‹

E GAZ
E

TE

TÜRK

Y

I

S‹

Y

A

R
YI
NLA

Dört

Büyük Halife

E GAZ
TE

TÜRK

Y

E

‹

2

I

S‹

Y

A

R
YI
NLA

T Ü R K ‹ Y E G A Z E T E S ‹ YAY I N L A R I

Dört

Büyük Halife - 2

Tertip Heyeti
Gazetesi Yay›nlar›
Ansiklopedi Grubu

Bask› Öncesi Haz›rl›k
Gazetesi Teknik Servisi
ISBN- 975-8818-18-x (Tk. No.)
975- 8818-20-1 (2.Cild)
Bask›
‹hlas Gazetecilik A.ﬁ.
29 Ekim Caddesi No: 23 Yenibosna / ‹stanbul 34197
Tel: (0212) 454 30 00 Faks: (0212) 454 31 00
www.turkiyegazetesi.com
‹stanbul-2004

Takdim
Âdem aleyhisselâmdan beri binlerle Peygamber gelmiﬂtir.
Peygamberlerin sonuncusu Muhammed aleyhisselâmd›r.
Di¤er Peygamberlerin bildirdikleri dinler, zamanla bozulmuﬂtur. ‹slam Dini k›yamete kadar bozulmadan devam edecektir. ‹slam Dini Muhammed aleyhisselam›n zaman›nda
Arap yar›madas›na yay›lm›ﬂ, O’nun vefat›ndan sonra gelen
Dört Halife’nin (Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti
Osman ve Hazreti Ali) zaman›nda her tarafa yay›lm›ﬂt›r.
‹slam tarihinde, dört büyük halifenin ve bunlar›n devrinin
çok önemli bir yeri vard›r. Daha sonraki zamanlarda hep bu
devir ölçü al›nm›ﬂt›r. Bunlar›n uygulamalar›ndan hükümler
ç›kart›lm›ﬂt›r. Bunun için, bu dört seçilmiﬂ zat› ve devirlerini
çok iyi bilmemiz gerekir.
Dört zat›n halîfe olacaklar› hadîs-i ﬂerîflerle bildirilmiﬂtir.
Peygamber efendimiz, Medîne-i münevvereye hicretinden
sonra, ilk olarak yapt›rd›¤› mescidin temeline ilk taﬂ› kendi
elleriyle koydu ve; “Ebû Bekir taﬂ›n› benim taﬂ›m›n
yan›na koysun! Ömer taﬂ›n› Ebû Bekir’in taﬂ›n›n
yan›na koysun. Osman, taﬂ›n› Ömer’in taﬂ›n›n yan›na
koysun. Ali, taﬂ›n› Osman’›n taﬂ›n›n yan›na koysun”
buyurarak, onlar›n kendinden sonra halîfeliklerinin s›ras›n›
iﬂâret buyurdu.
Baﬂka hadîs-i ﬂerîflerde de; “Benden sonra halîfelerim
otuz sene yolumu yaﬂat›rlar. Ondan sonra ümmetimin
baﬂ›na melikler gelir.” ve “Benim yoluma, benden sonra
da Hulefâ-i Râﬂidîn’in yoluna yap›ﬂ›n›z” buyruldu¤u
gibi bir baﬂka hadîs-i ﬂerîfte de; “Baﬂ›n›za Ebû Bekr geldi¤i
zaman, onu dünyâya zâhid ve âhirete râgip bulursunuz.

Baﬂ›n›za Ömer geldi¤i zaman, onu kuvvetli, emin ve
Allah yolunda kimseden çekinmez görürsünüz.
Baﬂ›n›za Ali geldi¤i zaman hâdî ve mühdî olur. Sizi
do¤ru yola götürür bulursunuz.” buyurdu.
Dört halîfenin hilâfet müddeti 30 y›l kadard›r. Bu
y›llar ‹slâm târihinde “Dört Halîfe Devri” olarak an›l›r. Bu
zamanda ‹slâm ordular› Kuzey Afrika, K›br›s, Suriye,
Anadolu, Irak, ‹ran içlerine seferlere ç›km›ﬂ, buralarda pekçok
ülke ve ﬂehir fethedilerek ‹slâmiyet insanlara ulaﬂt›r›lm›ﬂ,
muhârebelerden al›nan ganîmetlerle ‹slâm memleketleri îmâr
edilmiﬂ, Müslümanlar rahat ve huzûr içinde yaﬂam›ﬂlard›r.
Dört halîfe, ‹slâm dîninde, peygamberlerden sonra di¤er
bütün insanlardan üstündür. Birbirlerine üstünlükleri de
hilâfetleri s›ras›na göredir. Bu dört halîfenin her birini
sevmek, bütün Müslümanlara hadîs-i ﬂerîflerle emredilmiﬂtir.
‹slam Dininin do¤ru ve tam olarak ö¤renilmesi ve
yaﬂanmas› için Peygamber Efendimizin ve Eshab›n›n hayatlar›n›n do¤ru ve tam ö¤renilmesi gerekir. Bu bak›mdan
Sevgili Peygamberim adl› eserimizden sonra Dört Büyük
Halife’nin hayatlar›n› ve menk›belerini de k›ymetli okuyucular›m›za takdim ediyoruz. Bu kitab› haz›rlarken, Menâk›b-›
Çihâr Yâr-i Güzîn kitab›n› esas ald›k. Ayr›ca her halifenin
k›saca hayatlar›n› ilave ettik.
Bu eserin meydana gelmesinde eme¤i geçen bütün ilim
adamlar›m›za ve arkadaﬂlar›m›za teﬂekkür ediyoruz.
Hay›rl› olsun.
Türkiye Gazetesi Yay›nlar›
Ansiklopedi Grubu
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BEﬁ‹NC‹ BAB

Ebû Bekr, Ömer ve Osmân “rad›yallahü anhüm”
Menk›beleri:
Menk›be: ‹mâm-› Begavî, Mesâbîh-i ﬂerîf kitab›nda, Enes bin Mâlik’den
rivâyet ederler. Resûlullah
Efendimiz Uhud da¤›na
ç›kt›lar. Ebû Bekr, Ömer ve
Osmân da Uhud da¤›na
ç›kt›lar. Da¤ salland›, ya’ni
zelzele oldu. Resûl-i ekrem
Efendimiz mubârek aya¤›
ﬂerîfleri ile da¤a vurdu ve
buyurdu ki, “Sâbit ol yâ
Uhud! Senin üzerinde bir
Peygamber, bir S›ddîk, iki
ﬂehîd vard›r.”
Menk›be: Yine Mesâbîh-i ﬂerîf’de Ebû
Mûsâ el-Eﬂ’arî’den naklolunmuﬂtur. Ebû Mûsâ
el-Eﬂ’arî buyurdu ki, ben

Resûlullah Efendimizin
huzur-› ﬂerîflerinde idim.
Medîne-i
münevvere
ba¤lar›ndan bir ba¤da
idik. Bir ﬂah›s geldi. Kap›y› açmak taleb etti.
Hazreti Resûl-i ekrem
bana buyurdu: “Var, kap›y› aç. Cennet ile onu
müjdele!” Ben de var›p,
kap›y› açt›m. Bakt›m ki,
Hazreti Ebû Bekr’dir. Resûlullah’›n buyurdu¤u
ﬂey ile müjde verdim. Allahü teâlâya hamd etti.
Ondan sonra bir ﬂah›s dahâ geldi. Kap›y› açmak taleb etti. Resûlullah buyurdu: “Var kap›y› aç ve
Cennet ile ona müjde
ver.” Ben de var›p, kap›y›
açt›m. Bakt›m ki, Hazreti
Ömer’dir. Ona, Resûlullah
dört büyük halife 9
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Efendimizin buyurduklar›
ﬂeyi haber verdim. Allahü
teâlâya hamdetti. Ondan
sonra bir ﬂah›s dahâ kap›n›n aç›lmas›n› taleb etti.
Resûlullah Efendimiz buyurdu: “Var kap›y› aç ve
Ona Cennet ile müjde ver
ve o belâlar onun üzerine
eriﬂir.” Ben de var›p, kap›y› açt›m. Bakt›m ki, Hazreti Osman’d›r. Ona, Resûlullah Efendimizin buyurduklar›n› haber verdim.
Hazreti Osmân Allahü teâlâya hamd edip, sonra
dedi ki, “Allahül müste’ân” [Yard›m ancak Allahü teâlâdan istenir.]
Menk›be: Yine Mesâbîh-i ﬂerîf kitab›nda hasen
olarak bildirilen hadîs-i ﬂerifte, Abdullah ibni Ömer’den rivâyet olunmuﬂtur.
‹bni Ömer dedi ki, biz bu
üç serveri, Ebû Bekr, Ömer
ve Osman’› “rad›yallahü
anhüm”, Resûlullah Efendimiz zaman-› ﬂerîflerinde
and›¤›m›zda terdiye ederdik. Ya’ni rad›yallahü anh
der idik.
10 dört büyük halife

Menk›be: ‹stanbul’da
Mustafâ Pâﬂa Câmi’inde
halka nasîhat eden, Sünbül efendi dergah›nda
ﬂeyh olan Hasen efendi rivâyet eder. Arabistân’da
seyâhat ederken, Hasen-i
Basrî’nin mezâr›n› ziyâret
etmek niyeti ile Basra’ya
vard›m. Hâc› Ahmed derler bir mü’min muvahhid
kimsenin odas›na misafir
oldum. Birkaç gün orada
misafir kald›m. Konuﬂma
esnas›nda, Hâc› Ahmed
hikâye etti ki, ﬂehrimizde
Yahyâ adl› bir imâm var
idi. Gâyet ilim ve söz sâhibi bir kimse idi. Lâkin bu
kiﬂiden defalarca, Hazreti
Ebû Bekr ve Hazreti Ömerül Fârûk ve Hazreti Osmân
bin Affân “rad›yallahü teâlâ anhüm” haklar›nda nice uygunsuz sözler iﬂittik.
Ammâ gelen pâﬂalar›n
koltu¤una girmekle [onlar
ile iyi geçinmek ile] kimse
ona bir ﬂey yapmaya
cür’et edemezdi. Onlar›n
ona zarar› olmazd›. Hattâ
bir gün pâﬂaya benden ﬂi-
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kâyet eder. Benim onun
ard›nda namaz k›lmad›¤›m› Müslümanlar› onun arkas›nda namaz k›lmaktan,
ona uymaktan men’ etti¤imi söyler. O da beni ça¤›r›p, niçin imâma uyarak
namaz k›lmazs›n, dedi.

Ben de dedim ki, sultân›m, haline vâk›f oldu¤um
için uymuyorum. Pâﬂa
azarlama yolu ile dedi ki,
elbette uyup namaz k›lmal›s›n, yoksa sen bilirsin,
hâlini perîﬂân ederim. Ben
dedim ki; sultân›m! Göz

dört büyük halife 11
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göre göre kiﬂi kendini ateﬂe b›rak›r m›? Bir kimsenin
halini bildikten sonra, o
ânda baﬂ›m› dahî kessen
ona uyup [iktidâ’ edip] namaz k›lmam, dedim, d›ﬂar›
ç›kt›m. Birkaç günden sonra, bir gün çarﬂ›da otururken, o imâm Yahyâ’y› gördüm. ‹mâm durmay›p,
yüksek sesle ça¤›r›p, yan›ma gelin Müslümanlar diye seslenir. Acele ile, acaba ne haber var diye yan›na vard›k. Gördük ki, avucu içine diﬂlerini doldurmuﬂ. Ne oldu diye sual ettik. Cevap verdi ki, bunlar,
a¤z›mda olan diﬂlerimdir.
Bu gece rüyamda gördüm. K›yâmet kopmuﬂ.
Bana da susuzluk âr›z olmuﬂ ki, helâk olmak üzereyim. Mahﬂer yerine giderken bir büyük havuz gördüm. Kenâr›nda yaﬂl›, nûr
yüzlü biri durur. Gelip-geçenlere su ulaﬂt›r›r. Yan›na
vard›m. Sual ettim ki, sen
kimsin. Ebû Bekr-i S›ddîk›m , dedi. Ben dedim ki,
dünyada iken ben seni
12 dört büyük halife

sevmezdim. Suyundan da
içmem. Sonra havuzun bir
taraf›n› dolaﬂt›m. Uzun
boylu, salâbetli [sa¤lam]
ve mehâbetli [heybetli]
sultân durur. Gelenlere su
ulaﬂt›r›r. Yan›na var›p, dedim ki, sen kimsin. Dedi ki,
Ömer-ül Fârûkum. Ne dünyada iken severdim, ne
ﬂimdi. Suyundan içmem
deyip, havuzun bir taraf›n›
dolaﬂt›m. Gördüm ki bir
alîm ve selîm bir pîr-i mubârek durur. Gelene ve gidene su ulaﬂt›r›r. Nûr yüzünden ›ﬂ›k vurur. Yan›na
var›p, dedim, sen kimsin!
Ben Osmân-› Zinnûreynim . Ben dedim. Seni
dünyada sevmezdim. Suyundan da içmem. Havuzun o köﬂesini de dolaﬂt›m. ‹ri yap›l›, orta boylu,
uzun sakall› ve ﬂecâ’at ve
mehâbetli [heybetli] ve cesâretli bir sâhib-i seadet
su ulaﬂt›r›r. Havuz kenâr›na, yan›na vard›m. Dedim
ki, sen kimsin. Dedi ki,
Aliyyül mürtedây›m. Ben
hemen mubârek ayaklar›-
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na düﬂüp, yüzümü ve gözümü sürdüm. Dedim ki,
sultân›m, meded bana. Bir
içim su ihsân et ki, gâyet
susam›ﬂ›m. Buyurdu ki,
yukar›da benim kardeﬂlerime rast gelmedin mi?
Ben dedim, evet rast geldim. Lâkin ben onlar› sevmiyorum. Sular›n› da içmedim. Seni severim. Suyundan içmek isterim, deyince, ‹mâm hazretleri benim sûrat›ma bir tokat
vurdu ki, o ›zd›râb ile
uyand›m. Bütün diﬂlerim
avucumun içine düﬂtü. Ey
Müslümanlar, bu âna kadar dalâlet yolunda idim.
Allahü teâlâya hamd olsun ki, Allahü teâlâ ﬂimdi
hidâyet edip, do¤ru yola
kavuﬂtum, deyip, çihâr
yâr-i güzînin muhabbetini
kalbinde ihlâs ile yerleﬂtirdi.
Menk›be: Bir zamanlar
bir tâcir var idi. ‹smine Eyyûb bin Hasen derler idi.
Pâdiﬂâhlardan birine ba’z›
kumaﬂ ve meta’ satmak
için huzuruna var›r. Tesâ-

düfen o s›rada pâdiﬂâh;
emîr-ül mü’minîn Ebû
Bekr, Ömer ve Osmân “rad›yallahü teâlâ anhüm”
hakk›nda uygun olmayan
kötü sözler söyler. Tâcirin
gönlüne bu sözler hoﬂ gelmez! Pâdiﬂâha nasîhat etmek ister. Sonra, o sultânlara [üç halifeye] dil uzatan zâlimlerden hay›r gelmez, belki söylersem beni
öldürür; deyip, iﬂini görüp, gider. O gece Server-i
âlem Efendimizi rüyas›nda görür. O pâdiﬂâh› da
orada, huzurlar›nda durmuﬂ görür. Resûlullah
Efendimiz, tâcire iltifât
edip, buyurur ki: “Benim
Eshâb›ma uygunsuz sözler [kelimeler] söyleyen bu
mudur.” Evet yâ Resûlallah diye cevap verdikte,
bunu katleyle diye öldürülmesini emir buyurur.
Ben dedim, “Yâ Resûlallah! Bir nesne yoktur ki
onu katledeyim.” Resûl-i
ekrem hazretleri tâcirin eline bir b›çak verir. Tâcir de
emr-i ﬂerîfine itâ’at edip,
dört büyük halife 13
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ﬂah›s› bo¤azlar. Rüyadan
uyan›p, bu rüyay› var›p,
ﬂâha anlatmak ister. Saray›n›n kap›s›na var›r ki, a¤lamak ve feryâd sesleri iﬂitir. Bu hâl nedir diye sorar.
Cevap verirler ki: Bu gece
pâdiﬂâh› yata¤›nda katletmiﬂler.
Menk›be: Din büyüklerinden biri rivâyet eder.
Medâyin’de bulunuyordum. Her nerede bir kimse vefât etse, var›p ona kefen sarard›m. Bir kimse
gelip dedi ki, Kûfe ehlinden bir kervân geldi. Ara14 dört büyük halife

lar›nda biri vefât etti. Gelip
kefen saras›n. Hizmetçimi
kefen almaya gönderdim.
Ben o kimsenin meyyitini
görmeye vard›m. Yan›na
vard›m. Gördüm ki, vefât
eylemiﬂ. Karn› üzerine bir
kerpiç koymuﬂlar. Âniden
o meyyit kalk›p oturdu.
Feryâd edip, dedi ki, yaz›klar olsun bana, vay bana.
Ben dedim ki, “Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah” söyle. Bana dedi
ki, bu kelime-i ﬂerîfeyi demenin faydas› yoktur. Zîrâ
ben kavmim ile olurken,
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Ebû Bekr ve Ömer ve Osmân’a “rad›yallahü teâlâ
anhüm” dil uzat›p, uygunsuz sözler söylerlerdi. Ben
de onlara uyar, söylerdim.
Sonunda helâk oldum.
Beni Cehennem’e iletip
yerimi gösterdiler. Benim
rûhumu geri verdiler ki,
halka haber vereyim. Sak›n, sak›n, o serverlere dil
uzatmay›n. Bu sözleri tamam ettikten sonra, tekrar
öldü.
Menk›be: Hazreti Ali rivâyet
buyurmuﬂlard›r;
Hazreti Ebû Bekr, Ömer ve
Osmân “rad›yallahü teâlâ
anhüm” Efendilerimize
uygun olmayan sözler
söyleyen bir kimse vard›.
Bir gün yüzünde bir yara
peydâh oldu. O yara giderek yüzünü tutup, yüzünün tamam› kara oldu.
Her türlü ilâc› denediler,
ﬂifâ bulmad›. Bütün insanlar›n yan›nda rüsvay oldu.
Sonra bu ﬂekilde öldü.
Menk›be: Büyüklerden
biri ﬁâm ﬂehrine u¤rar. Bir
mescidde sabah namaz›n›

k›lar. ‹mâm namaz› k›ld›ktan sonra, arkas›n› mihrâba dönüp, Ebû Bekr, Ömer
ve Osmân “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerinin
haklar›nda uygunsuz sözler söylemeye baﬂlar. O
büyük zât, imâmdan bu
sözleri iﬂitince çok üzülüp
ve mahzûn olarak kalk›p,
yoluna gider. Bir seneden
sonra yine yolu ﬁâm ﬂehrine u¤rar. Tekrar o mescide var›p, sabah namaz›n›
k›lar. Namaz› k›ld›ktan
sonra, imâm olan kimse,
arkas›n› mihrâba dönüp,
O serverlerin büyüklüklerinden bahsetmeye, onlar›
methetmeye baﬂlar. O büyük zât, cemâ’atten birine
sual eyler ki, bu imâm geçen sene o serverlerin
ﬂânlar›na uygunsuz sözler
söyledi. ﬁimdi de medh
ve senâ etti. Sebebi nedir?
O Müslüman dedi ki, önceki imâm› görmek ister
misin. O büyük zât dedi,
görmek isterim. O da önüne düﬂüp, bir odaya girdiler. Gördü ki, bir siyâh ködört büyük halife 15
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pek, boynundan zincir ile
ba¤l›, yatar. O büyük dedi
ki, bu kelb [köpek] nedir. O
Müslüman dedi ki, geçen
seneki imâm budur. O din
büyüklerine hâﬂâ, uygunsuz sözler söylerdi. Bir
gün arkas›n› mihrâba dönüp, kötü âdeti üzere kötü
sözler söylerken, de¤iﬂip,
bu sûrete girdi. O büyük
yan›na var›p, sen geçen
seneki imâm m›s›n. O da
eli ile baﬂ›na iﬂâret edip ve
gözlerinden yaﬂ ak›tt›. Bu
büyüklere dil uzatmas›n›n
neticesinde bu hale gelmiﬂti.
Menk›be: Hâce Muhammed Pârisâ, Fasl-ülhitab adl› eserinde buyurmuﬂtur. Hazreti Ali buyurmuﬂlard›r ki: “Bir tâife beni Ebû Bekr, Ömer ve Osmân “rad›yallahü teâlâ
anhüm” hazretlerinin
üzerlerine üstün tutarlar.
Gönüllerinde nifâk vard›r.
Bununla Müslümanlar
aras›na ihtilâf ve fitne salarlar. Bana Resûlullah
Efendimiz haber verdi.
16 dört büyük halife

