim gördü¤ümüz hâli
gördü.
Yine ‹mâm-› Müstagfirî “rahmetullahi aleyh” bir kimseden flöyle rivâyet etmifldir: Hac günlerinden bir gün, Mekke
mahâllelerinden birinde dolafl›yordum. Mekke halk›n›n bir
yere topland›¤›n› gördüm. Ben de oraya gitdim. Yer, siyâh
bir kimseyi içine çekip yutuyordu. Halk, kazma ve kürekle,
onun yere batmas›n› önleme¤e çal›fl›yordu. Ancak mâni’ olam›yorlard›. Ondan ümmîdi kesdiler. Halk, sen ne kötü amel
iflledin de, bu cezâya müstehak oldun, söyle de biz onu yapmayal›m, dediler. Siyâh kimse hiç cevâb vermedi. Yer onu
kalças›na kadar yutdu. A¤l›yordu. Halk ona ›srârla, sen ne
kötü amel iflledin de, bu cezâya müstehak oldun? Söyle de
baflkalar›na nasîhat ve ibret olsun, dediler. O kimse yine hiç
cevâb vermedi. Gö¤süne kadar yere bat›nca flöyle dedi: Ben
Hârem-i flerîfin güvercinlerini yakalay›p, keserek yime¤i
âdet hâline getirmifldim.
‹mâm-› Müstagfirî “rahmetullahi aleyh” flöyle nakl etmifldir: Bir gurub insan hacca gidiyordu. Hâreme ulafl›p,
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orada bir yerde konaklad›lar. Yanlar›na bir ceylân geldi. ‹çlerinden biri ceylân› aya¤›ndan yakalad›. Arkadafllar› her ne
kadar sal›ver dedilerse de, güldü ve b›rakmad›. Ceylân korkusundan küçük ve büyük abdestini bozdu. Sonra onu b›rakd›. O flahs ö¤le vakti uyudu. Bir y›lan gelip, karn›n›n üzerine çöreklendi. Arkadafllar› ona, sak›n hareket etme, karn›n›n üzerinde y›lan var diye, ba¤›rd›lar. O flahs korkusundan
alt›na büyük ve küçük abdestini yap›ncaya kadar, y›lan üzerinden ayr›lmad›. Böylece ceylâna yapd›¤›n›n cezâs›n› gördü.
Yine ‹mâm-› Müstagfirî “rahmetullahi aleyh” flöyle anlatm›fld›r: Bir gurub insan, Hârem-i flerîfde bir a¤ac›n gölgesinde konaklam›fllard›. Ekmekleri ve yemekleri yokdu. ‹çlerinden birisi okunu al›p, bir ceylân avlad›. Atefl yak›p ceylân›n
etini piflirdiler. Et piflirdikleri her tencerenin alt›ndan büyük
bir atefl ç›k›p onlar› yakd›. Atefl, elbiselerine, mâllar›na ve
gölgesinde oturduklar› a¤aca zarar vermedi.
Mu’tezile f›rkas›n›n u¤rad›klar› cezâlar:
‹mâm-› Müstagfirî “rahmetullahi aleyh”, Selefden birinden flöyle nakl etmifldir: Benim bir komflum vard›. Kur’ân-›
kerîmi ezberlemifldi. Bir gün bir flahsla münâkafla ederken,
e¤er Kur’ân-› kerîm mahlûk de¤ilse, Allahü teâlâ onun
âyetlerini kalbimden silsin, dedi. Gece uyuyunca, Allahü teâlâ onun kalbinden Kur’ân-› kerîmin âyetlerini sildi. Sabâhleyin kalkd›¤›nda, Kur’ân-› kerîmin ne oldu¤unu bile unutmufldu. Ona Kur’ân-› kerîm oku, derlerdi. Dilini oynat›rd›,
a¤z›ndan sesler ç›kard›. Fekat ne söyledi¤ini kimse anlamazd›. Âilesi ve yak›nlar› onun bu hâlinden utan›rlard›. Sonunda onu bo¤dular ve öldü.