Bunlar ile mücadele etmeyi bana emretti. Zâhiren ehl-i ‹slam’a kardeﬂ
olduklar›n› söylerler. Bât›nlar›nda din düﬂman›d›rlar. Yalan› güzel, kötülükleri temiz görürler.
Kur’ân-› kerîmin hükümünü kald›r›rlar. Kötülük
üzerine birbirleri ile yar›ﬂ›rlar. Resûlullah Efendimize ve Eshâb-› kirâm›n
büyüklerine dil uzat›rlar.
Eshâb-› kirâm aras›nda
olan olaylar› anlat›p, anlad›klar›na tâbi’ olurlar. Hak
teâlâ hazretleri onlar› affetmez. Küçükleri büyüklerinden bozuk fikirleri
ö¤renip, o ﬂekilde terbiye
olunurlar. Sünnet-i ‹slam’›
harâb ederler. Bid’atleri
yayarlar. [O zamanda Resûlullah’›n sünnetine yap›ﬂan kimse ﬂehîdlerin ve
âbidlerin en üstünüdür.
Seâdet onlar›nd›r.] Yeryüzünde bunlardan dahâ
hoﬂlan›lm›yan kimse yoktur. Yerin gadab› onlarad›r. Gök istemiyerek onlar›n üzerine gölge verir. O
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tâifenin âlimleri o günde
gök alt›nda olan kimselerin ﬂerlisidir. Fitne onlardan ç›kar ve onlarda olur.
Allahü teâlâ korusun. Sahâbe-i güzîni meclislerinde kötülerler. Bu habîs iﬂi
kendilerine ﬂi’âr ederler.
Hikmet kalblerinden gider. Allahü teâlâ bid’at ve
dalâlet ehlinin ﬂekillerini
de¤iﬂtirir.”
Eshâb-› güzîn bu sözleri iﬂittiler. Dediler ki, “Yâ
Emîr-el mü’minîn. E¤er
biz o zamana eriﬂirsek ne
yapal›m.” Hazreti Ali buyurdu ki, Îsâ aleyhisselam›n havârîleri gibi olunuz.

Allahü teâlâ, Nebîsine
itâ’atten ve Eshâb›na muhabbetten ve o tâifeden
uzak olmaktan baﬂka size
bir ﬂey emretmemiﬂtir.
Ben size derim, Hak ve
sünnet üzerine olmak,
bid’at ve dalâlet üzerine
olmaktan hay›rl›d›r.
Rivâyet olundu ki, Hazreti Ali’ye bu haber eriﬂti
ki; Abdullah bin Sebe’ seni
Ebû Bekr, Ömer ve Osmân’dan üstün tutar. Hazreti Ali yemin ederek “Vallahi onu öldürürüm” buyurdu. Dediler ki, yâ Emîrel mü’minîn! Sana muhabbet edeni katleder mi-
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sin! Elbette. Benim oldu¤um ﬂehirde olmas›n. Hemen bulundu¤u ﬂehirden
sürdü.
Menk›be: Hazreti Ebüdderdâ, Süveyde bin
Akîk’ten rivâyet eder. Süveyde der ki, Hazreti
Ali’ye söyledim. Ben bir
kavim üzerine u¤rad›m ki,
Ebû Bekr ve Hazreti
Ömer’i tenkit ederler.
E¤er onlar senin kalbinde
olan› bilseler idi, buna
cür’et edemezlerdi. Hemen Aliyyül mürtedâ buyurdu ki: “Onlar hakk›nda
kalbimde iyilik ve güzellikten baﬂka birﬂey bulundurmaktan Allahü teâlâya
s›¤›n›r›m”.
Sonra kalkt›. Mubârek
gözleri yaﬂ ile doldu. Elimi
tuttu. A¤lad›¤› hâlde gelip,
minbere ç›kt›. Elinde beyaz ve güzel bir nesne tuttu¤u hâlde, bir beli¤ ve
muhtasâr hutbe okudu.
Buyurdu ki: Nedir o kavimlerin hâli ki, Kureyﬂ’in
iki seyyidini kötü zikrederler. Ve bana zannederler o
18 dört büyük halife

ﬂey ile ki, ben o ﬂeyden
pâk›m. Ve onlar›n dediklerinden berîyim. Ve onlar›n
dedikleri üzerine, onlar›
Allah hakk› için cezâland›r›r›m. Her kim ki o ikisini
sever. Muhakkak beni sever. Her kim o ikisine bu¤z
eder; bana bu¤z eder. Ben
ondan berîyim. Bilmiﬂ olunuz ki, muhakkak cümle
insanlar›n hay›rl›s› bu ümmette, Peygamberlerden
sonra Ebû Bekr-i S›ddîk’t›r.
En önce Müslüman olan
odur. Resûlullah Efendimize ondan sevgili yoktur.
[En sevdi¤i odur.] Allahü
teâlâ indinde bu ümmetin
en mükerremi odur. Bu
ümmette Peygamberlerden sonra ondan efdal ve
ondan hay›rl› kimse olmad›. Dünyada ve âh›rette
ondan sonra bütün insanlar›n hay›rl›s› Ömer-ül Fârûk’tur. Ondan sonra Osmân-› Zinnûreyn’dir. Ondan sonra benim. Allahü
teâlâya benim için ve bütün Müslümanlar için istigfâr ederim.
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AL‹ B‹N EBÎ TÂL‹B;
Ali bin Ebu Talib Peygamber efendimizin amcas› Ebu Talib’in o¤lu olup
Hulefa-i raﬂidinin ve Cennet’le müjdelenen on kiﬂinin dördüncüsü ve Resulullah’›n damad›, Ehl-i
beytin, Ehl-i aban›n birincisidir. Künyesi Ebü’l-Hasen ve Ebu Türab’d›r. Puta
tapmad›¤› için Kerremallahü Vecheh; kahraman ve
cesur olmas›ndan, dönüp
dönüp düﬂmana sald›rmas›ndan dolay› Kerrar;
Allahü tealan›n arslan›
manas›na Esedullah-il-Galib ve Haydar; Allahü tealan›n takdirine raz› oldu¤u için Mürteda (Mürteza)
lakablar›yla an›ld›. Annesi,
Peygamber efendimize
kendi çocu¤u gibi bakan
Fat›ma binti Esed’dir. 599
senesinde yani hicretten
23 y›l önce Mekke’de do¤du. Do¤um tarihi hakk›nda baﬂka rivayetler de vard›r. 660 (H. 40)ta Kufe’de
vefat etti. Necef’te defnedildi.

Aziz Efendi’nin celî-sülüs
müsennã “Yâ Ali” levhas›

Beﬂ yaﬂ›ndan itibaren
Peygamber efendimizin
yan›nda yaﬂayan Hazreti
Ali on yaﬂ›ndayken Müslüman olmakla ﬂereflendi.
Bu konuda farkl› rivayetler
vard›r. Müslüman olmas›
ﬂöyle anlat›l›r:
Bir gün Resulullah
efendimizle Hazreti Hadice’nin beraber namaz k›ld›¤›n› gördü. Namazdan
sonra; “Bu nedir?” diye
sordu. Resul-i ekrem Efendimiz; “Bu Allahü tealan›n
dinidir. Seni bu dine davet
ederim. Allahü teala birdir, orta¤› yoktur. Lat ve
Uzza isimli putlar› terk etdört büyük halife 21
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Hazreti Ali’nin Kûfe’deki evinin
giriﬂi

meni emrederim.” diye
cevab verdi. Hazreti Ali;
“Önce babama bir dan›ﬂay›m.” dedi. Resulullah
ona; “‹slam’a gelmezsen,
bu s›rr› kimseye söyleme.” buyurdu. Hazreti Ali
ertesi sabah, Resulullah’›n
huzuruna gelerek; “Ya Resulallah! Bana ‹slam› arz
eyle.” diyerek Müslüman
oldu. Müslüman olanlar›n
üçüncüsü, çocuklardan ise
birincisidir.
Hazreti Ali, ‹slamiyet’i
kabul ettikten sonra, bü22 dört büyük halife

tün Mekke devrini teﬂkil
eden on üç sene Peygamber efendimizin yan›nda,
O’nun huzur ve hizmetlerinde bulundu. Peygamber efendimizin sevgi ve
iltifatlar›na kavuﬂtu. Mekkeli müﬂriklerin bütün eza
ve cefalar›na katlanarak
Peygamber efendimizin
en yak›n yard›mc›lar›ndan
oldu.
Resulullah’a hicret için
müsaade edilince, her
tehlikeyi göze alarak,
O’nun yata¤›na yat›p, hiç
kimseden çekinmedi. Ertesi gün kendisine emanet edilen ﬂeyleri sahiplerine verip, Mekke-i mükerremeden yola ç›kt› ve Peygamber efendimize Kuba’da yetiﬂti.
Mescid-i Nebevi’nin inﬂaat›nda çok gayret gösterdi. Bedr, Uhud, Hendek
ve di¤er bütün gazalarda
bulundu ve fevkalade gayret ve kahramanl›k gösterdi. Yaln›z Uhud Gazas›nda
on alt› yerinden yara ald›.
Pekçok gazada Resulallah
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sallallahü aleyhi ve sellem
sanca¤› Hazreti Ali’ye teslim etmiﬂtir.
Hazreti Ali, Hudeybiye
Antlaﬂmas›nda sulh ﬂartlar›n›n yaz›lmas›nda vazife
ald›. Hayber Gazas›nda
bulunup, büyük kahramanl›klar gösterdi. Bu savaﬂta, a¤›r bir demir kap›y› kalkan olarak kullanm›ﬂt›r. Huneyn Gazas›nda da
büyük
kahramanl›klar
gösteren Hazreti Ali, Tebük Gazas›nda, Resulullah
efendimiz taraf›ndan vazifeli olarak Medine’de b›rak›ld›¤› için bulunamad›.
Daha sonra Yemen Muha-

rebesinde ordu kumandan› olarak vazifelendirildi.
Mekke-i mükerreme fethedilince, Kabe’deki putlar›
imha vazifesi ona verildi.
Peygamber efendimiz
vefat edince, o y›kay›p kefenledi. Bu son mübarek
vazife, ona ve Hazreti Abbas, Üsame bin Zeyd, Fadl
ve Kusem’e nasib oldu.
Definden sonra halife seçilen Ebu Bekr’e biat edip
onun devlet iﬂlerini yürütmede istiﬂare etti¤i zatlardan oldu ve kad›l›k (hakimlik) görevlerinde bulundu. Hazreti Ömer’in halifeli¤ine de biat edip, hali-

Hazreti Ali’nin Kûfe’deki evinin avlusu
dört büyük halife 23

AL‹ B‹N EBÎ TÂL‹B

Hazreti Ali’nin camii ve türbesi
24 dört büyük halife
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Hazreti Ali’nin türbesinin d›ﬂtan görünüﬂü

fenin dan›ﬂman› ve hakimli¤ini yapt›. Hazreti Osman’›n da halifeli¤ine biat
edip, hilafet iﬂlerinde
onun vezirli¤ini yapt›.
Hazreti Osman’›n ﬂehit
edilmesinden sonra 656
(H. 35) Zilhicce ay›nda halife oldu. Hazreti Osman’›
ﬂehit edenlerin cezaland›r›lmalar› hususunda ç›kan
ictihad ayr›l›klar›ndan dolay› karﬂ› karﬂ›ya gelen iki
ordu aras›nda tam anlaﬂma olmuﬂtu ki, Abdullah
bin Sebe’ ismindeki Yahu-

di, gece karanl›¤›nda grubu ile birlikte Basral›lar›n
üzerine sald›rd›. Gece karanl›¤›nda kimse ne oldu¤unu anlayamad›. Üç gün
savaﬂ devam etti. Cemel
(Deve) Vak’as› olarak bilinen bu hadisede Hazreti
Âiﬂe-i S›ddika esir al›n›nca, Hazreti Ali hürmet ve
ikram edip kendi askerleri
aras›nda bulunan kardeﬂi
Muhammed bin Ebu Bekr
ile Medine’ye gönderdi.
Bir sene sonra S›ffin denilen yerde Hazreti Muavidört büyük halife 25
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ye’nin ordusu ile yüz günde doksan meydan muharebesi yapt›. Askerlerinden yirmi beﬂ bin, karﬂ› taraftan k›rk beﬂ bin kiﬂi ﬂehid oldu. Karﬂ› taraftan gelen sulh teklifi ile antlaﬂma
olunca, ordusundan yedi
bin kiﬂi ayr›ld›. Bunlara harici denildi.
660 (H. 40) senesinde
Ramazan-› ﬂerif ay›n›n on
yedinci Cuma günü sabah
namaz›na giderken ‹bn-i
Mülcem adl› bir harici taraf›ndan baﬂ›na k›l›çla vurularak ﬂehit edildi. Kabirleri
Necef denilen yerdedir.

Halifeli¤i devrinde zuhur eden fesatç›larla mücadele etti¤inden, sükun
ve huzur bulamam›ﬂt›r.
Hükûmet idaresinde Hazreti Ömer’in yolunu tutmuﬂtur. Her iﬂin emniyet
ve istikamet dairesinde
yap›lmas›na çal›ﬂ›r, halka
ﬂefkat gösterirdi. Her tarafta askeri birer merkez vücude getirmiﬂti.
Hakk›nda bir kaç ayet-i
kerime nazil olup, pek çok
hadis-i ﬂerifle medhedildi. Ehl-i sünnetin gözbebe¤i, evliyan›n reisi, kerametler hazinesidir. Ada-

Hazreti Ali’nin Irak Necef’te bulunan camii ve türbesi
26 dört büyük halife
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Hazreti Ali’nin türbesinin içten görünüﬂü

let, ilim, cömertlik, merhamet ve di¤er yüksek
faziletleri kendisinde toplam›ﬂt›r.
Peygamber
efendimiz Hazreti Ali’ye
cömertlerin sultan› manas›na Sultan-ül-eshiya
buyurmuﬂlard›r.
Bu¤day benizli, orta
boylu, uzun gerdanl›, güler yüzlü, iri siyah gözlü,
geniﬂ gö¤üslü, iri yap›l› ve
s›k sakall› görünüﬂe sahib
olan Hazreti Ali, ilim ve
amel bak›m›ndan en yüksek derecede idi. Allah

korkusundan devaml› a¤lard›. Namaza durunca,
alem alt-üst olsa, haberi
olmazd›. Bir harpte aya¤›na saplanan oku, namazda ç›kard›klar› halde haberi olmam›ﬂt›.
Hazreti Ali’nin Hazreti
Fat›ma’dan Hasan, Hüseyin ve Muhsin ad›nda 3 erkek, Zeyneb ve Ümmü
Gülsüm ad›nda iki k›z› olmuﬂtur. Hazreti Fat›ma’dan sonra evlendi¤i
han›mlar›ndan 15 erkek,
16 k›z çocu¤u olmuﬂtur.
dört büyük halife 27
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Hazreti Ali, fevkalade
beli¤ ve fasih konuﬂurdu.
Peygamber efendimizden
sonra, onun derecesinde
beli¤ hutbe okuyacak bir
baﬂkas› yok idi. Arap lisan›n›n ilk kaidelerini koyan
odur. Bu sebeple Kur’ân-›
kerîmin lisan›na herkesten
çok aﬂina idi. Devaml›
Peygamber efendimizin
yan›nda bulunmas› ve
onun feyizli nurlar›na ilk
kavuﬂanlardan olmas› sebebiyle Kur’ân’› kerîmin
hükümlerini en iyi bilen o
idi. Tefsire dair birçok rivayetler bildirmiﬂtir. Bilhassa ayetlerin iniﬂ sebepleri
konusunda birçok rivayetleri vard›. Bu konuda buyuruyor ki: “Sorunuz, bana ne sorarsan›z, size cevab›n› veririm. Allah’›n kitab›n› bana sorunuz. Vallahi bir ayet yoktur ki, ben
onun gecede mi, gündüzde mi, k›rda m›, da¤da m›
nazil oldu¤unu bilmiyeyim.” Bu sebeplerden dolay›, hakk›nda birçok rivayet olup, anlaﬂ›lmas› güç
28 dört büyük halife

meselelerde, onun rivayeti tercih edilmiﬂtir. Hacc-›
Ekber’in kurban bayram›
oldu¤una dair olan rivayeti gibi.
Hazreti Ali, Ehl-i beytten olmas› sebebiyle, Peygamber efendimizin sünnetine herkesten daha
fazla vak›ft›. Bu hususta
herkesin müracaat kap›s›yd›. Bizzat Resulullah
efendimizden duyarak
yazd›¤› bir hadis sahifesi
vard›. Bu sahife, Sahifetü
Ali bin Ebi Talib ad›yla
1986’da yay›nlanm›ﬂt›r.
Kendisinden 586 hadis-i
ﬂerif bildirilmiﬂtir. Bunlardan 20 tanesi hem Buhari’de, hem de Müslim’de
bulunur. Bundan baﬂka 9
hadis-i ﬂerif Buhari’de, 15
hadis Müslim’de, tamam›
da Ahmed bin Hanbel’in
Müsned adl› kitab›nda
vard›r. Hazreti Ali, Eshab-›
kiram›n en büyük f›k›h
alimlerindendi. Halledilemeyen mevzular ona havale edilirdi. Hatta Hazreti
Ömer buyurur ki: “ﬁayet
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Hazreti Ali olmasayd›,
Ömer helak olurdu.” F›kha dair bildirdi¤i hükümler, Mevsuatü F›kh› Ali bin
Ebi Talib ad›yla yay›nlanm›ﬂt›r.
Hazreti Ali’nin hikmetli
sözleri birçok kitaplarda
toplanm›ﬂt›r. Bunlardan
Emsalü ‹mam Ali, Gurerül-Hikem ve Dürer-ül-Kilem adl› eserler bas›lm›ﬂt›r.
Fazileti, üstünlü¤ü ile
ilgili birçok hadis-i ﬂerif
bildirilmiﬂtir. Bunlardan
baz›lar› ﬂunlard›r:
Allahü teala bana dört
kiﬂiyi sevmemi emr etti.
Ben de onlar› seviyorum.
Bunlar kimlerdir denildikte; Ali onlardand›r. Ali onlardand›r, Ali onlardand›r
ve Ebu Zer, Mikdad ve
Selman’d›r, buyurdu.
Ben ilmin ﬂehriyim, o
ﬂehrin kap›s› Ali’dir.
Ali’ye bakmak ibadettir. Ali’yi inciten beni incitmiﬂ gibidir.
K›z›m Fat›ma’y› Ali’ye
vermeyi Rabbim bana

emreyledi. Allahü teala
her peygamberin sülalesini kendinden, benim
sülalemi de Ali’den halk
etmiﬂtir.
Münaf›klar›n kalbinde
dört kimsenin muhabbeti toplanmaz; Ebu Bekr,
Ömer, Osman ve Ali rad›yallahü anhüm.
Ehl-i beytim Nuh aleyhisselam›n gemisi gibidir. Onlara tabi olan selamet bulur. Olmayan helak olur.
Hazreti Ali’nin Peygamberimizden (sallallahü aleyhi ve sellem) rivayet etti¤i baz› hadis-i ﬂerifler ﬂunlard›r:
Günah iﬂleyen biri,
piﬂman olur, abdest al›p,
namaz k›lar ve günah›
için isti¤far ederse (ba¤›ﬂlanmas›n› dilerse),
Allahü teala o günah› elbette affeder. Çünkü, Allahü teala (Nisa suresi,
109. ayet-i kerimesinde
mealen); “Biri günah iﬂler veya kendine zulmedört büyük halife 29
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der, sonra piﬂman olup
Allahü tealaya isti¤farda
bulunursa, Allahü tealay› çok merhametli ve af
ve ma¤firet edici bulur.”
buyurmaktad›r.
Üzerinde farz borcu
olan kimse, kazas›n› k›lmadan nafile k›larsa, boﬂ
yere zahmet çekmiﬂ olur.
Bu kimse, kazas›n› ödemedikçe, Allahü teala
onun nafile namazlar›n›
kabul etmez.
Mal›n›z›n
zekat›n›
veriniz. Biliniz ki, zekat›n› vermeyenlerin, bunu vazife kubul etmeyenlerin namaz›, orucu,
hacc› ve cihad› ve iman›
yoktur.
Peygamber efendimiz
Hazreti Ali’ye buyurdu ki:
“Ya Ali! Alt› yüz bin koyun mu istersin, yahut alt› yüz bin alt›n m› veya alt› yüz bin nasihat m› istersin?” Hazreti Ali dedi
ki; “Alt› yüz bin nasihat isterim.” Peygamber aleyhisselam buyurdu ki; “ﬁu
30 dört büyük halife

alt› nasihata uyarsan, alt›
yüz bin nasihata uymuﬂ
olursun.
1. Herkes nafilelerle
meﬂgul olurken, sen farzlar› ifa et.
2. Herkes dünya ile
meﬂgul olurken, sen Allahü tealay› hat›rla. Yani
din ile meﬂgul ol, dine
uygun yaﬂa, dine uygun
kazan, dine uygun harca.
3. Herkes birbirinin
ay›b›n› araﬂt›r›rken, sen
kendi ay›plar›n› ara. Kendi ay›blar›nla meﬂgul ol.
4. Herkes, dünyay›
imar ederken, sen dinini
imar et, zinetlendir.
5. Herkes halka yaklaﬂmak için vas›ta ararken, halk›n r›zas›n› gözetirken, sen Hakk’›n r›zas›n› gözet. Hakk’a yaklaﬂt›r›c› sebep ve vas›talar›
ara.
6. Herkes çok amel iﬂlerken, sen amelinin çok
olmas›na de¤il, ihlasl› olmas›na dikkat et!”
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ALTINCI BAB

Dördüncü Halife emîrül mü’minîn Esedullahi
Gâlib Ali ibni Ebî Tâlib’in
Menk›beleri hakk›ndad›r:
Ali bin Ebî Tâlib, ikrâm
ve ihsân sâhibi dördüncü
yârd›r. Dindeki müﬂkiller
onunla çözülmüﬂtür. Kardeﬂlik mesnedinin seyyidi
odur. Fütüvvet sofras›n› o
kurmuﬂtur. Neseb-i ﬂerîfleri Ali bin Ebî Tâlib bin Abdülmüttalib, Resûlullah
Efendimizin neseb-i tâhirlerine ikinci babada [atada] birleﬂir ki, Abdülmüttalib’dir. Neseb cihetinden
bundan yak›n yoktur. Ammâ, üstünlük s›ras›, hilâfet
s›ras›d›r.
Menk›be: Hazreti Ali
do¤du¤u zaman, Peygamber Efendimiz geldi. Mu-

bârek parma¤› ile, mubârek a¤z›n›n suyundan al›p,
Hazreti Alî’nin a¤z›na koydu. O da o mubârek a¤›z
suyunu yuttu. Bu sebeple
her sözü hikmet oldu. ‹lmi
kemâlde oldu. Af, kudret,
seadet ve kerâmet sâhibi
oldu. Hem zafer ve nusretin sultân› oldu. Zühd, takvâ, vera’, fadl, kerem ve
bütün güzel huylar› toplad›. Ad›n› da Ali koydu. Dedi ki, Allahü teâlâ bunun
ad›na Ali dedi. Annesi ad›na Haydar dedi. Zîrâ rüyada onu aslan olmuﬂ gördü. Resûlullah ayr›ca Allahü teâlân›n aslan› dedi ve
hem Aliyyül Mürtedâ budur, buyurdu. Mubârek elleri ile kendisi y›kad›. Mubârek baﬂ›ndan sar›¤›n› ç›dört büyük halife 31
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kar›p, ikiye böldü. Bir bölü¤ünü baﬂ›na ba¤lad›. Bir
bölü¤ü ile bedeninin yaﬂ›n› sildi. Böylece mü’minlerin baﬂlar›n›n tâc› oldu.
Ona nasîb olan bu seadet,
eshâbdan kimseye nasîb
olmam›ﬂt›r.
Hazreti Âiﬂe-i S›ddîka
rivâyet ederler. Bir gün
Server-i âlem Efendimiz
oturuyordu. Hazreti Ali gelip, geçti. Buyurdu ki, yâ
Âiﬂe! Bil ki Ali Arab›n seyyididir. Ben dedim ki, yâ
Resûlallah, sen de¤il misin? Buyurdu ki, Ben cümle insanlar›n seyyidiyim.

Yani Türk, Tatar, Hind,
Arab ve Acem kavimlerinin seyyidiyim. O Arab
kavminin seyyididir.
Resûlullah Efendimiz
Hazreti Alî’nin beﬂi¤ini
sallar idi. Beﬂi¤inden ç›kar›p götürürdü. ‹letir ve gezdirirdi. Her ne vakit ki, Resûlullah Efendimiz gelse,
Hazreti Ali, derîn uykuda
bile olsa duyard› [uyan›rd›] ve beﬂi¤inden kollar›n›
ç›kar›rd›. Ellerini Hazreti
Resûlün boynuna sarard›.
O da hemen al›p, ba¤r›na
basard›.

Hazreti Ali’nin Kûfe ﬂehrindeki hilâfet makam›n›n kal›nt›lar›
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Bir gün Server-i âlem
Efendimiz Harem-i ﬂerîfe
geldi. Aliyyül Mürtedâ
omuzunda idi. ‹nsanlar
[halk] oturup, pehlivânlar›
söyleyip, herbirinin erli¤ini vasfederlerdi. Resûlullah dönüp onlara buyurdu ki: “Bu omuzumdaki
o¤lan, bu söyledi¤iniz erlerin hepsinden üstün
pehlivân olacakt›r. Yeryüzünde buna benzer bir
pehlivân olmayacakt›r. Sizin sayd›¤›n›z erlerin ço¤unu bu öldürecektir ve
defterlerini dürecektir.”
Onlar dediler ki, yâ Muhammed-ül Emîn! Biz seni, ak›ll› ve sâd›k, büyük
kimse zannederdik. Bu nas›l sözdür. Sen bir küçük
çocuk için böyle söylüyorsun. Sen ona nas›l güveniyorsun. Resûlullah Efendimiz seadetle buyurdular
ki: “Siz bunu unutmay›n›z. Nice y›llar sonra görürsünüz bu o¤lan›!” Râvî
der ki, on veya on iki yaﬂ›na girdi¤i zaman, Müslüman olup Resûlullah Efen-

dimiz ile namaz k›ld›. Babas› Ebû Tâlib onu gördü.
Birﬂey söylemedi. Annesi
söyledi ki, görürmüsün bu
Ali, o Muhammed ile namaz k›l›yor. Bizim putlar›m›za tapmaz. Ebû Tâlib
dedi ki, yâ Fât›ma! Biz onu
Muhammed’e vermiﬂiz.
Her ne yaparsa Hakt›r. Savâb olur [do¤rudur]. Henüz ma’sûmdur. Muhammed hangi dinde olursa,
Ali de onun yoldaﬂ› olsun,
ayr›lmas›n.
Birgün, Resûl-i ekrem,
Hazreti Ali ile namaz k›larken Ebû Tâlib at ile gidiyordu. Ali, Resûlullah’›n
sa¤ yan›nda dururdu. Me¤er Ca’fer-i Tayyâr, Ebû
Tâlib’in at›n›n ard›nda idi.
Dedi ki, ey gözümün nûru,
in sen de var, Muhammed’in sol yan›nda dur.
Onlar ile sen de namaz k›l.
Devlet sâhibi keﬂf ve s›r
sâhibi olas›n. Ca’fer de
inip, vard› ve sol yan›na
durdu. Resûlullah Efendimiz bakt›, gördü ki, Ca’fer
de geldi, yan›na durdu.
dört büyük halife 33
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Gönlü ﬂâd oldu. Namaz k›l›p, bitirdikten sonra, buyurdu ki: “Yâ Ca’fer! Sana
müjdeler olsun ki, Hak teâlâ sana iki kanat verir.
Yer yüzünden tâ Cennet’e
kadar uçars›n. Menzilin
Cennet, refîkin Hûrîayn
olur. Kavuﬂmak istedi¤in
Rabbilâlemîn olsun!”
Resûlullah Efendimiz
Hazreti Ali’nin yetiﬂmesine çok gayret sarf edip,
ilkbahâr bulutu gibi o goncaya kolkanat gerdi. Hazreti Ali beﬂ yaﬂ›na girdikte,
Hîcâz memleketinde az
ya¤mur sebebi ile k›tl›k oldu. G›dâ yoklu¤undan
halk s›k›nt›ya düﬂtü. Ebû
Tâlib’in çolukçocu¤u çok
idi. Bir gün Resûl-i ekrem
Efendimiz amcas› Abbâs’a
buyurdu ki: Ey amcam,
sen zenginsin! Ebû Tâlib
amcam, fakîr ve çocuklar›
da çoktur. Münâsibdir ki,
k›tl›k geçinceye kadar herbirimiz Ebû Tâlib’in çocuklar›na bakal›m. Ona
ma’îﬂet husûsunda yard›m edelim. Berâber Ebû
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Tâlib’in huzuruna gelip,
durumu söyledikde, Ebû
Tâlib dedi ki, Ukayl’i benim ile b›rak›n›z. Di¤erlerini siz bilirsiniz! Hazreti Abbâs, Ca’fer-i Tayyâr’› al›p,
Hazreti Fâhr-i âlem Efendimiz de Aliyyül Mürtedây›
kabûl k›l›p, Hazreti Ali
Onun kefâletinde oldu.
Hazreti Ebû Bekr’den sonra Hazreti Ali îmân getirdi.
Sonra di¤er Sahâbe-i kirâm îmân getirdi .
Menk›be: Fahr-i âlem
Efendimize nübüvvet Pazartesi günü bildirildi. Önce Hazreti Ebû Bekr îmâna
geldi. ‹kinci olarak Sal› günü Hazreti Hazreti Ali îmâna geldi. Hazreti Ebû
Bekr’den önce kimse îmâna gelmemiﬂtir. ‹kinci îmâna Hazreti Ali gelmiﬂtir. On
yaﬂ›nda idi. Ba’z›lar› yedi
veya 12 yaﬂ›nda idi dediler. Hazreti Ali ömründe
hiç puta tapmad›. Hak teâlâ onu puta tapmaktan
saklad›. Zaten Hazreti Ali,
Sultân-› kâinât›n huzur-u
ﬂerîflerinde yetiﬂmiﬂtir.
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‹mâm hazretlerinin yüksek
ﬂânlar› hakk›nda, bir çok
âyet-i kerîme nâzil oldu¤unu, Hazreti Abbâs rivâyet
etmiﬂtir.
Menk›be: Hazreti Ali’nin
birkaç ad› var idi. Bir ismi
Ebûl Hasen, bir ismi Ebûl
Hüseyin ve biri Haydar
[aslan] ve biri Kerrâr [muhârebede düﬂmana tekrar
tekrar hamle eden], biri
Emîr-ün nahl ve biri Ebû’rReyhâneyn ve biri Esedullah ve biri Ebû Türâb [topra¤›n babas›]d›r. Lâkin
kendileri her zaman buyururlar idi ki, bana Ebû Türâb ad›ndan sevgili ad
yoktur. Zîrâ onu Fahr-i
âlem koymuﬂtur. Sebebi
budur ki, bir gün Fât›matüz Zehrâ ile Hazreti Ali
küsüﬂtüler. Hazreti Ali huzursuz olup, mescide var›p, kuru toprak üzerine
yatt›. Hazreti Fât›ma, o hâl
ile Server-i âlem Efendimize var›p, dedi ki, devletlü
ve izzetli sultân›m, babaca¤›m! Yanl›ﬂl›kla Hazreti
Ali’yi küstürdüm. Ammâ

bilirim ki, suç benimdir.
Resûlullah Efendimiz seadetle ve izzetle kalk›p,
Hazreti Ali’yi aray›p, mescidde buldu. Gördü ki, kuru toprak üzerinde yat›yor.
Resûl-i sakaleyn Efendimiz buyurdu ki, “Kalk yâ
Ali, kalk yâ Ali!”. Hazreti
Ali gördü ki, ça¤›ran Fahri âlemdir. Ayak üzerine
kalkt›. Sultân-› kâinât gördü ki, Hazreti Alî’nin yüzüne toprak yap›ﬂm›ﬂ. Bizzat
mubârek elleri ile topra¤›
yüzünden silkip, “Kalk yâ
Ebâ Türâb” buyurdu.
Onun için Hazreti Ali her
zaman, “Bana Ebû Türâbdan sevgili isim yoktur”
buyururlard›.
ﬁevâhid-ün
nübüvve’de ﬂöyle yaz›l›d›r. Bir
gün Resûlullah Efendimiz
Fât›ma-tüz-zehrân›n evine
gelip, Hazreti Ali’yi göremeyip, nerede oldu¤unu
sordu. Hazreti Fât›ma-tüzzehrâ dedi ki, yâ Resûlallah! Ba’z› ﬂeylerden üzülüp, d›ﬂar›ya ç›kt›. Gâlibâ
mescide gitti. Resûlullah
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Efendimiz, seadetle mescide gelip, gördü ki, elbisesi latîf bedeninden düﬂüp, cism-i ﬂerîfi toz-toprak ile bulaﬂm›ﬂ. Hazreti
Resûl-i ekrem ve nebiyyi
muhterem o mubâre¤i temizleyip, “Kalk yâ Ebâ Türâb” buyurdu.
Menk›be: Naklolunur
ki, Server-i Enbiyâ ve Resûl-i kibriyân›n Hazreti
Hadîce-i kübrâ’dan alt› evlâd-› kirâmlar› vücûda geldi. ‹kisi erkek ve dördü k›z.
Hadîce-i kübrâ, Fât›ma-i
Zehrâ’y› küçük yaﬂta b›rak›p, dâr-› fenâdan dâr-› bekâya göç etti [vefât etti].
Resûl-i sakaleyn Efendimiz Hazreti Fât›ma’y› bülûg ça¤›na kadar kendi yan›nda bak›p, terbiye ettiler.
Bir gün Fât›ma-tüz-zehrâ,
Resûl-i ekremin huzur-u
ﬂerîflerine bir hizmet için
geldiler. Hizmet edip döndükte, Hazreti Fât›ma’ya,
bakt›lar ki, kemâle gelip,
evlenme vaktine gelmiﬂler. Hemen hât›r-› ﬂerîflerine geldi ki, Fât›ma’n›n vâ36 dört büyük halife

lidesi hayatta olsa idi, Fât›ma bülûga erdikte, onun
çeyizini hâz›rlard›. Zîrâ Resûlullah Efendimizin Hazreti Fât›ma’ya muhabbeti
çok fazla idi. Sebebi bu idi
ki, gâyet zâhide idi. Hem
de vâlidesi olan Hadîce-i
kübrâ’ya çok benzerdi. Bu
husûs mubârek hât›rlar›na
gelince, derhâl Hazreti
Cebrâîl
“aleyhissalâtü
vesselâm” gelip, Allahü
teâlân›n selâm›n› Habîbine getirdi. Dedi ki; “Yâ Resulallah! Allahü teâlâ buyurur ki, Habîbim hiç merâk etmesin ki, ben Fât›ma
kulumun bütün ihtiyâçlar›n› ve elbiselerini Cennet libâslar›ndan yap›p, yak›nda sâd›k ve muvahhid ve
has bir kuluma veririm.”
Resûlullah Efendimiz
Cebrâîl aleyhisselâmdan
bu kelâm› iﬂitip, ﬂükür secdesi yapt›. Sonra Cebrâîl
aleyhisselâm Allahü teâlân›n huzuruna vard› ve geri
döndü. Elinde bir alt›n sini, üstünde alt›n bo¤ça ile
örtülmüﬂ, bin Kerûbiyân
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mele¤i iledir. Arkas›ndan
Hazreti Mikâîl aleyhisselâm elinde bir alt›n sini, bir
alt›n bo¤ça örtülmüﬂ ve
ta’zîm için bin Kerûbiyân
mele¤i iledir. Onun ard›nca Hazreti ‹srâfîl aleyhisselâtü vesselâm, elinde bir
alt›n sini, bir alt›n bo¤ça
ile örtülmüﬂ ve bin melek
iledir. Onun ard›nca, Hazreti Azrâîl aleyhisselâm,
bir alt›n sini, bir alt›n bo¤ça ile örtülmüﬂ. Bin melek
iledir. Bu melekler, getirip
sinileri Server-i kâinât