‹mâm-› Müstagfirî “rahmetullahi aleyh”, Selefden birinin
flöyle anlatd›¤›n› nakl etmifldir: Annemin babas› kabr azâb›na inanmazd›. Her ne kadar münâzara edildiyse de, bu düflünceden vazgeçmedi. Bir gece onunla ayn› odada uyumufldum. Gece ›zd›râbla âniden beni ça¤›rarak uyand›rd›. Kalk
ç›ray› yak, dedi. Kalk›p ç›ray› yak›p, getirdim. Aya¤›m›n ta– 444 –

ban›na bak, dedi. Bakd›m ki, aya¤› yanm›fl ve kabarc›klar
meydâna gelmifldi. Bana, rü’yâmda kabristâna girdim, aya¤›m bir kabrin içine girdi ve yand›. Bu gördü¤ün yan›k ve kabarc›klar o yanman›n eseridir, dedi. Bu hâdiseden sonra
kabr azâb›na inand› ve hiç inkâr etmedi.
Halîfe Mütevekkil, birgün s›rçadan, camdan yap›lm›fl
olan, alt ve üst taraf›ndan su akan serâya girmifldi. Yak›n
adamlar› ve nedîmleri, sohbet dostlar› da yan›nda idi. Oturup sohbet ederlerken, halîfe Mütevekkil güldü. Sonra neden güldü¤ümü sormuyorsunuz, dedi. Yan›nda bulunanlar,
Allahü teâlâ seni güldürsün, ey mü’minlerin emîri, gülmenizin sebebi nedir, dediler. Halîfe, yak›n adamlar›na hitâben:
Vâs›k›n da yak›n dostlar›yla oturdu¤u, bir sohbet meclisinde,
Kur’ân-› kerîmin mahlûk olup olmamas› husûsunda çok düflündüm. Bu husûsda çok titiz davrand›m. Halk› bu fikre
da’vet etdim. Bir k›sm› benim sâhib oldu¤um mâl ve mevk›’ye tama’ edip kabûl etdiler. Ba’z›lar› da dövülüp, habs edildikden ve çok zorland›kdan sonra kabûl etdiler. Bir k›sm›
ise dinde ve vera’daki kuvvetleri sebebiyle kabûl etmediler.
Bu hususda kalbime bir flübhe geldi. Bu i’tikâd› terk etme¤i
ve bu mes’ele ile u¤raflmamay› istiyorum, dedim.
Kur’ân-› kerîm mahlûkdur diye inanan ve bu mes’ele
üzerinde çok duran ‹bni Ebî Dâvüd da orada idi. O, bu
mes’elelerde çok ileri gitmifldi. Allah, Allah, ey mü’minlerin
emîri, ihyâ etdi¤in mes’eleyi söndürmek mi istiyorsun, dedi.
Senden evvelkilerin yapmad›¤›n› sen yapd›n. Bu mes’ele
üzerinde durdu¤un için, Allahü teâlâ sana hayrl› karfl›l›klar
versin, dedi ve bu mes’ele hakk›nda çok mübâlaga etdi. Vâs›k›n bu mu’tezile i’tikâd›ndan dönmesinden korkdu. Sonra
Vâs›k, haydi bu husûsda Allahü teâlâya ahd edelim, dedi.
Bunun üzerine ‹bni Ebû Dâvüd, e¤er Kur’ân-› kerîm mahlûk de¤ilse, Allahü teâlâ beni ölmeden önce dünyâda felç
etsin, dedi. Orada bulunanlardan biri de, Kur’ân-› kerîm
mahlûk de¤ilse, benim vücûduma demir çiviler bats›n dedi.