Efendimizin huzurlar›na
arz ettiler. Resûlullah Efendimiz bunlar› gördü. Buyurdu ki, yâ kardeﬂim
Cebrâîl. Allahü teâlân›n
emr-i ﬂerîfi nedir. Bu siniler ile ne emir ederler.
Cebrâîl aleyhisselâm dedi
ki: Yâ Resûlallah! Allahü
teâlâ sana selâm eder ve
buyurur ki, ben Habîbimin
k›z› Fât›ma-i Zehrây› Alî’ye
verdim. Arﬂ-› Uzmâda nikâh ettim. Hemen Habîbim de Eshâb aras›nda nikâh eylesin. Sinilerin birindört büyük halife 37
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de Cennet libâslar› [elbiseleri] vard›r. Fât›ma’ya giydirsin. Di¤er sinilerde Cennet yiyecekleri vard›r. Eshâb›na ziyâfet versin.
Resûlullah Efendimiz
bu müjdeyi iﬂitti. Tekrar
ﬂükür secdesi yap›p ve
Hazreti Cebrâîl aleyhissalâtü vesselâma dedi ki:
Yâ kardeﬂim Cebrâîl.
Dilerim ki, nikâh›n nas›l
yap›ld›¤›n› aynen aç›kl›yas›n.
Cebrâîl aleyhisselâm
dedi ki,
Yâ Resûlallah! Allahü
teâlâ emretti ki, Cennet kap›lar›n› açs›nlar. Cennet’i
süslesinler. Sonra Cehennem kap›lar›n› kapats›nlar.
Yedi kat gökte ve yerde ne
kadar Kerûbiyân, mukarrabîn ve rûhâniyyân var
ise Arﬂ-› azîmin z›llinde
[gölgesinde] ﬂecere-i Tûbâ [Tûbâ a¤ac› alt›nda]
toplans›nlar. Allahü teâlân›n emri yerine geldi. Allahü teâlâ yine emretti ki,
melekler üzerine tatl› bir
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rüzgâr esdi ki, vasf› anlat›lamaz. O tatl› rüzgâr, Cennet a¤açlar›n›n üzerine
eser. Çünkü, Cennet a¤açlar›n›n yapraklar›n›n birbirine dokunmas› ile hoﬂ bir
sedâ hâs›l oldu ki, dinliyenlerin ak›llar› baﬂlar›ndan gitti. Ondan sonra gönül kuﬂlar›na emretti ki
na¤meye baﬂlad›lar. Yâ
Habîballah! Allahü teâlâ
“Ey meleklerim ﬂahid
olunuz ki Fât›ma’y› Ali’ye
helalli¤e verdim” buyurdu. Sana da emir olundu
ki, burada da Sahâbe-i güzîni toplay›p, nikâh yapas›n.
Resûlullah Efendimiz
bunu iﬂitti. Tekrar ﬂükür
secdesi yapt›. Emretti ki,
Sahâbe-i güzîn hazretlerini toplas›nlar. Ondan sonra Hazreti Cebrâîl’e dedi ki,
yâ kardeﬂim Cebrâîl! K›z›m Fât›ma benim hât›r›m›
k›rmaz. Bu Cennet elbiselerini dünyada giymeye
de¤mez. Geriye Cennet’e
götürünüz! Sahâbe-i kirâm topland›. Hazreti Re-
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sûlün ve Hazreti Alî’nin
vekîli kim olacak diye bakt›lar. Biraz duraklad›lar.
Derhâl Cebrâîl aleyhisselâm gelip, dedi ki, yâ Resûlallah! Allahü teâlâ sana
selâm edip, emretti ki,
hutbeyi Hazreti Ali okusun. Hazreti Ali hutbeyi
okudu [kimse onun yerine
vekîl olmad›. Kendisi bulundu]. Dörtyüz akçe ile nikâh ettiler.
Müjdeyi, Hazreti Fât›ma’ya müjdelediler. Hazreti Fât›ma râz› olmad›.
Hazreti Cebrâîl tekrar geldi. Yâ Resûlallah! Allahü
teâlâ buyurdu ki; Fât›ma
dörtyüz akçe ile nikâha râz› olmaz ise dörtbin akçe
olsun.
Geri Hazreti Fât›ma’ya
söylediler. Yine râz› olmad›. Geri Hazreti Cebrâîl gelip, dörtbin alt›n emir
olundu. Hazreti Fât›ma yine râz› olmad›. Yâ Resûlallah! Allahü teâlâ emretti
ki, Sen bizzat, Hazreti Fât›ma huzuruna var›p, murâd› ne ise sual edesin. Re-

sûlullah Efendimiz Hazreti
Fât›ma’n›n yan›na var›p,
murâd›n› sual buyurduklar›nda, Hazreti Fât›ma dedi
ki:
Yâ Habîballah, murâd›m budur ki, sen, mahﬂer
meydan›nda mü’minlerin
günâhkârlar›ndan nicelerine ﬂefâ’at edip, Cennet’e
koyars›n. Ben de onlar›n
hâtunlar›na ﬂefâ’at edip,
Cennet’e koyay›m. Resûlullah Efendimiz ç›k›p,
Hazreti Fât›ma’n›n murâd› ﬂerîflerini beyan buyurdu.
Cebrâîl aleyhisselâm
Allahü teâlân›n huzur-› ﬂerîflerine var›p, Hazreti Fât›ma’n›n arzûsunu iletti. Geri nüzûl edip [inip] dedi ki,
yâ Resûlallah! Allahü teâlâ Fât›ma’n›n murâd›n›
kabûl edip, o da rûz-i cezâda [mahﬂer meydan›nda
“k›yâmet gününde”] ﬂefâ’atc› olsun, diye buyurdu. Resûlullah Efendimiz,
Hazreti Fât›ma’ya, murâd›
kabûl olup, ﬂefî’a oldu¤unu [ﬂefâ’at edece¤ini] kendört büyük halife 39
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Kûfe mescidinin giriﬂ kap›s›

disine iletti. Yâ Resûlallah!
Hazretinizin ﬂefâ’at edece¤ine huccet [delîl] kelâm-›
kadîmde ve Fürkân-› azîmde âyet-i kerîmelerdir. Yâ
bana kat’i hüccet [delîl]
nedir. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: Ey ci¤er
gûﬂem; Cenâb-› Hazreti
Rabbil izzete murâd›n› arz
edeyim. Göreyim ne fermân olunur. Ç›k›p, Cebrâîl
aleyhisselâma Fât›ma’n›n
murâd›n› beyan etti. Cebrâîl aleyhisselâm Allahü
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teâlân›n huzuruna arz
edip, hemen geri döndü.
Elinde bir beyaz ipek getirdi. Resûlullah’›n huzurunda ak ipe¤i aç›p, içinden
bir kâ¤›d ç›kard›. “Yevm-i
cezâda [k›yâmet gününde]
mü’min hâtunlar›n âsîlerine, kulum Fât›ma’y› ﬂefâ’atc› etti¤ime bu hucceti
yan›nda bulundursun.”
Resûl-i ekrem Efendimiz o
kâ¤›d› geri harîre [ipe¤e]
sar›p, Hazreti Fât›ma’ya
getirdi. Hazreti Fât›ma
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hucceti gördü. Kabûl edip,
nikâha râz› oldu. “Allahü
teâlâ kalbdekileri bilir. Allahü teâlâ için, neden böyledir diye sorulmaz.”
Rivâyette gelmiﬂtir ki,
Resûlullah Efendimiz Hazreti Fât›ma’y› Hazreti
Alî’ye verdi¤i zaman onsekiz akçe verdi. Bir gelinlik ve bir de kaftan ald›.
Hazreti Fât›ma’ya giydirdi¤i zaman, Fahr-i âlem a¤lad›. Hazreti Fât›ma dedi
ki, seadetim ve izzetim babam, niçin a¤lars›n. Buyurdular ki, “ci¤er gûﬂem,
gözümün nûru k›z›m,
onun için a¤lar›m ki, k›yâmet gününde, Allahü teâlân›n huzurunda bu onsekiz akçe ile bu kaftan›n
hesâb›n› nas›l vereceksin.”
Menk›be: Hazreti Ali
orta boylunun k›sas› idi.
Geniﬂ gö¤üslü idi. Elâ gözlü idi. Mubârek sakal› bütün eshâbdan çok idi. Mubârek karn› büyükçe idi.
Her ne zaman kâfirlerin
yüzlerine baksa, kalblerine

korku düﬂüp, hazân yapra¤› gibi titrerlerdi. Bu mubârek cüsse ile üç, dört ve
beﬂ gün, ba’zan da yedi,
sekiz gün yemek yimezdi.
Resûlullah Efendimize sual ettiler ki, Hazreti Ali yemek yemez, hikmeti nedir.
Buyurdular ki; “Alî’nin
kuvvet-i kudsiyyesi vard›r.
Açl›¤› bilmez.” Umûmiyyetle gazâlarda nice günler yemek yemez ve gazâ
ile meﬂgûl olurdu. Açl›k
hât›r-› ﬂerîflerine gelmezdi. Kuvvet-i kudsiyyesi ile
içi tamamen dolu idi. Bir
gazâ vâki’ olmam›ﬂt›r ki,
Hazreti Ali onda mevcut
olmas›n. Bir kal’ay› almakda zorlan›lsa veyâ düﬂman galebe etse, Sultân-›
kâinât sanca¤› Hazreti
Alî’nin eline verip de buyururdu ki, “Yâ Ali! Bu fetih senindir. Var fetih eyle!
Seni Allahü teâlâya ›smarlad›m” diye gönderirdi.
Fethederdi.
Menk›be: Benî Necrân
derler, h›ristiyanlardan bir
kabîle var idi. Kalabal›k bir
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kabîle idi. Fahr-i âlem bunlara her ne kadar nasîhatta
bulundu ise de, kimse râz›
olmay›p, ›slâh olmad›lar.
‹nat ve taﬂk›nl›klar›n› artt›rd›lar, îmâna gelmediler.
Bunlar hakk›nda mübahele (ibtihal, karﬂ›l›kl› yeminleﬂme) âyet-i kerîmesi nâzil oldu. Sûre-i Âl-i ‹mrân’da, [61] meâlen ﬂöyle
buyurulmuﬂtur: “Seninle
mücâdele edenlere [h›ristiyanlara] de ki: Geliniz biz
ve siz, evlâdlar›m›z›, kad›nlar›m›z› ve kendimizi
ça¤›ral›m. Sonra mübahele edelim. [Îsâ aleyhisselâm hakk›nda] kim yalan
söylüyor ise, Allahü teâlân›n la’neti onun üzerine
olsun diyelim!” Tefsir-i
Meâlim”de buyurmuﬂ ki,
“Beni Necran’n›n mücadele etti¤i husus, Hazreti
Îsâ aleyhisselâm›n, Allahü
teâlân›n kulu ve Resûlü oldu¤u hakk›nda ilim geldikten sonraki mücadeledir.
Evladlar›m›zdan murâd
Hazreti Fât›ma’d›r. Kendimizden murâd, Resûlullah
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Efendimizin kendileri ve
Hazreti Alidir. Zîrâ, Arablarda, kiﬂinin, amca o¤lu
kiﬂinin kendisinden say›l›r.
Nitekim Hucurat suresi 12.
âyet-i kerimesinde meâlen
“Kendinizi ay›plamay›n”
buyuruyor: Âyet-i kerîmedeki kendinizden murâd
ihvâneküm yani kardeﬂlerinizi, demektir”. Denildi
ki, ibtihâl yani la’netleﬂme,
yeminleﬂme bütün Müslümanlar için umûmidir. ‹bni Abbâs buyurdular ki,
ya’ni duada tazarru’ edelim, yalvaral›m. Ve Kelbî
dedi ki, duada ﬂiddetle ›srarc› olal›m. Kisâî ve Ebû
Ubeyde dediler ki, birbirimize la’net edelim!. Zîrâ
ibtihâl la’netleﬂmektir. Allah›n laneti ma’nâs›na derler. (Allahü teâlân›n la’neti
onun üzerine olsun demektir.) Bizden ve sizden
hepimiz Allah›n la’netini
yalanc›lar üzerine k›lal›m.
Resûlullah Efendimiz
bu âyet-i kerîmeyi Necrân
kavmi üzerine okudu ve
onlar› mübâheleye da’vet
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etti. Onlar refîklerimize
[arkadaﬂlar›m›za] gidelim.
Emîrimizle istiﬂare edelim.
Sonra yar›n gelelim dediler. Var›p bir yere topland›lar. Reîslerine mubâhele
hakk›nda ne düﬂündü¤ünü sordular. Ona, bu hususta ne düﬂünürsün, dediler. O dedi ki: Yâ Nasâra
cemâ’ati. Muhakkak siz biliniz ki, Muhammed (aleyhisselam) Peygamberdir.
Vallahi la’net etmez. Bir
kavim Peygamber ile mübâheleye kalk›ﬂ›rsa, o kavmin büyü¤ü, küçü¤ü muhakkak helâk olur. Hemen
sâhibinizin yan›na var›n›z.
Kavli üzerine ikâmet edip,
va’d al›n›p, kendi bildi¤inizden dönün.
Ertesi gün, Hazreti Ali
ile Resûlullah Efendimizin
huzur-› ﬂerîflerine geldiler.
Hâlbuki Resûlullah Efendimiz Hazreti Hüseyin’i kuca¤›na alm›ﬂ, Hazreti Hasen’in elinden tutmuﬂ,
Hazreti Fât›ma ard›nca yürürdü. Resûlullah Efendimiz, bunlara, ben dua

edeyim, siz âmîn deyiniz,
buyurdu. Nasâra kavminin reîsleri yan›ndaki h›ristiyanlara dedi ki, yâ nasâra cemâ’ati. Ben muhakkak öyle yüzler görüyorum ki, e¤er Allahü teâlâdan, bir da¤› yerinden kald›rmas›n› isteseler, Allahü
teâlâ, o da¤› onlar hürmetine kald›r›r. Sak›n mübâhele etmeyiniz! Yoksa helâk olursunuz. K›yâmete
kadar yeryüzünde nasrânî
kalmaz. Sonra reîsleri,
Peygamberimize dedi ki,
yâ Ebel Kâs›m! Biz karâr
verdik ki, seninle, mübâhele etmeyelim. Senden
ayr›lal›m. Sen dinin üzerine sâbit ol. Biz de dînimiz
üzerinde sâbit olal›m. Resûlullah buyurdular ki,
“Mübâheleden vaz geçti
iseniz Müslüman olunuz.
Size lâz›m olan ﬂey, Müslümanlara olur.” Onlar
Müslüman olmak istemediler. “Savaﬂa hâz›r olun.
Muhakkak sizinle savaﬂ›r›z” buyuruldu. Onlar dediler ki, biz seninle harp
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edemeyiz. Lâkin seninle
sulh olal›m ki, bizimle
harp etmiyesiniz. Bizi korkutmayas›n›z. Dînimizden
döndürmeyesiniz. Biz de
sana her sene iki bin hulle
(elbise) verelim. Bin hulle
Saferde, bin hulle Recebde. Resûlullah bu kavil
üzerine sulh etti. Sonra
buyurdular ki; “Nefsim
yed-i kudretinde olan Allahü teâlâya yemin ederim ki, azâb Necran ehlinden döndü. E¤er mübâhele etseler idi, maymûna ve
h›nz›ra dönerlerdi. Bulunduklar› vâdi ateﬂ ile dolard›. Allahü teâlâ Necrân’›n
ve halk›n›n kökünü kaz›rd›. A¤açlardaki kuﬂlar bile
canl› kalmaz, bir sene geçmeden hepsi helâk olurlard›.”
Menk›be: Mîr Hüseyin
Va’iz Mevâhib-i aliyye adl›
tefsîrinde, beyan etmiﬂtir.
Hazreti Aliyyül Mürtedâ’n›n dört dirhemi var
idi. Onun birisini âﬂikâre
[aç›ktan] tasadduk etti [sadaka verdi]. Birisini gizli
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tasadduk etti. Birisini gece, birisini de gündüz tasadduk etti. Allahü teâlâ
bu âyet-i kerîmeyi inzâl
buyurdu. “Mallar›n› Allah
yolunda, gece-gündüz,
gizli-âﬂikâr olarak da¤›tanlar›n, Allahü teâlâ indinde ecrleri çoktur ve hâz›rd›r. Onlar için gelecekte
korku yoktur. Geçmiﬂ için
mahzûn olmaz, üzülmezler.” [Bekara sûresi 274]
Resûl-i ekrem Efendimiz Hazreti Ali’den bu çeﬂit sadaka vermesine hangi ﬂeyin sebeb oldu¤unu
sordu. Cevap verdi ki, bu
dört ﬂekil d›ﬂ›nda sadaka
verme yolu görmedim.
Her ﬂekilde sadaka verdim
ki, bunlardan biri kabûl ﬂerefi bulup, di¤erleri de Allahü teâlân›n r›zâs›na erer.
Menk›be: Meâlim-üttenzîl’de sûre-i Secdede,
meâl-i ﬂerîfi, “Îmân eden
[inanan] kimse, fâs›k
[inanm›yan] gibi midir.
Bunlar eﬂit olmazlar”
olan, onalt›nc› âyet-i kerîmenin tefsîrinde, Muhyis-
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sünne Begavi ﬂöyle beyan
buyurmuﬂtur. Bu âyet-i kerîme, Ali bin Ebî Tâlib ve
Velîd bin Ebî Mu’ayt hakk›nda nâzil olmuﬂtur. Velîd
bin Ebî Mu’ayt, Hazreti Osmân’›n ana taraf›ndan akrabâs›d›r. Hazreti Ali ile Velîd aras›nda çekiﬂme ve
münâkaﬂa oldu. Velîd Hazreti Alî’ye dedi ki; sen sus!
Muhakkak sen çocuksun.
Ben lisân cihetinde senden dahâ aç›¤›m. M›zrak
[ok] atmakda senden mâhirim. Kalb cihetinden
senden
cesâretliyim.
Harblerde, haﬂmet cihetinden dahâ gösteriﬂliyim.
Hazreti Ali dedi ki, sen sus!
Muhakkak sen fâs›ks›n. Allahü teâlâ bu âyet-i kerîmeyi gönderdiler. “Onlar
müsâvî de¤illerdir” buyurdular. “‹kisi müsâvî de¤ildir” buyurmad›lar. Zîrâ bir
mü’min ve bir fâs›k murâd
etmediler. Belki bütün
mü’minleri ve bütün fâs›klar› irâde buyurdular.
Menk›be: Yine Meâlimüt-tenzîl tefsîrinde, imâm-›

Mescid-i Ali

Begavî “Hel etâ” [insan]
sûresinde, meâl-i ﬂerîfi
“Onlar kendileri arzû ettikleri [içleri çekti¤i hâlde]
yiyece¤i, fakîrlere [yoksullara], öksüze ve esîre yidirirler” olan sekizinci âyet-i
kerîmenin tefsîrinde beyan buyurmuﬂtur ki, bu
âyet-i kerîmenin nüzûl
[iniﬂ] sebebinde ihtilâf etmiﬂlerdir. Mücâhid ve Atâ,
‹bni Abbâs’dan, Hazreti Ali
hakk›nda nâzil oldu¤unu
rivâyet etmiﬂlerdir. K›ssas›n› k›saltarak beyan etmiﬂler. Lâkin di¤er tefsîrlerde ve menak›blarda ﬂu
ﬂekilde anlat›lm›ﬂt›r:
Hazreti Hasen ve Hazreti Hüseyin hasta olmuﬂlard›. Fahr-i âlem Efendimiz Sahâbe-i kirâm ile
görmeye vard›lar. Hazreti
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Ali ve Hazreti Fât›ma-tüzzehrâya hitap edip, buyurdular ki, “Bu ci¤erparelerinize bir adak aday›n!” O iki Server ve F›dda
adl› câriyeleri, Hak teâlâ
Hasen ve Hüseyin’e “rad›yallahü anhümâ” s›hhat
verir ise, üçer gün oruc bize nezr olsun dediler. O iki
Cennet râyihâlar› ﬂifâ buldu. Ancak evlerinde yenecek birﬂey yok idi. Hazreti
Ali var›p, bir Yahudi’den
üç sa’ arpa borç ald›. Üçü
de nezrettikleri oruçlara
niyet ettiler. O ölçek arpan›n bir ölçe¤ini Hazreti Fât›ma’n›n câriyesi ö¤ütüp,
beﬂ adet ekmek piﬂirdi.
Kendileri beﬂ kiﬂi idiler. ‹ftâr vakti oldu. O beﬂ çöre¤in birini Hazreti Alî’nin
önüne ve birini Hazreti
Hasen’in önüne ve birini
Hazreti Hüseyin’in önüne
ve birini F›dda câriyeye ve
birini de [Hazreti Fât›ma]
kendi önüne koydu. ‹ftâr
yapacaklard›. Bir miskîn
gelip, dedi ki: Yâ Ehl-i
beyt-i Resûlillah! Miskîn
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Müslümanlardan bir miskînim. Bana yiyecek verin.
Allahü teâlâ sizi Cennet
ni’metleri ile ni’metlendirsin. Ellerindeki çörekleri
ona sadaka verip, kendileri su ile iftâr ettiler. Ertesi
gün yine oruc tuttular. Câriye bir ölçek arpa dahâ
ö¤ütüp, yine beﬂ çörek piﬂirdi. ‹ftâr vaktinde, önlerine al›p, iftâr edecekleri s›rada, bir yetîm geldi. Beﬂi
de çörekleri ona verip, o
yetîmi sevindirip, kendileri su ile iftâr edip, uyudular. Ertesi günü yine oruc
tuttular. O kalan bir ölçek
arpay› da, beﬂ çörek yap›p, önlerine ald›lar. ‹ftâr
edecekleri vakit, bir esîr
gelip, dedi ki, üç gündür
aç›m. Beni ba¤lay›p, yemek de vermediler. Allahü teâlâ için bana ac›y›n,
dedi. Beﬂi de çöreklerini
ona verip, yine su ile iftâr
ettiler. Ba’z› rivâyette o
esîr ﬂirk ehlinden idi. Bu
rivâyet delîl olur ki, ehl-i
ﬂirkden de olsalar, esîrlere
yiyecek verilirse, sevâb
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olaca¤› anlaﬂ›lmakdad›r.
Meâlim-üt-tenzîl’de böyle
yaz›l›d›r.
Rivâyet olunur ki, dördüncü gün sabahlad›lar.
Hazreti Ali, Hazreti Hasen
ve Hazreti Hüseyin’in ellerinden tutup, Resûl-i ekrem Efendimizin huzur-›
ﬂerîflerine
götürdüler.
Hazreti Habîb-i ekrem onlar›, açl›ktan kuﬂ yavrusu
gibi titrerler ﬂekilde gördüler. Hazreti Ali’ye buyurdu
ki, yâ Ali! Bizi üzüntüye
gark ettin. Kalk›p bunlar›
ald›. Hazreti Fât›ma’n›n
yan›na vard›. Fât›ma’y›
mihrâb›nda gördü ki, karn›
arkas›na yap›ﬂm›ﬂ ve mubârek gözleri çukura gitmiﬂ. Üzüntüsü dahâ da
artt›. Cebrâîl aleyhisselâm
nâzil oldu ve dedi ki; Yâ
Muhammed! Hak teâlâ
hazretleri mubârek etsin.
Ehl-i beytin hakk›nda âyet-i
kerîme gönderdi. “Hel
etâ” sûresini okudu. Rivâyet olundu ki, Resûlullah
Efendimiz bunlar› bu hâlde görünce buyurdular ki:

“Yâ k›z›m Fât›ma! Baban
üç gündür yemek yememiﬂtir.”
Hazreti Ali Medîneden
d›ﬂar› gitti. Gördü ki, bir
Arab kuyudan su çekip,
davar›na su verir. Hazreti
Ali; Araba dedi ki, yâ kiﬂi,
sana ücret ile su çekeyim
mi. O da hoﬂ [iyi] olur dedi. Her kovaya bir avuç
hurmaya ücret ile pazarl›k
ettiler. Hazreti Ali su çekmeye baﬂlad›lar. Yeteri kadar çekip, son kovay› çektiklerinde, Allahü teâlân›n
hikmeti, kovan›n ipi kopup, kova kuyuya düﬂtü.
Arab, Hazreti Alî’nin mubârek yüzüne bir tokat
vurdu. Getirip, hesâb›nca
hurma verdi. Hazreti Ali
mubârek elini, o derin kuyuya sokup, kovay› ç›kard›. Arab›n eline verdi.
Sonra da koyup, gitti. Hazreti Fât›ma’n›n yan›na var›p, hurmay› önlerine koydu. Hurmay› yer iken, Hazreti Fât›ma bakt›. Mubârek
yüzünde tokat eserini gördü. Dedi ki, yâ Ali, yüzüdört büyük halife 47

AL‹ B‹N EBÎ TÂL‹B

nüzde bir iz vard›r; bu nedir. Hazreti Ali gizleyip, birﬂey yoktur, buyurdular. Bu
tarafta ise Hazreti Ali, kovay› kuyudan al›p, Arab›n
eline verip gitmiﬂti. Arab
da hayret etmiﬂti. Düﬂündü ki, e¤er bu kiﬂinin dîni
ki, Muhammed dînidir.
Hak din olmasa idi, bu derin kuyudan kovay› nas›l
ç›kar›rd›. Kendi kendisine
dedi ki, bir el ki böyle küstâhl›k etmiﬂ olsun, o el bana lâz›m de¤ildir deyip,
Hazreti Alî’ye vuran elini
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kesip, eline ald›. Hazreti
Ali’nin huzurlar›na gitmek
üzere yola koyulup, geldi
ve kap›y› çald›. Hazreti Ali
kap›ya ç›k›p, gördü¤ü gibi,
acele ile geri içeri girip,
dedi ki; yâ Resûlallah! Bir
Arab gelmiﬂ. Elinde kendinin bir kesik eli var. Kan›
akar. A¤lar. Sizi görmek ister. Resûlullah tebessüm
edip, buyurdu ki, yâ Ali! O
Arab edebsizlik eden
Arabd›r. Söyle içeri gelsin.
Var›p, söyledi. Arab içeri
girdikte, Hazreti Habîbul-
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lah o Arab› o hâl üzere görüp, üzüldü. Ona dedi ki,
niçin böyle hatâya düﬂtün,
hatâ iﬂledin. Arab a¤l›yarak, küstâhl›¤›n›n özürünü
dileyerek îmâna geldi. Resûlullah kesik elini yerine
koyup, mubârek a¤z›n›n
suyunu sürüp, dua buyurdu. Allahü teâlân›n kudreti
ile Arab›n eli sapasa¤lam
oldu.
Menk›be: Rivâyet olunur ki, Resûlullah Efendimiz; Aliyyül Mürtedâ hazretlerine buyurdular ki,
“Yâ Ali! Allahü teâlây› sever misin!” Hazreti Ali dedi ki, “Evet, yâ Resûlallah.” “Beni sever misin.”
Hazreti Ali dedi, “Evet, yâ
Resûlallah.” Buyurdu ki,
“Fât›ma’y› sever misin.”
Dedi ki “Evet, yâ Resûlallah!”. Buyurdu ki “Hasen
ve Hüseyini sever misin.”
Dedi ki, “Evet, yâ Resûlallah!” Hazreti Habîbullah
buyurdu ki, “Yâ Ali! Bu
kadar muhabbeti bir gönüle nas›l s›¤d›r›rs›n!”
Hazreti Ali, Resûlullah

Efendimizin mu’ciz sual
beyanlar›na cevap veremedi¤ini beyan etti. Hazreti Fât›ma buyurdular ki;
bunda üzülecek ne vard›r.
Allahü teâlây› sevmek,
îmândan ve ak›ldand›r.
Muhammed aleyhisselâm› sevmek îmândand›r.
Beni sevmek ﬂehvetindendir. Hasen ve Hüseyini
sevmek tabî’at›ndand›r,
dedi. Hazreti Ali acele, Resûlullah Efendimizin huzurlar›na gelip, o cevâb›
söyledi. Resûlullah buyurdu ki, “Demek olur ki, bu
yemiﬂ nübüvvet a¤ac›n›n
yemiﬂidir.” Ya’ni yâ Ali, bu
cevap senin de¤ildir. Hazreti Fât›ma’n›n cevâb›d›r.
Menk›be: Bahr-ül-Ulûm
ad›ndaki tefsîrde bildirilen
hadîs-i ﬂerîflerde, “Ümmetimin en merhametlisi
Ebû Bekr’dir. Dinde en
kuvvetli olan Ömer’dir.
Hayâs› en çok olan, Osman’d›r. ‹slamiyet’te her
suâli cevâbland›ran Ali’dir.
Helal ve harâm olanlar› en
iyi bilen Mu’âz’d›r. Kur’ân-›
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kerîmi en güzel okuyan
Übeyy bin Kâ’b’d›r. Münâf›klar› tan›yan, Huzeyfetibni Yemân’d›r. Îsâ aleyhisselâm›n zühdünü görmek
isteyen Ebû Zerr’in zühdüne baks›n! Cennet, Selmân-› Fârisî’ye âﬂ›kt›r. Hâlid bin Velîd, Allah›n k›l›c›d›r. Hamza, Allahü teâlân›n arslan›d›r. Hasen ve
Hüseyin Cennet gençlerinin en üstünüdür. Ca’fer
bin Ebî Tâlib, Cennet’te
meleklerle berâber uçar.
Cennet kap›s›n› ilk açacak
olan Bilâl’dir. Benim Kevser havuzumdan ilk içecek
olan Suheyb-i Rûmî’dir.
K›yâmet günü melekler ilk
önce Ebüdderdâ ile müsâfeha eder. Her Peygamberin bir arkadaﬂ› vard›r. Benim arkadaﬂ›m Sa’d bin
Mu’âz’d›r. Her Peygamberin Eshâb›ndan seçtikleri
vard›r. Benim seçtiklerim,
Talha ve Zübeyrdir. Her
Peygamberin mahrem iﬂlerini gören yard›mc›s›
vard›r. Benim yard›mc›m,
Enes bin Mâlik’dir. Her
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ümmette hâkim vard›r.
Benim ümmetimde hikmeti çok söyleyen Ebû
Hüreyre’dir. Hassân bin
Sâbit’in sözleri Allah taraf›ndan te’sîrlidir. Ebû Talha’n›n harp meydan›ndaki
sesi, bir f›rka askerden dahâ kuvvetlidir” buyurdu.
Menk›be: Mesâbîh-i ﬂerîf’de, sahîh hadîsler bâb›nda, Sa’d bin Ebî Vakkâs’dan rivâyet olunmuﬂtur. Resûlullah Efendimiz
Alî’ye buyurdular ki, “Senin ile ben, Hârûn ile Mûsâ “aleyhimesselâm” gibiyiz. Benden sonra Peygamber yoktur.” Türpüﬂtî
dedi ki, Resûl-i ekrem
Efendimiz Tebûk gazâs›
için yola ç›kt›klar›nda, Hazreti Ali’yi Medînede Ehl-i
beyti üzerine halife b›rakt›.
Emretti ki, onlar›n iﬂlerini
görsün. Münâf›klar iﬂitip,
birbirine dediler ki, Ali’yi
halife b›rakmakdan maksad›, onun yan›nda bulunmas›ndan [sohbetinden]
s›k›ld›¤› için idi. [Münâf›klar böyle dediler.] Hazreti
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Ali münâf›klar›n bu sap›k
sözlerini iﬂitti. Silâh›n› kuﬂan›p, ç›kt›. Resûlullah
Efendimiz “Cürf” adl›
menzilde konaklam›ﬂ idi.
Huzur-› ﬂerîflerine var›p,
dediler ki, yâ Resûlallah!
Münâf›klar, bu kölenizi halife etmenizin sebebini,
yan›n›zda götürünce s›k›laca¤›n›zdan ötürü oldu¤unu söylüyorlar. Habîb-i
Muhterem buyurdular ki:
“Münâf›klar yalan söylüyorlar! Seni Medîne’de b›rakt›klar›ma halife yapt›m. Geri dön. Benim ehlime ve senin ehline halifem ol. Yâ Ali! Benim ile;
Mûsâ aleyhisselâm ile Hârûn aleyhisselâm›n oldu-

¤u gibi olmak istemez misin! Nitekim Hak celle ve
alâ buyurur; “A’râf 142.ci
âyet” “Mûsâ, kardeﬂi Hârûna, kavmimde halifem
ol! dedi¤ini haber vermiﬂtir.”
Menk›be: Yine Mesâbîh’de, bildirilmiﬂtir. Hazreti Ali buyurmuﬂtur ki,
ekin tanesini bitiren ve insan› halk eden Allahü teâlâya yemin ederim ki, Resulullah Efendimiz beni
kasd ederek; “Ali’yi ancak
mü’minler sever. Alî’ye
ancak münâf›klar bu¤z
eder!” buyurmuﬂtur.
Müslim ﬂârihi buyurmuﬂlar ki, bu hadîs-i sahîhin manâs› ﬂudur: Muhak-

Kûfe’de bulunan Hazreti Ali kalesi
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kak ki bir kimse, Hazreti
Alî’nin Resûlullah’a yak›nl›¤›n›, Resûlullah’›n Hazreti Alî’ye sevgisini bilir ve
Hazreti Ali’den sâd›r olan
ﬂeyleri ‹slam’›n yay›lmas›nda ve ‹slamda hizmetlerini düﬂünerek, bu sebepler ile Hazreti Alî’ye
muhabbet ederse, o kimsenin îmân›n s›hhatine delîllerden olur. Allahü teâlân›n râz› oldu¤u ve ‹slam’a
hizmetleri ve yukar›daki
sebeplerin aksine Alî’ye
bu¤z ederse, o muhabbet
eden kimsenin z›dd› olup,
nifâk› ﬂiddetli olur. Fesat›
çok olur.
Menk›be: Yukar›da bahsedilen hadîs-i ﬂerîflerden
sonra, Sehl ibni Sa’d’dan
rivâyet olunmuﬂtur. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Hayber günü muhakkak ben bu bayra¤› yar›n bir ﬂahsa veririm. Allahü teâlâ onun üzerinde fetih müyesser eyler. O ﬂah›s Allahü teâlây› ve Resûlünü sever. Allahü teâlâ ve
Resûlü de onu severler.”
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O günün sabah›nda, Resûlullah’›n huzur-› ﬂerîflerine sür’atle varanlardan
her biri ümit ederler ki,
bayrak kendisine verilsin.
Resûlullah Efendimiz buyurdular ki, “Ali bin Ebî
Tâlib nerededir.”. Dediler,
yâ Resûlallah, Hazreti
Alî’nin gözleri a¤r›yor. Buyurdular ki, “Adam gönderin, getirsinler”. Vard›lar, getirdiler. Resûlullah
mubârek a¤›z suyunu,
Hazreti Alî’nin gözlerine
sürdü. A¤r›dan kurtuldu.
Sanki hiç a¤r› görmemiﬂ
gibi idi. Alemi [bayra¤›]
Hazreti Alî’ye verdi. Hazreti Ali dedi ki, yâ Resûlallah! Kâfirler ile bizim gibi
oluncaya kadar muhârebe
edece¤im.
Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki,
“R›fk ve sükûn üzere hareket eyle. Hattâ onlar›n
topraklar›na gir. Sonra onlar› ‹slam’a da’vet et. Allahü teâlân›n ‹slam dininde
onlar hakk›nda bildirdiklerini haber ver. Allahü teâlân›n senin sebebin ile
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bir ﬂahsa hidâyet vermesi,
muhakkak k›rm›z› develerin olup, sadaka vermenden hay›rl›d›r.”
Menk›be: Mesâbîh’in
yine Hazreti Ali ile alâkal›
hadîs-i ﬂerîfler k›sm›nda,
‹mrân bin Husayn’dan rivâyet olunmuﬂtur. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki, “Ali benden, ben de
Ondan›m. Ali bütün
mü’minlerin velîsidir.” ﬁârîh Tayyibî beyan etmiﬂtir.
Kâdî “rahimehullahü teâlâ” buyurdular ki: ﬁî’a tâifesi dediler ki; tasarruf
edici Hazreti Ali’dir. Ve dediler ki, hadîs-i ﬂerîfin manâs› budur ki, Resûlullah’›n, tasarruf etti¤i herﬂeyde Hazreti Ali tasarrufa
müstehak olur. Mü’minlerin iﬂlerini görmek de tasarrufa girer. Onun için
Hazreti Ali mü’minlerin
imâm›d›r. Biz onlara deriz
ki, mü’minlerin velîsi olmay›, halife “imâm” olmak ma’nâs›na anlamak
do¤ru olmaz. O zaman bütün mü’minlerin iﬂlerini de
54 dört büyük halife