Bir baflkas›, e¤er Kur’ân-› kerîm mahlûk de¤ilse, Allahü
teâlâ benim bedenime fenâ koku versin. Tan›yan tan›ma– 445 –

yan benden bu kötü koku sebebiyle kaçs›n, dedi. Bir di¤eri, e¤er Kur’ân-› kerîm mahlûk de¤ilse, Allah beni karanl›k bir yerde helâk etsin, dedi. Bir baflkas›, e¤er Kur’ân-›
kerîm mahlûk de¤ilse, Allahü teâlâ beni denizde bo¤sun,
dedi. Vâs›k ise, e¤er Kur’ân-› kerîm mahlûk de¤ilse, Allahü teâlâ benim vücûdumu dünyâda da âh›retde de yaks›n,
dedi.
Hâlife Mütevekkil bunlar› anlatd›kdan sonra, bunlar› hât›rlad›m ve iflte gülmemin sebebi budur, dedi.
Kur’ân-› kerîm mahlûkdur diyerek, sap›k inançlar›nda ›srâr eden ve Allahü teâlâ ile ahd edenlerin herbiri söyledikleri gibi oldu. Ahd etdikleri fley bafllar›na geldi. ‹bni Ebî Dâvüd felç oldu. Di¤er kimsenin vücûdunu demir çiviler ile çivilediler. Biri ölüm hastal›¤›nda terledi. Bu ter öyle fenâ
kokdu ki, hiç kimse yan›na yaklaflamad›. Her ne kadar güzel koku ve buhûr yapd›lar ise de, fâide vermedi. Birisine ise
bir arfl›n yüksekli¤inde bir yer yapd›lar, onun içinde öldü.
Bir di¤eri Dicle nehrinde bo¤uldu. Vâs›k ise hastaland›. Tabîbler onun hakk›nda flu karara vard›lar. Vâs›k için, zeytin
a¤açlar›yla içi temâmen kor oluncaya kadar bir tand›r yakmal›, sonra tand›r› boflalt›p içini kepek ile doldurmal› ve Vâs›k bu tand›rda üç sâat yatmal›d›r. Tand›rdan ç›k›nca hava
kendisine te’sîr edip a¤r›lar› fazlalaflaca¤›ndan, yine tand›ra
girmeyi isteyecekdir. Tand›ra koymazlarsa ölebilir, dediler.
Tabîblerin söyledi¤i gibi, bir tand›r hâz›rlay›p, Vâs›k› içine
yat›rd›lar. Onu tand›rdan ç›kard›klar› zemân, s›¤›r gibi feryâd ederek beni tand›ra b›rak›n, dedi. Âilesi ve hizmetcileri
ona ac›y›p yine tand›ra koydular. Sesi kesildi. Vücûdunda
meydâna gelen kabarc›klar çatlad›. Vücûdu kömür gibi oldu. Onu tand›rdan bir dahâ d›flar› ç›kard›klar›nda derhâl öldü.
Biliniz ki islâmiyyete muhâlif olanlar›n düfldükleri kötü
akîbetler ve u¤rad›klar› cezâlar o kadar çokdur ki, yazmakla ve anlatmakla bitmez. Her devrde, her diyârda nice kuvvetli f›sk ve fücûr erbâb›, zâlim ve zorba olan ve sünnet-i nebeviyyeden, Muhammed aleyhisselâm›n dîninden uzaklaflan
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(dinde reform yapmak isteyen) kimselerin u¤rad›klar› fliddetli cezâlara ve felâketlere, avâm ve havâs flâhid olmufllard›r.
Kalbi îmân nûruyla nûrlanm›fl olan kimse, kendi hâlini biraz düflünse, tâat ve ibâdet yapmak ile, günâh ifllemek ve isyân etmek aras›ndaki fark› görüp anlar. Çünki, ibâdetin netîcesi zevk, huzûr, güzel ahlâk ve iyi ifllerdir. ‹syân›n ve
ma’siyyetin netîcesi ise üzüntü, huzûrsuzluk, kötü ahlâk ve
çirkin ifllerdir. fiübhesiz ki ibâdetin ve iyi ifllerin karfl›l›¤› sevâb kazanmakd›r. Kötü ifllerin ve günâhlar›n karfl›l›¤› ise
azâb ve ›kâbd›r.