üzerine almak îcâb eder.
Zîrâ Resûlullah Efendimiz
hayâtlar›nda mü’minlerin
bütün iﬂlerini kendileri görürdü. Ancak vâcib oldu ki,
vilâyeti [velî olmay›], muhabbet ve buna benzer
ﬂeyler ﬂekiliyle anlamal›d›r.
Menk›be: Yine Mesâbîh-i ﬂerîf’de bahsedilen
k›simda, Abdullah ibni
Ömer’den rivâyet olunmuﬂtur. Resûlullah Efendimiz, Sahâbe-i güzîni birbiri aras›nda kardeﬂ k›ld›.
Hazreti Ali sonraya kald›.
Mubârek gözlerinden yaﬂ
akar [ya’ni a¤lar idi]. Dedi
ki; Yâ Resûlallah! Sahâbe-i
güzîni aralar›nda kardeﬂ
k›ld›n. Beni kimse ile kardeﬂ yapmad›n. Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki,
“Sen benim dünyada ve
âh›rette kardeﬂimsin.”
Menk›be: Yine yukar›daki hadîs-i ﬂeriften sonra,
Enes bin Malik’den rivâyet
edilmiﬂtir. Buyurdular ki:
Resûlullah Efendimizin
yan›nda bir piﬂmiﬂ kuﬂ var
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idi. Buyurdular ki; “Allah›m! Bana mahlûklar›ndan en çok sevdi¤ini gönder!” Hazreti Ali geldi.
Berâberce yediler. ﬁârih
Türpüﬂtî bu hadîs-i ﬂerîfin
ﬂerhinde, fesâhat ve belâgat ile geniﬂ bir mukaddimeden sonra buyurmuﬂ
ki, Resûlullah Efendimizin, en çok sevdi¤ini,
gönder buyurmas›, en
çok sevdiklerinden birini
gönder
ma’nâs›nad›r.
Çünkü, Resûlullah da Allahü teâlân›n yaratt›klar›
içindedir. Allahü teâlân›n
en çok sevdi¤i Odur. Bu
misilli kelâm Arabîde çoktur. Hazreti Ali Resûlullah’tan dahâ sevgili olmas› düﬂünülemez. E¤er denilirse ki, dinde Allahü teâlân›n en sevdi¤i kul
odur. Biz de öyle deriz.
Sahîh nass ve icmâ’› ümmet ile bildirilmiﬂtir. Muhakkak, Resûlullah Efendimiz amcas› o¤ullar›ndan kendisine sevgili olan› murâd ettiler. Zîrâ Resûlullah
Efendimizin

ba’zan olur idi ki, inci dökülen kelâmlar› mutlak
olurdu. Ba’zan ﬂartl› olurdu. Ba’zan umûmî olurdu. Ba’zan husûsî olurdu.
Anlay›ﬂ sâhibi olan bilirdi.
Menk›be: Yine Mesâbîh’de bu hadîs-i ﬂeriften
sonra, Hazreti Ali’den rivâyet ettiler. Resûlullah
buyurdular ki, “Hikmetin
evi benim. Kap›s› Ali’dir!”
Tirmizî rivâyet etmiﬂtir ki,
bu hadîs-i ﬂerîf garîbdir.
Muhyissünne Begavî, Mesâbîh’in yazar›d›r. Buyurdular ki, ﬁüreyk’ten baﬂka,
vesîka olan hiçbir kitapta
bildirilmemiﬂtir, Onun isnâd› karârs›zd›r. ﬁârih Tayyibî beyan etmiﬂ ki, ﬂî’a f›rkas› bu hadîs-i ﬂerîfi delîl
göstererek, derler ki, muhakkak; Resûlullah Efendimizden ilim ve hikmet almak Hazreti Alî’ye mahsustur. Baﬂkalar› alamaz.
Ancak Hazreti Ali vâs›tas›
ile al›r. Zîrâ eve dâhil olunmak [eve girmek] kap›s›ndan olur. Allahü teâlâ kelâm-› kadîminde buyurdört büyük halife 55
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Mescid-i Ali kalesinin giriﬂ kap›s›

muﬂtur ki; “... Evlerinize
kap›lar›ndan girip ç›k›n›z”
[Bekara sûresi 189].
Hâlbuki ﬂî’a f›rkas›na
bu hadîs-i ﬂerifte hüccet
[sened] yoktur. Cennet evi
hikmet evinden dahâ geniﬂ de¤ildir. Cennet evinin
ise sekiz kap›s› vard›r. Yine
Mesâbîh’de bu hadîsin
akabinde Câbir hazretlerinden rivâyet edilmiﬂtir.
Dedi ki, Resûlullah Efendimiz, Hazreti Ali’yi da’vet
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etti. O gün Tâif’e gönderdi. Onunla gizli söyleﬂti.
‹nsanlar söylediler ki, muhakkak amcas›n›n o¤lu ile
gizli söylemesi uzad›. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki, “Onun ile ben de¤il,
Allahü teâlâ gizli konuﬂtu.” ﬁârih Tayyibî ﬂöyle
aç›klam›ﬂt›r. Allahü teâlâ
bana emretti ki, Hazreti Ali
ile gizli konuﬂay›m. Ben
derim ki, o gizli söyleﬂtikleri kelâm, ilâhî s›rlara âid
sözler ve gayba âid s›rlar
idi. Yine Mesâbîh’i ﬂerifte
o Menk›benin sonunda,
Ümm-i Atiyye’den rivâyet
edilmiﬂtir. Dedi ki, Resûlullah Efendimiz gazâya bir
bölük asker gönderdi.
Hazreti Ali onlar›n içinde
idi. Ben, Resûlullah Efendimizden iﬂittim, mubârek
ellerini kald›r›p, buyurdu
ki, “Yâ Rabbî! Ali’yi tekrar
görünceye kadar, bana
ölüm verme!”
Menk›be: Bir gün Eshâb-› güzîn, Resûlullah
Efendimize dediler ki, yâ
Resûlallah! Hazreti Ali’yi
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bu kadar çok seversiniz.
Hikmeti nedir, bize haber
ver ki, biz de bilelim ve önceki muhabbetimizden de
çok muhabbet edelim. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki, “Var›n Ali’yi ça¤›r›n!
Ondan haber al›rs›n›z!”
Eshâbdan biri Hazreti
Ali’yi ça¤›rmaya gitti. Hazreti Ali gelmeden, Server-i
Enbiyâ buyurdu ki, “Ey
benim Eshâb›m! Bir kimseye iyilik etseniz, o kimse karﬂ›l›¤›nda size kötülük yapsa, ne yapars›n›z!”
Dediler ki, “yine iyilik ederiz.” “Tekrar size kötülük
yapsa!” Dediler, “yine iyilik ederiz.” “Tekrar size
kötülük yapsa, ne yapars›n›z!” buyurdukta, baﬂlar›n› aﬂa¤›ya sal›p, cevap
vermediler. O s›rada Hazreti Ali, seadet ile geldiler.
Resûl-i ekrem Efendimiz
buyurdu ki, “Yâ Ali! Bir
kimseye iyilik eylesen ve
o sana mukâbelesinde kötülük yapsa, ne yapard›n!”, “Yâ Resûlallah! ‹yilik ederdim.” “Tekrar kö-

tülük yapsa!”, “Yine iyilik
ederdim.” Sultân-› kâinât
Efendimiz, birbiri ard›nca
yedi defa sual buyurdular.
Yedisine de, Hazreti Ali
“iyilik ederdim” dedikten
sonra, dedi ki, “O kimseye
ben iyilik ettikce, o karﬂ›l›¤›nda bana kötülük yapsa,
yine ben ona iyilik ederdim,” deyince, cümle Eshâb-› güzîn dediler ki; “Yâ
Resûlallah! Hazreti Ali’yi
bu kadar riâyet edip, sevip, muhabbet etti¤iniz kadar var imiﬂ.” Eshâb-› güzîn, Hazreti Ali’yi k›skand›klar› için böyle sual sormad›lar. Maksadlar› Hazreti Alî’nin yüksek mertebesine ve derecesine vâk›f
olmak için, sual etmiﬂlerdir.
Menk›be: Birgün, Sultân-› Enbiyâ ve Resûl-i
müctebân›n huzurlar›na
üç kimse geldi. Biri Hazreti ‹brâhîm aleyhisselâm›n
kavminden, biri Hazreti
Mûsâ aleyhisselâm›n kavminden, biri Hazreti Îsâ
aleyhisselâm›n kavmindört büyük halife 57
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den idi. Hazreti ‹brâhîm
kavminden olan kimse ileri gelip, dedi ki: Yâ Muhammed! Bütün Peygamberlerin büyü¤ü ve efdali
benim diyorsun. Nereden
bilelim ki, Allahü teâlân›n
makbûlüsün. Hazreti ‹brâhîme Allahü teâlâ Halîlim
demiﬂtir. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki;
Allahü teâlâ, Hazreti ‹brâhîme Halîlim dedi ise,
bana Habîbim demiﬂtir.
Kiﬂinin dostumu yak›nd›r,
yoksa mahbûbu mu [sevgilisi mi]. O kimse hayrân
olup, cevâba kâdir olamad›. Hemen Resûl-i ekremin
mubârek cemâline nazar
edip, kalbden “Eﬂhedü en
lâ ilâhe illallah vahdehü lâ
ﬂerîkeleh. Ve eﬂhedü enne
Muhammed’en abdühü
ve resûlüh.” dedi.
Ondan sonra Hazreti
Mûsâ kavminden olan
kimse ileri gelip, dedi ki,
yâ Muhammed! Bütün
Peygamberlerden benim
mertebem yüksektir. Hepsinin serveri ve sultân› be58 dört büyük halife

nim, diyorsun. Nereden
inanal›m ki, Allahü teâlân›n yan›nda senin merteben, di¤er Enbiyâdan yüksektir. ‹ﬂittik ki, Allahü teâlâ, Hazreti Mûsâ’ya Kelîmim demiﬂtir. Her zaman
Tûr-i sînâya ç›kar›p, kelâm
söyler idi. Hazreti Fahr-i
âlem ve seyyid-i veled-i
Âdem buyurdular ki,
Allahü teâlâ, Hazreti
Mûsâya Kelîmim dedi ise,
bana Habîbim, demiﬂtir.
E¤er Hazreti Mûsây› Tûr-i
sînâya ç›kard› ise, bana,
Cebrâîl aleyhisselâmla,
Cennet elbiseleri ile Burak’› donat›p, gökleri, yerleri, arﬂ› ile kürsîyi ve Cennet ve Cehennemi ve
kevn-ü mekân› az zaman
içinde seyr ettirdi. Kabe
kavseyn ev ednâ rütbesine var›nca, Allahü teâlâ
bana o ﬂekilde ihsânlar ve
nihâyetsiz lutfler eylemiﬂtir ki, hicâb› aram›zdan
kalkm›ﬂd›r. Allahü teâlâ
bana va’d etti ki, benim
ümmetimden her kim benim rûh-i pâkime günde
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yüz kere Salevât-i ﬂerîfe
getirmeyi âdet hâline getirip, terk eylemezse, bin
kere rahmet eyler. Ve Cennet içinde bin derece verir.
Bin günâh› mahvolur. Bin
alt›n sadaka vermiﬂcesine
sevâb verir.
O kimse de birﬂey söyleyemeyip, cevâba kâdir
olmay›p, bin zevk ile parmak kald›r›p, “Eﬂhedü en
lâ ilâhe illallah ve eﬂhedü
enne Muhammed’en abdühü ve resûlüh” dedi.

Ondan sonra, Hazreti
Îsâ aleyhisselâm kavminden olan, ileri gelip, dedi
ki, yâ Muhammed! Allahü
teâlâya bütün Peygamberlerden yakînim ve sevgiliyim. Seyyidil evvelin
ve âh›rîn benim, dersin.
Hazreti Îsâ aleyhisselâm›n
Rûhullah oldu¤unu iﬂitmedin mi. Allahü teâlân›n
emri ile ölüleri diriltirdi.
Fahr-ül kevneyn ve Resûl-i
sekaleyn buyurdu ki, “Var›n, Ali’yi ça¤›r›n.” Eshâbdan birisi gidip, Hazreti

Kalenin d›ﬂtan görünüﬂü
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Ali’yi ça¤›rd›. Hazreti Ali
geldikten sonra, Resûl-i
ekrem hazretleri, o kimseye buyurdu ki, “Bir eski
mezâr ki, ondan eski mezâr olmas›n. Var Alî’ye
göster.” O kimse dedi, falan yerde bir mezâr vard›r.
Bin y›ll›k mezârd›r. Hazreti
Habîb-i ekrem buyurdu ki,
“Yâ Ali! Var o mezâr›n
üzerine üç kere ça¤›r. Bekle ki, Allahü teâlân›n emri
ile ne zuhûr edecektir.”
Hazreti Ali o mezâr›n
üzerine var›p, bir kere “yâ
Ya’kûb!” diye ça¤›rd›. Allahü teâlân›n emr-i ﬂerîfi
ile mezâr orta yerinden
yar›ld›. Bir defa “yâ
Ya’kûb” diye ça¤›rd›. Mezâr aç›ld›. Bir defa dahâ
“yâ Ya’kûb” diye ça¤›rd›.
O s›rada mezâr içinden bir
nûrânî pîr kalkt›. Saçlar›
uzam›ﬂ. Baﬂ›ndan topra¤›
saça saça ayak üzerine durup, yüksek sesle söyledi
ki, “Eﬂhedü en lâ ilâhe illallah vahdehü lâ ﬂerîke
leh. Ve eﬂhedü enne Muhammed’en abdühü ve
60 dört büyük halife

Resûlüh.” Ondan sonra
Hazreti Ali ile Hazreti Habîb-i ekremin huzuruna
gittiler. Bu aç›k mu’cizeyi
görmekle çok kâfirler îmâna geldiler. Hazreti Îsâ kavminden olan kimse Müslüman oldu.
Menk›be: Hazreti Aliyyül Mürtedâ gâyet fakîr bir
hâle geldi. Zîrâ mubârek
eline bin alt›n geçse, bir
tanesi ertesi güne kals›n,
demezdi. O gün hepsini
fakîrlere da¤›t›rd›. Resûlullah Efendimiz, Hazreti
Alî’ye “Sultân-› Eshiyâ”
[Cömerdlerin sultân›] buyururlar idi. Bir gün Hazreti Ali, Fât›ma-tüz-zehrâ’ya
buyurdular ki, Ey kad›nlar›n efendisi! Ey Resûlullah’›n k›z›! Hiç yiyecek bir
ﬂey var m›d›r? Zîrâ çok
ac›kt›m. Hazreti Fât›ma
buyurdular ki, yâ Ebel-Hasen! O Allahü teâlâ hakk›
için ki, ondan gayri Allah
yoktur. ﬁu ânda hiçbir ﬂey
yoktur. Lâkin mendil ucunda ba¤l›, alt› akçe vard›r. O
akçeleri al›p, pazara var›n.
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Hem kendiniz için bir nesnecik al›n. Hem Hasen ve
Hüseyin meyve istediler.
Onlar için de bir miktar
meyve al›n. Hazreti Ali o
alt› akçeyi al›p, pazara gitti. Yolda giderken, bir kimse gördü. Bir Müslüman›n
ete¤ine yap›ﬂ›p, durmay›p, çekip, gider. Der ki, art›k seni b›rakmam, katlanmaya dermân›m kalmam›ﬂt›r. Yâ hakk›m› ver. Yâ
gel senin ile mahkemeye
gidelim. O dertli adam ise,
durmadan yalvar›r ki, bir
kaç gün dahâ lütuf edip,
bana mühlet ver. O kimse
de der ki, sabra mecâlim
yoktur. Zîrâ benim de çok
s›k›nt›m, darl›¤›m vard›r.
Hazreti Ali bunlar›n çekiﬂmelerini görünce, yanlar›na var›p, sual buyurdular
ki, da’vân›z kaç akçedir.
Dediler ki, alt› akçedir.
Hazreti Ali kendi kendine
dedi ki, bu Müslüman› bu
elemden kurtaray›m. Nihâyet, Hazreti Fât›ma’ya
bir yol ile cevap veririm. O
alt› akçeyi verip, o Müslü-

man› ›zd›râbdan kurtard›.
Ondan sonra Hazreti Ali
bir zaman ne cevap vereyim diye tefekküre vard›.
Bir miktar zaman üzüldüler. Sonra yine düﬂündü
ki, Hazreti Fât›ma seyyidetün-nisâd›r. Resûlullah’›n
k›z›d›r. Ne diyecek, dedi.
Eli boﬂ seadethânelerine
gelip, kap›y› çald›. Hazreti
Hasen ve Hazreti Hüseyin
koﬂarak gelip, zan ettiler ki
babalar› yemiﬂ getirdi.
Gördüler ki, boﬂ geldi; bir
nesne getirmedi. A¤lamaya baﬂlad›lar. Sonra Hazreti Fât›ma’ya buyurdular
ki, yâ Hayrünnisâ! O alt›
akçe ile bir Müslüman› hapisten kurtard›m. Hazreti
Fât›ma buyurdu ki, güzel
yapt›n, yâ ‹mâm. Elhamdülillah ki, bir Müslüman›
bunun gibi elemden kurtard›n. Böyle buyurmakla
berâber, mubârek hât›rlar›
bir miktar mahzûn olur gibi oldu. Bizim ihtiyâç›m›z
çok idi. Niçin böyle yapt›n
diyecek iken, öyle demeyip, hemen Allahü teâlâ
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bize kâfîdir, dedi. Hazreti
Ali Hazreti Fât›ma’n›n gam›n›n oldu¤unu ve iki ﬂehzâdenin a¤lad›klar›n› görünce; mubârek gönüllerine üzüntü gelip, bu elem
ile d›ﬂar› ç›kt›. Resûlullah
Efendimizin huzurlar›na
var›p, cemâl-i ﬂerîflerini
müﬂâhede ederek, bu
gamdan kurtulay›m niyeti
ile gitti. Zîrâ bir kimsenin
yüzbin gam› olsa, Resûlullah Efendimizin mubârek
cemâline nazar eylese
[baksa], bütün gam› ve
gussas› gittikten baﬂka,
kalbine birçok sürûrlar ve
safâlar hâs›l olurdu. Onun
için Hazreti Ali, Sultân› kâinât Efendimizin huzuruna
gitti. Biraz gittikten sonra,
yolda bir kiﬂiye rast geldi.
Elinde bir besili deve tutar
idi. Hazreti Alî’ye dedi ki,
ey yi¤it, bu deveyi satar›m, al›r m›s›n. Hazreti Ali
buyurdu ki, hâz›r akçem
yoktur. O ﬂah›s dedi ki, sana veresiye veririm. Hazreti Ali dedi ki, ne kadara
verirsin. Dedi ki, yüz akçe62 dört büyük halife

ye veririm. Hazreti Ali dedi
ki, makbûlümdür; al›r›m.
O da râz› olup, öyle olsun
dedi. Deveyi Hazreti Alî’ye
teslîm etti. Hazreti Ali, deveyi eline al›p, biraz gittikten sonra bir baﬂka ﬂah›sa
dahâ rast geldi. Dedi ki, yâ
Ali, bu deveyi satar m›s›n.
Hazreti Ali, evet satar›m
dedi. O ﬂah›s dedi ki, üç
yüz akçeye bana verir misin. Hemen vereyim, dedi.
Deveyi o ﬂah›sa teslîm etti. O ﬂah›s da üçyüz akçeyi
Hazreti Alî’ye tamamen
verip, deveyi al›p-gitti.
Hazreti Ali de sevinip,
do¤ru pazara gitti. Yiyecekler ve yemiﬂler al›p, seadethânelerine vard›. Kap›y› aç›p, içeri girdi¤inde
ﬂehzâdeler sevinip, yemiﬂi
ve ni’metleri ald›lar. Yeme¤e baﬂlad›lar. Hazreti
Fât›ma-tüz-zehrâ, Hazreti
Alî’ye bu akçeyi nereden
ald›n, diye sordular. Hazreti Ali meydana gelen hâdiseyi anlatt›. Ondan sonra
yeme¤i yiyip, neﬂ’elendiler. Sonra, Allahü teâlâya
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hamd ve senâ ve ﬂükür ettiler. Hazreti Ali buyurdu
ki, yâ Hayrünnisâ! ﬁimdi
ben, Resûlullah’›n meclisine gideyim. Seadet ile kalk›p, devlethâneden d›ﬂar›
ç›kt›. Biraz gitti¤i gibi, karﬂ›dan Fahr-i âlem göründü. O s›rada Sahâbe-i güzîn ile otururken buyurmuﬂtu ki, “Varay›m, Ali ile
Fât›ma’y› göreyim.” Seadet ile kalk›p, gelirken,
Hazreti Ali ile karﬂ›laﬂ›p,
tebessüm ederek, buyurdular ki, “Yâ Ali! Deveyi

kimden sat›n ald›n. Kime
satt›n.” Hazreti Ali dedi ki,
“Allahü teâlâ ve Resûlü bilir.” Resûlullah buyurdu
ki, “Yâ Ali! Sana deveyi
satan Cebrâîl aleyhisselâm idi. Sat›n alan ‹srâfîl
aleyhisselâm idi. O deve
Cennet develerinden idi.
Yâ Ali! Sen o Müslüman›n
s›k›nt›s›n› giderdi¤in için,
Allahü teâlâ dünyada yerine elli hasene verdi. Âh›rette verece¤inin hesâb›n›
Allahü teâlâdan baﬂka
kimse bilmez” .
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Menk›be: Hazreti Ali’nin
ﬂân-› ﬂerîflerinde olan
âyet-i kerîmeler beyan›ndad›r:
1– Ba’z› âlimler derler
ki, Emîr-ül mü’minîn Hazreti Ali mescidde namaza
durmuﬂtu. Bir dilenci dua
etti. Bir ﬂey istedi. Hazreti
Ali rükû’a varm›ﬂ idi. Parma¤›ndaki yüzü¤ü iﬂâret
ile o dilenciye verdi. Bu iﬂ
[amel] Allahü teâlâya
makbûl gelip, meâl-i ﬂerîfi
“Ancak Allahü teâlâ, Resûlü ve mü’minlerden
îmân edenler, namazlar›n›
k›lanlar, rükû’da olduklar›
hâlde sadaka verenler, sizin velînizdir” olan âyet-i
kerîmeyi gönderdi. [Mâide
sûresi 55]
‹ﬂâret: “K›ymetsiz, de¤eri olmayan birﬂey k›ymetli bir kimsenin vermesi ile de¤erli olur.” Kadr
gecesi bütün geceler gibi
bir gece olmas›na ra¤men; Allahü teâlâ k›ymet
verdi¤i için; bin aydan dahâ k›ymetli olmuﬂtur. Ümmetlerin iyisi bu ümmettir
64 dört büyük halife

ki, onlar›n bir tâ’atlar› yediyüz olur. O mert Hazreti
Alid›r ki, üç dört arpa ekme¤i ve yar›m dinârl›k bir
gümüﬂ yüzük verdi¤i için,
o mertebelere yükselmiﬂtir.
2– Abbâs ve Talha aras›nda bir münâzara vâk›’
oldu. Abbâs buyurdu ki,
hâc›lara suyu ben da¤›tt›¤›m için dahâ fazîletliyim.
Talha buyurdu ki, Beyt-i
ﬂerîfin kilidini ben tutar›m.
‹stersem gece orada kal›r›m. Onun için ben dahâ
fazîletliyim. Hazreti Ali buyurdu ki, siz ne dersiniz!
Ben sizden on ay önce yüzümü bu k›bleye dönmüﬂüm. Siz o zaman yoktunuz. Allahü teâlâ, meâl-i
ﬂerîfi “Hâc›lara su vermeyi
ve Mescid-i harâm› binâ
etmeyi, îmân etmek ile ve
Allah yolunda cihâd etmek ile bir mi tutuyorsunuz. Hây›r, böyle de¤ildir.
Allah zâlimlere [Resulüne
düﬂmanl›k edenlere, Allahü teâlâya ﬂirk koﬂanlara,
dalâlette kalmakta ›srâr
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edenlere] hidâyet vermez.
Derecesi Allah indinde en
çok olanlar, Allaha îmân
edenler, hicret edenler ile
mallar›n› ve nefslerini Allah yolunda vererek cihâd
edenlerdir” olan âyet-i kerîmeleri gönderdi. [Tövbe
sûresi 19-20]
3– Emîr-ül mü’minîn
Ali bin Ebî Tâlib ve Fât›ma
ve Hasen ve Hüseyin hakk›nda, “Size ‹slamiyet’i
bildirdi¤im ve Cennet’i
müjdeledi¤im için, bir karﬂ›l›k beklemiyorum. Yaln›z
yak›n›m olanlar› seviniz!”
[ﬁûrâ sûresi 23] buyuruldu. Katâde buyurdular ki,
“müﬂrikler bir cemiyette,
görelim bakal›m, Muhammed getirdi¤i sözler üzerine bir karﬂ›l›k istiyecek mi,
dediler.” Bu sözler üzerine
Allahü teâlâ bu âyet-i kerîmeyi inzâl buyurdu.
Sa’îd bin Cübeyr, ‹bni
Abbâs’dan rivâyet etmiﬂtir
ki, bu karâbetten [yak›nl›ktan], Resûlullah Efendimiz, Hazreti Ali, Fât›ma ve
Hasen ve Hüseyin’i irâde

etmiﬂtir. Bir kimseye hiçbir
hâlde bunlar› düﬂman tutmak lây›k olmaz.
4– Allahü teâlâ, Aliyyül
mürtedâ’n›n pâk dinli olmas›n› beyan edip, buyurdular ki, [Hicr sûresi 47-48]
“Biz o ehl-i Cennet’in sadrlar›ndan [gönüllerinden]
h›kd› ve hasedi ç›kar›r›z.
Onlar birbirlerine kardeﬂ
olarak serîrleri üzere, dâimâ birbirlerine mukâbildirler. Cennet’te onlar, eziyet ve meﬂakkat mes etmez. Onlar Cennet’ten hiç
ihrâc olunmazlar.” Âlimlerden ba’z›s› buyurmuﬂlar
ki, bu âyet-i azîme; Hazreti
Ali, Hazreti Mu’âviye, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyr
ve Hazreti Âiﬂe-i S›ddîka’n›n üstünlüklerini bildirmek için nâzil olmuﬂtur.
5– Allahü teâlâ buyurdu
ki; “Ey mü’minler! Resûlullaha münâcât etti¤iniz vakitte, önce sadaka veriniz!
Bu sizin için hay›rl›d›r.
Nefslerinizi ﬂüphe ve mal
sevgisinden en iyi temizleyicidir. E¤er sadaka veredört büyük halife 65
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cek birﬂey bulamazsan›z,
Allah gafûr ve rahîmdir.”
[Mücâdele sûresi 12] (Münâcât; bir arzûyu gizli olarak söylemekdir.) ‹mam›
Mücâhid buyurdular ki, hiçbir kimseye, bu âyet-i kerîme ile amel etmek, ittifak
düﬂmedi. Hazreti Ali bin
Ebî Tâlib, bu fermân nâzil
olduktan sonra ne zaman
Resûlullah Efendimiz ile
münâcât etmek istese idi,
bir sadaka verirdi. ‹bni
Ömer seadet ile buyurdular ki, Emîr-ül mü’minîn
Hazreti Ali’de üç nesne var
idi ki, onlardan biri bende
olayd›, bana k›rm›z› tüylü
ve siyâh gözlü develerden
sevgili olurdu. O ﬂeylerden
birincisi, Resûlullah Efendimiz kendi kerîmeleri Fât›ma-tüz-zehrâ’y› ona verdi.
‹kincisi, Hayber gününde
fetih için bayra¤› ona verdi.
Üçüncüsü, “Resûlüme bir
ﬂey söyleyece¤iniz zaman,
önce sadaka veriniz!” âyeti kerîmesi ile o amel etti.
Derler ki, Hazreti Alî’nin
bir dinâr alt›n› vard›. Onu
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on dirheme ay›rd›. On dirhemi tasadduk etti. Resûlullah Efendimizden on
mes’ele sual etti. Dedi ki:
“Yâ Resûlallah! Allahü teâlâya nas›l ibâdet edeyim.” Buyurdular ki: “S›dk
ve safâ ile!” Dedi ki: “Yâ
Resûlallah! Hak teâlâdan
ne isteyeyim.” Buyurdular
ki, “Dünyada ve âh›rette
âfiyet ve magfiret iste.”
Dedi ki: “Yâ Resûlallah!
Benim üzerime ne lâz›md›r.” Buyurdular ki: “Allahü teâlân›n buyurdu¤unu
tutmak ve Resûlünün buyurdu¤unu tutmak.” Dedi
ki: “Yâ Resûlallah! Ne
edeyim ki, benim kurtuluﬂum onda olsun.” Buyurdular ki: “Helal ye ve do¤ru söyle!” Dedi ki: “Yâ Resûlallah! Rahat ne ﬂeydedir.” Buyurdular ki: “Allahü teâlân›n dîdâr›nda.”
Dedi ki: “Yâ Resûlallah!
Fesat nedir.” Buyurdular
ki: “Kâfir olmak. Hak teâlâya ﬂirk koﬂmak” Dedi
ki: “Yâ Resûlallah! Vefâ
nedir.” Buyurdular ki: “Eﬂ-
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Peygamber efendimizin ahlâki
vas›flar›ndan bahseden Hazreti
Ali rivayeti hilye

hedü en lâ ilâhe illallah ve
eﬂhedü enne Muhammed’en Resûlullah!”
Nükte: Allahü teâlâ diledi¤ini azîz, diledi¤ini zelîl
eder. Resûlullah Efendimiz Mekkeliler aras›nda
öyle olmuﬂ idi ki, her kime
söz söylese o kimse yüz
çevirirdi. Böylece Resûlullah› küçük düﬂürmek isterler idi. Kur’ân-› azîm-üﬂﬂânda [Fussilet sûresi 26]
mealen; “Kâfirler, Kur’ân-›
kerîm için, onu dinlemeyiniz! Lagv ediniz! [Boﬂ ﬂey-

lerdir, diyerek ba¤›r›n›z!]
derlerdi” buyuruldu. Sonra mertebesini yükselterek
“Onun sözünü iﬂitebilmeniz için, önce sadaka vermeniz lâz›md›r.” buyurdu.
Dahâ sonra [Hücurât 4]
mealen; “Ey mü’minler!
Seslerinizi, Resûlullah’›n
sesinden dahâ yükseltmeyiniz! Onunla konuﬂurken
birbirinizle konuﬂur gibi
ba¤r›ﬂmay›n›z!” buyuruldu. Dahâ sonra Allahü teâlâ, Resûlullah’›n Mekke’de durmas›na engel
olan Mekkelilere karﬂ›l›k,
Onu bir dereceye yükseltti
ki, Cebrâîl aleyhisselâm ve
cümle mukarreb melekler
o dereceye ulaﬂamad›.
Onu “Kabe kavseyn” makâm› ile ﬂereflendirdi.
“‹ﬂâret”: Yalan yere yemin eden, Harem-i ﬂerifte
avlanan, oruclar›nda ve
namazlar›nda kusûru olanlar, fakîrlere birﬂey vererek
Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanmaya çal›ﬂmal›d›r. Bu,
fakîrler için ne büyük bir
makâmd›r.
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6– Allahü teâlâ [Câsiye
sûresi 21] mealen: “Dünyada kötü amel iﬂleyenleri; îmânl› olanlar ve sâlih
amel yapanlar gibi hayatta ve öldükten sonra müsâvî k›laca¤›m›z› m› zan
ediyorlar. Buna ne ile hüküm ediyorlar!” buyurdu.
Bu âyet-i kerîme Hazreti
Alî’nin ﬂân›n›n ﬂerefi için
nâzil olmuﬂtur ki, îmân›
do¤ru idi. Bütün iﬂleri lây›k ve be¤enilmiﬂ ve riyâs›z, yak›ﬂ›r idi. Müﬂrikler
ise ona derlerdi ki, “Dedikleriniz do¤ru ç›ksa bile, Allahü teâlâ bizi, dünyada
oldu¤u gibi yine sizden
üstün k›lar.”
7– Allahü teâlâ, Ahzâb
sûresi 33.cü âyet-i kerîmesinde meâlen; “Ey Habîbimin Ehl-i beyti! Allahü teâlâ, sizin günâhs›z olman›z› istiyor.” buyurdu. Resûlullah Efendimizin Ehl-i
beyti; Ezvac-› tâhirât ve yak›nlar› ve aﬂîreti, Ali ve Fât›ma ve Hasen ve Hüseyin’dir “rad›yallahü teâlâ
anhüm”.
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Menk›be: Hazreti Ali’nin
üstünlükleri hakk›nda
söylenen haberler beyan›ndad›r.
1– Sa’îd bin Cübeyr,
Abdullah ibni Abbâs’dan
rivâyet eder. ‹bni Abbâs
der ki, meâli ﬂerîfi, “Ey Resûlüm! Sen insanlar› korkutucusun! Her kavme
do¤ru yolu gösterici birisi
vard›r.” olan, Ra’d sûresi
yedinci âyet-i kerîmesi nâzil olunca, Resûlullah buyurdu ki: “Korkutucu benim. Ali yol göstericidir.
Yâ Ali! Senin ile gidenler,
do¤ru yolda gidenlerdir.”
2– Rebi’at ebni Nâcid,
Ali bin Ebî Tâlib’den rivâyet eder. Buyurdular ki,
Resûl-i ekrem beni ça¤›rd›
ve buyurdu ki, Yâ Ali! Îsâ
bin Meryem aleyhisselâm
gibisin. Yahudi ona bu¤z
etti. Hattâ vâlidesi Meryem’e, hâﬂâ sümme hâﬂâ
bühtân ettiler. Nasârâ ona
muhabbet ettiler. Hattâ
onu bir makâma ç›kard›lar
ki, onun makâm› de¤il
idi.” Hazreti Ali buyurdu-

AL‹ B‹N EBÎ TÂL‹B
lar ki: Çok kimseler benim
yüzümden helâk olurlar.
Ba’z›s› beni ifrâtla severler. Di¤er Sahâbe-i güzîne
bu¤z ederler. Ben onlar›
sevmem. Ba’z›s› bana
bu¤z ederler. Di¤er Sahâbeleri severler. Bu iki tâife
de Cehennem ehlidir. Ben
Nebî de¤ilim. Bana vahy
nâzil olmaz. Lâkin, kudretim oldu¤u kadar Kitap ile
amel ederim. Allahü teâlân›n tâ’at›nda ben ne emredersem, size vâcibdir. ‹steseniz de istemeseniz de
yapman›z lâz›md›r. Ma’siyyette, günah olan iﬂte bana itâ’at etmeyiniz. Zîrâ
bana itâ’at iyiliktedir.
3– Kays bin Hâris rivâyet eder: Bir kiﬂi Mu’âviye
bin Ebî Süfyân’dan bir
mes’ele sual etti. Hazreti
Mu’âviye dedi ki; Var [git]
Hazreti Ali’den sual et ki, o
benden iyi bilir. O kiﬂi dedi
ki, ben bu mes’elede senin cevâb›n› isterim. Senin verece¤in cevâb›
Alî’nin cevâb›ndan çok severim. Hazreti Mu’âviye

dedi ki: Sen yalan söyledin. Sen kötü kiﬂisin. Muhakkak sen, Resûlullah
Efendimizin ilimde mu’azzez ve mükerrem tuttu¤u
kimseden ikrâh ettin, yüz
çevirdin. Resulullah Efendimiz, buyurdu ki: “Yâ Ali,
Sen benim yan›mda, Hârûn’un Mûsâ (aleyhimesselâm) yan›nda oldu¤u gibisin. Ancak benden sonra Peygamber gelmez.”
Hazreti Ömer Hazreti Ali
ile meﬂveret ederdi. E¤er
bir mes’elede müﬂkili,
s›k›nt›s› olsa idi, Hazreti
Ali burada m›d›r, der idi.
Hazreti Mu’âviye o kiﬂiye
dedi ki, kalk, Allahü teâlâ
ayaklar›na kuvvet vermesin. O kiﬂinin ad›n› kendi
divân›ndan sildi.
4– Sa’d bin Ebî Vakkâs
buyurdu ki, bir vakit Hazreti Mu’âviye bir hâcetinden dolay› benim yan›ma
gelmiﬂ idi. Hazreti Ali’den
bahsetti. Ben dedim, üç
haslet Ali de vard›r ki, e¤er
o üçten birisi bende olsayd›, bana dünyadan ve içindört büyük halife 69
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dekilerden sevgili gelirdi.
‹ﬂittim ki, Resûlullah Efendimiz buyurdu, “Her kim
ki ben onun velîsiyim. Ali
de onun velîsidir.” [Beni
seven Ali’yi de sever.] Resûlullah Efendimizden iﬂittim ki, Hayber günü buyurdu: “Yar›n ben bayra¤›
bir kimseye vereyim ki,
Allahü teâlâ ve Resûlü
onu severler. Ve o da Allah› ve Resûlünü sever.”
Alemi [bayra¤›, sanca¤›]
Alî’ye verdi. Resûlullah
Efendimizden iﬂittim ki,
buyurdu: “Yâ Ali! Sen benimle; Hârûn’un Mûsâ
(aleyhimesselâm) ile oldu¤u gibisin.”
5– Câbir bin Abdullah,
Resûlullah Efendimizden
rivâyet etmiﬂtir. Buyurdular ki: “O beni mi’râca ilettikleri gece, göklerde hicâblardan (perdelerden)
geçtim. Hicâblar›n aras›ndan bir nidâ edici nidâ etti
ki, “Yâ Muhammed! Senin baban ‹brâhîm ne güzel babad›r. Ali bin Ebî Tâlib ne güzel kardeﬂdir.
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Ona hay›r ile vas›yet eyle.” Hasen-i Basrî, Enes
bin Mâlikden rivâyet eyler. Resûlullah Efendimiz
buyurdu ki: “Üç kimse
vard›r ki, Cennet onlara
müﬂtakt›r. Ali bin Ebî Tâlib, Ammâr bin Yâser, Selmân-› Fârisî “.
6– Sa’d bin Ebî Vakkâs
buyurdu ki: Bir gün Hazreti Mu’âviye bana dedi ki,
Ali’yi sever misin. Ben
onu nice sevmiyeyim ki,
Resûlullah Efendimiz Hazreti Alî’ye buyurdu ki: “Yâ
Ali! Sen bana, Hârûn’un
Mûsâya (aleyhimesselâm)
yak›nl›¤› gibisin!”
7–ﬁâ’bî der ki; Ali Mürtedâ hazretleri, Cemel
vak’as› günü, Zeyd bin
Serhân’› gördü. Zeyd düﬂmüﬂ, kan içinde yuvarlan›r. Hazreti Ali baﬂ› yan›nda durdu. Buyurdu ki: Yâ
Zeyd! Allahü teâlâ sana
rahmet etsin. Ben seni güvenilir [emânete sâhib ç›k›c›] ve iyi iﬂli bilirdim. Resûlullah Efendimiz sana
Cennet ile müjde vermiﬂ-
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tir. Zeyd, kan aras›ndan
elini kald›r›p, dedi ki: Yâ
Emîr-el mü’minîn! Sana
da müjde olsun Cennet ile
ki, Resûlullah müjde vermiﬂtir. Bu cengde senin ile
bulunmad›m ki, ceng edeyim ve saflar› birbirine vuray›m ve has›mlar› helâk
edeyim. Fakat bunlar› halka riyâ ve gösteriﬂten ötürü veyâ dünya tamâ’›ndan, arzusundan ötürü
yapmayay›m. Resûlullah
Efendimiz, buyurdu ki:
“Ali iyilerdendir. Bâgîleri
[isyân edenleri] öldürür.
Ona yard›m eden iyi ﬂeylere kavuﬂur. Ona yard›m
etmeyen iyi ﬂeylerden
uzak kal›r, mahrûm kal›r.”
Bunu iﬂittim, sevdim ki,
gazâlarda senin ile olay›m.
Senin dostlar›ndan [yârlar›ndan] olay›m. Bunlar›
dedi ve rûhunu teslîm etti .
8– Amr bin el Cûmî rivâyet eder. Ben Resûlullah’›n huzurunda oturmuﬂ idim. Buyurdu ki, “Yâ
Amr!” “Lebbeyk yâ Resûlallah!” dedim. Buyurdu;