Allahü teâlâ bize ve bütün müslimânlara, netîcesi sevâblara kavuflmak olan ibâdetleri yapmak nasîb eylesin. Netîcesi ›kâb ve azâb olan kötülüklerden korusun!
NAZM
Sana flükr ve minnet ey zelcelâl,
Ki hatm oldu lutfunla bu hofl makâl.
fievval içre buldu temâm› bu kim,
Li temmetihî ad› târîh-i sâl.
Çû asâr-› hatm-i nübüvvet dürür,
H›tâmi kerâmat-› eshâb-ü âl.
Hudâyâ vücûdu fleref bahflin it,
Cihân içre gün gibi rûflen cemâl.
‹den pertevinden bunun iktibâs,
Dola gönlü envâr-› fadlü kemâl.
Ân›n hurmetiyçün mihr rûhî,
Delîl olmasa âlem olurdu dâl.
Dahî âl ü eshâbiyçünki olur,
Hidâyet nücûmi durur lâ mehâl.
Alup pertevinden bular›n füru¤,
Dil-i Lâmiî ola ferhunde fâl.
Dolup içem envâr› s›dku safâ,
‹de cânda aflk›n odu ifltiâl.
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‹düb raks o flem’ üzre pervâne-vefl,
Urub ten hicâb›n y›kam bî mecâl.
Olup kabrim içre çerâ¤ ol fluâ¤,
Yana subh-› mîâdadek lâ yezâl.
Delîl-i dem-i hayret olup o nûr,
S›rat›n geçem berk-vefl bî melâl.
Görem ol safâ içre dîdâr›n›,
Çû arz-› cemâl ola yevm-ül-visâl.
Zehî hofl huzûr ve zehî hofl sürûr,
Zehî hofl meâb ve zehî hofl me’âl.
Velhamdülillahillezi hedânâ lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânâllahu. Vessalâtü alâ Resûlihillezî ürsile
ilel âlemîn. Lilintibah ve alâ âlihilizâm ve eshâbihilkirâm
küllemâ zekerehüzzâkirûn ve gafele an zikrihil gâfilûn.
[Bu iflte bizi muvaffak eden ve hidâyete kavuflduran Allahü teâlâya dâimâ hamd olsun. O bize muvaffak›yyet ve hidâyet vermeseydi, biz hidâyete kavuflamazd›k. Âlemlere hidâyet rehberi ve uyar›c› olarak gönderilen Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, Âline ve Eshâb›na “r›dvânullahi
teâlâ aleyhim ecma’în” dâimâ salât ve selâm olsun!]
_________
‹mâm-› Rabbânî hazretleri (Mektûbât) kitâb›n›n 1.ci cild,
275.ci mektûbunda buyuruyor ki:
Sizin bu ni’mete kavuflman›z, islâmiyyet bilgilerini ö¤retmekle ve f›kh hükmlerini yaymakla olmufldur. Oralara cehâlet yerleflmifldi ve bid’atler yay›lm›fld›. Allahü teâlâ, sevdiklerinin sevgisini size ihsân etdi. ‹slâmiyyeti yayma¤a sizi vesîle
eyledi. Öyle ise, din bilgilerini ö¤retme¤e ve f›kh ahkâm›n›
yayma¤a elinizden geldi¤i kadar çal›fl›n›z. Bu ikisi bütün se’âdetlerin bafl›, yükselmenin vâs›tas› ve kurtuluflun sebebidir.
Çok u¤rafl›n›z! Din adam› olarak ortaya ç›k›n›z! Oradakilere
emr-i ma’rûf ve nehy-i münker yaparak, do¤ru yolu gösteriniz! Müzzemmil sûresinin ondokuzuncu âyetinde meâlen,
(Rabbinin r›zâs›na kavuflmak istiyen için, bu elbette bir nasîhatdir) buyuruldu.
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