“‹ster misin ki, Cennet’in
dire¤ini sana göstereyim.” Dedim, isterim yâ
Resûlallah! O s›rada Ali
bin Ebî Tâlib oradan geçti.
Buyurdu: “Bu kiﬂi ve bunun ehli Cennet’in dire¤idirler.” Yine Abdullah bin
Abbâs hazretlerinin rivâyeti ile Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “Ali bedende baﬂ menzilesindedir.”
9– Hazreti Ali rivâyet
eder. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “Beni
mi’râca ilettikleri o gecede, Cebrâîl aleyhisselâm
benim elimi tuttu. Beni
Cennet derecelerinden bir
müzeyyen derecede oturttu. Orada bir ayva benim
önüme koydu. Ben ald›m,
koklad›m. Elimde döndürürken, iki bölük oldu. Bir
hûrî ondan d›ﬂar› geldi ki,
ondan güzel hûrî görmedim.” Dedi ki: “Esselâmü
aleyke yâ Muhammed!”
Ben cevap verdim ve dedim, “Sen kimsin”. Benim
ismim “Râdiyye-i Merd›ydört büyük halife 71
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ye”dir. Allahü teâlâ, beni
üç ﬂeyden yaratm›ﬂt›r. Yukar› k›sm›m› anberden, orta k›sm›m› kâfurdan, aﬂa¤›
k›sm›m› miskten. Beni âb-›
hayât ile yo¤urdu. Ondan
sonra, Hüdâvend-i Cebbâr
ve Hâl›k-i perverdigâr bana “Ol!” dedi; oldum. Allahü teâlâ beni, kardeﬂin
Hazreti Ali ibni Ebî Tâlib
için yaratm›ﬂt›r.
Ebû Zer-i G›fârî rivâyet
etmiﬂtir. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “Her
kim benden ayr›ld›. Allahü
teâlâdan ayr›ld›. Yâ Ali!
Her kim senden ayr›ld›.
Benden ayr›ld›.”
Hazreti Enes bin Mâlik
rivâyet eder. Server-i kâinât Efendimiz buyurdular
ki: “Ali bin Ebî Tâlib’i zikretmek [anmak] ibâdettir.”
10– Abdullah bin
Mes’ûd buyurur: Habîb-i
ekrem Efendimizin huzurunda idim. Hazreti Ali
hakk›nda sual olundukta,
“Hikmeti on cüze taksîm
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ettiler. Dokuz cüzünü Ali
bin Ebî Tâlib’e verdiler. Bir
cüzünü sâir (di¤er) insanlara verdiler!” buyurdular.
11– Abdullah bin Abbâs bildiriyor. Resûl-i ekrem Efendimiz bir gün d›ﬂar› ç›kt›. Hazreti Alî’nin
elini kendi mubârek eli ile
tuttu¤u hâlde, buyurdu
ki: “Âgâh olun [uyan›k
olun]. Her kim, buna bu¤zeder. Muhakkak Allahü
teâlâya ve Resûlüne
bu¤z etmiﬂ olur. Her kim
buna muhabbet eder.
Muhakkak Allahü teâlâya
ve Resûlüne muhabbet
etmiﬂ olur.”
12– Abdullah bin Abbâs rivâyet eder. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki:
“Her kim hilimde ‹brâhîm
aleyhisselâma, hikmette
Nûh aleyhisselama, çekti¤i s›k›nt›larda Yûsüf aleyhisselâma bakmak isterse; Ali bin Ebî Tâlib’e baks›n.”
Enes bin Mâlik rivâyet
etmiﬂtir. Resûlullah Efen-
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dimizin huzur-› ﬂerîflerinde oturmuﬂ idik. O s›rada
Hazreti Ali geldi. Meclisin
ard›nda oturdu. Resûlullah Efendimiz onu ça¤›rd›.
Hattâ önüne oturdu. Buyurdu ki: “Yâ Ali! Allahü
teâlâ seni dört haslet ile
benim üzerime mükerrem
ve müfeddâl [sâirlerinden
ziyâde meziyetli] k›ld›.
Hazreti Ali hemen dizleri
üzerine gelip, baﬂ›n› topra¤a koyup, dedi ki, babam, anam sana fedâ olsun, yâ Resûlallah! Kölenin efendi üzerine fadl›
olur mu? Buyurdular ki:
“Yâ Ali! Allahü teâlâ bir
kula ikrâm etmek isterse,
gözlerin görmedi¤i, kulaklar›n iﬂitmedi¤i ve bir beﬂerin hât›r›na gelmeyen
ﬂeyi verir!” Enes dedi ki,
biz dedik, yâ Resûlallah!
Bize onu beyan buyur, bilelim. Buyurdular ki: “Allahü teâlâ, ona Fât›ma gibi
bir zevce nasîb etti. Ben
nasîb olunmad›m. Hasen
ve Hüseyin gibi o¤ullar
nasîb etti. Ben nasîb olun-

mad›m. Bir kay›n ata ona
nasîb olundu. Bana olunmad›.”
13– Sa’îd bin Cübeyr,
Abdullah bin Abbâs’›n elini tutup, gidiyordu. Zemzem kuyusuna geldiler.
Orada ise bir kavim oturmuﬂtu. Hazreti Ali’ye ﬂetm
ederlerdi. [Ya’ni onu kötülüyorlard›.] ‹bni Abbâs
hazretleri buyurdu ki, beni
dönderin. Onlardan yana
geri döndürdüler. [Onlar›n
yan›na vard›lar.] Var›p,
orada durdu ve buyurdu
ki, Allahü teâlâya ve Resûlüne yaramaz sözler söyleyen kimdir. Dediler ki:
Bizim aram›zda kimse Allahü teâlâya yaramaz söylemez. Ve bizim aram›zda
Hazreti Resûle hiç kimse
yaramaz sözler söylemez.
Buyurdu ki, Ali bin Ebî Tâlib’e yaramaz söyleyen ve
ﬂetm eden, sö¤en var m›d›r. Dediler, evet vard›r.
Buyurdu ki: ‹ﬂitin, ben ﬂehâdet ederim ki, Resûlullah Efendimizden bu kula¤›m ile iﬂittim; buyurdu ki:
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“Her kim Alî’ye seb’ eder
(kötü söz söylerse), muhakkak bana seb’ ederler.
Her kim bana seb’ eder,
muhakkak Allahü teâlâya
seb’ eder. Her kim Allahü
teâlâya seb’ eder, Allahü
teâlâ ve tekaddes onu
yüz üzerine Cehennem’e
atar.”
14– At›yye-tül Ufî der
ki: Câbir bin Abdullah’›n
huzuruna geldik. Pîr olmuﬂ [ihtiyârlam›ﬂ] ve kaﬂlar› gözlerini örtmüﬂ idi.
Ona, Hazreti Ali’nin muhabbetinden sorduk. Baﬂ›n› kald›r›p, ﬂöyle söyledi;
Resûlullah Efendimizin zaman-› ﬂerîflerinde bir kimsenin münâf›k oldu¤unu
Hazreti Alî’ye bu¤zetmesi
ve düﬂman tutmas› ile anlard›k.
15– ﬁa’bî der ki, Ebû
Bekr-i S›ddîk, Hazreti Ali’yi
gördü ve buyurdu ki: Resûlullah Efendimizin huzurunda, makâm cihetinden
en üstününe ve yak›nl›k cihetinden en yak›n›na ve
kana’at cihetiyle agniyâs›74 dört büyük halife

na [zenginine] bakarak
mesrûr olmak, sevinmek
isteyen, Ali bin Ebî Tâlib’e
baks›n.
16– Âiﬂe-i S›ddîka buyurdular ki, yâ Resûlallah!
Senden sonra halk›n hay›rl›s› kimdir, dedim. Buyurdular ki: “Ebû Bekr-i
S›ddîk’t›r.” Dedim, ondan
sonra, buyurdular ki:
“Ömer’dir”. Ondan sonra
kimdir. Buyurdular ki: “Osman’d›r.”
Fât›ma-tüz-zehrâ dedi
ki, “Yâ Resûlallah! Ali hakk›nda hiçbir nesne söylemediniz.” Buyurdular ki:
“Yâ cân›m k›z›m! Ali benim nefsim demektir. Hiç
kimse gördün mü ki, kendini be¤ensin veyâ kendi
hakk›nda bir ﬂey söylesin!”
17– ‹mam Zeynel’âbidîn Ali bin Hüseyin, ceddi
Ali bin Ebî Tâlib’den rivâyet eder. Hazreti Ali buyurdu ki, Resûlullah Efendimiz bana, ilimden bin bâb
ta’lîm etti. Her bâbdan da
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bin ﬂeklini ta’lîm etti [ö¤retti].
18– Abdullah el-Kindî
rivâyet eder. Hazreti
Mu’âviye bin Ebî Süfyân
hac yapt› ve geldi. Cemâ’at ortas›nda oturdu.

Abdullah bin Abbâs ve
Abdullah bin Ömer’in huzurlar›nda Hazreti Mu’âviye elini, Abdullah bin Abbâs’›n dizi üzerine koyup,
dedi ki, ben senin amca
o¤lundan hilâfete dahâ lây›k›m. Abdullah bin Abbâs
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buyurdu; Niçin? Dedi ki,
ondan dolay› ki, ben o halifenin amcazâdesiyim ki,
onu zulüm ile katlettiler.
Ya’ni o Osmân bin Affân.
Abdullah dedi ki: O hilâfete senden ﬂu sebeb ile dahâ lây›kt›r ki, Hazreti
Ali’nin yak›nl›¤› senin amcazâden yak›nl›¤›ndan ileridir. Hazreti Mu’âviye bunu iﬂitti ve sustu. Yüzünü
Sa’d bin Ebî Vakkâs’a döndürdü. Dedi ki: yâ Sa’d!
Sen hakk› bât›ldan ay›rmaz m›s›n! Bizim lehimize
veyâ aleyhimize olur musun. Sa’d dedi ki: Zulmet
yeri kaplad›¤› vakit, sabredemem. Tâ âlem rûﬂen olsun, gideyim. Hazreti
Mu’âviye dedi, vallahi ben
Kur’ân-› azîm-üﬂ-ﬂân› okudum. Onda bir ﬂey bulmad›m. Sa’d dedi: Sen bu sözü kabûl eder misin. Ben
Resûlullah Efendimizden
iﬂittim, Ali bin Ebî Tâlib’e
buyurdu ki: “Yâ Ali! Sen
hak ilesin. Hak senin iledir.” Hazreti Mu’âviye dedi
ki: Bir kimse getir ki, bunu
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senin ile iﬂitmiﬂ olsun.
Sa’d dedi ki: Ümmü Seleme iﬂitmiﬂtir. Râvî der ki;
Hazreti Mu’âviye ve o cemâ’at cümlesi kalk›p, Ümmü Seleme’nin huzurlar›na vard›lar. Dediler ki: Yâ
Ümmül mü’minîn! Resûlullah Efendimizden sizin
rivâyetiniz ile Sa’d bir hadîs-i ﬂerîf söyler. Ümmü
Seleme dedi, ne söyler.
Der ki, Resûlullah Efendimiz Alî’ye “Sen hak ilesin,
hak senin iledir,” buyurmuﬂtur. Ümm-ü Seleme
hazretleri, do¤ru söyler.
Ben kendi evimde, böyle
buyurduklar›n› Resûlullah
Efendimizden iﬂittim. Hazreti Mu’âviye yüzünü döndürüp, Hazreti Sa’d ve sâir
Eshâb-› güzîn’e bak›p, onlardan özür dileyip, e¤er
ben bu Hadîs-i ﬂerîfi önceden iﬂitmiﬂ olayd›m, dâimâ, Ali bin Ebî Tâlib’in
hâdimi, hizmetçisi olurdum, buyurdu.
19– Abdullah bin Abbâs rivâyet etti. Habîb-i ekrem Efendimiz buyurdular
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ki: “Ben ilmin terâzîsiyim.
Ali o terâzînin kefeleridir.
Hasen ve Hüseyin ipleridir.
Fât›ma alâkas›d›r [kefelerin as›ld›¤› demiridir] ve
benden sonra imâmlar o
terâzinin amûdîdir [düﬂey
demiridir]. O terâzî ile bizim dostlar›m›z›n amelini
tartarlar.”
Hazreti Enes bin Mâlik
rivâyet eder. Hazreti Habîb-i ekrem efendimiz buyurdular ki: “Ben ilmin
ﬂehriyim. Ali o ﬂehrin kap›s›d›r. O kap›n›n halkas›
Mu’âviye’dir.”
20– Hazreti Mu’âz bin
Cebel rivâyet etmiﬂtir. Habîb-i Hudâ Resûl-i Müctebâ Efendimiz buyurdular
ki: “Allahü teâlâ bir kavmi
günâhlar›ndan pâk eder,
saçlar› tamamen dökülen
kimseler gibi ki, bu kavmin öncüsü Ali bin Ebî Tâlib’dir.”
21– Câbir bin Abdullah
rivâyet eder. Habîb-i ekrem Efendimiz buyurdu ki:
“Ali bin Ebî Tâlib’in bu

ümmet üzerine hakk›, baban›n o¤lu üzerine hakk›
gibidir.”
22– Abdullah bin Abbâs rivâyet eder. Resûlullah Efendimiz buyurdular
ki: “Hazreti Ali ibni Ebî Tâlib’in muhabbeti, günâhlar› yer, mahfeder. Nas›l ki
ateﬂ odunu yiyip mahfetti¤i gibi.”
23– Mu’az bin Cebel rivâyet eder. Resûlullah
Efendimiz buyurdu ki: “Ali
bin Ebî Tâlib’in sevgisi, bir
hasenedir ki, ya’ni bir
tâ’attir ki, hiç bir seyyie,
ya’ni hiçbir ma’siyyet
onunla zarar veremez.
Bu¤z ve adâveti (düﬂmanl›¤›) bir seyyiedir ki, hiçbir
hasene onunla fayda veremez.” Selmân-› Fârisî
rivâyet eder. Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki:
“Benim s›rr›m›n sâhibi Ali
bin Ebî Tâlib’dir .”
24– Ebû Zer-i G›fârî rivâyet eder. Peygamberimiz
buyurdu ki: “Ali benim ilmimin kap›s›d›r. Âﬂikâre
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edicidir, bildirmem lâz›m
gelen ﬂeyleri ümmetime
aç›klay›c›d›r. Benden sonra,
onu sevmek îmândand›r.
Ona bu¤z etmek nifâkdand›r. Ona nazar etmek [bakmak] rahmettendir. Onun
muhabbeti ibâdettir.”
25– Ümm-ü Seleme rivâyet eder. Habîb-i ekrem
Efendimiz buyurdular ki,
“Kur’ân-› azîm-üﬂ-ﬂân Ali
iledir. Ali Kur’ân-› azîm-üﬂﬂân iledir.” Ya’ni Hazreti
Ali her zaman Kur’ân-›
azîm-üﬂ-ﬂân›n hükümü ve
emri iledir. Kur’ân-› kerîm
de onun imâm› ve yol
göstericisidir.
26– Ömer bin Hattâb rivâyet eder. Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki:
“E¤er gökleri ve yerleri terâzînin bir kefesine koysalar, Alî’nin îmân›n› di¤er
kefesine koysalar, Alî’nin
îmân› a¤›r gelir.”
27– “E¤er Ali yarat›lmasa idi, dünyada Fât›ma’ya münâsib kimse bulunmaz idi” buyuruldu.
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28– Mu’âviye bin Hîdet
rivâyet etmiﬂtir: Resûlullah Efendimiz buyurdular
ki: “Kalbinde Ali bin Ebî
Tâlib’in bu¤zu oldu¤u hâlde ölen kimse, ister Yahudi olsun, ister Nasârâ olsun, fark etmez.”
29– Mu’âz bin Cebel rivâyet etmiﬂtir: Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki:
“Alî’nin yüzüne nazar etmek [bakmak] ibâdettir.”
30– Ebû Berze-i Eslemî
rivâyet eder. Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki:
“Allahü teâlâ bana husûsî
bir ahd verdi. Bana nice
kere buyurdu ki, bu husûsî ahdimi kabûl ettin mi.
Ben dedim, evet yâ Rabbî
bu ahdi kabûl ettim.” Ebû
Berze-i Eslemî der ki, Resûlullah buyurdu ki, “Dedim, yâ Rabbil’âlemîn! Bu
ahdini ki benim ile ettin.
Ve ben o ahdi senden kabûl ettim. Bana söyle o
ahd nedir. Allahü teâlâ bana vâs›tas›z olarak buyurdu ki, o ahd odur ki, sen
bilesin, benden cümle hal-
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ka diyesin ki, Ali hidâyeti
göstericidir, do¤ru yolun
iﬂâretidir. Mutî’lerin ve
muvahhidlerin gözlerinin
nûrudur. Müslüman ve
mü’minlerin serverleridir.
Ben bütün kullar›ma benim birli¤imi ve tevhîdimi
lâz›m k›lm›ﬂ›m. Bütün
ümmetine senin risâletini
tasdik etmelerini lâz›m
k›lm›ﬂ›m. Bütün mü’minlere Alî’nin muhabbetini
ve meveddetini [sevmeyi]
lâz›m k›lm›ﬂ›m. Her kim
Ali’yi dost tutar, Allahü teâlây› [beni] ve Muhammed’i [seni] dost tutmuﬂ
olur. Muhakkak ki o kimse
hakîkî dost olur. Ali’yi sevmeyen de hakîkî düﬂman
olur.”
“‹ﬂâret”: Zühd ve vefâ
ehli Ali’dir. S›dk ve safâ
ehli Ali’dir. Cömert ve sehâ ehli Ali’dir. R›fk ve r›zâ
ehli Ali’dir. Ali Mürtedâ’n›n mubârek gönlü, kâfirler ve mülhidler ve hâricîler üzerine, Cehennem
Mâliki’nin Cehennem ehli
üzerine ﬂiddetli kat› idi.

Mubârek gönlü, derviﬂler
ve yetîmler ve Cennet ehli
üzerine, Cennet R›dvân’›n›n gönlünden dahâ
yumuﬂak idi. Hazreti Ali
bahâd›rl›kda, aslancas›na
mertlikde, kâfirlere ve
mülhidlere çok ﬂiddetli zehirden ac› idi. Civânmertlikte, derviﬂlere bal ve ﬂekerden tatl› idi. Her vakit ki
Ali, Zülfikâr’› elinde tutar
idi, kâfirlerin ve mülhidlerin ve ehl-i hevâlar›n cânlar› tenlerinde, bedenlerinde muzdarib olurdu,
darlan›rd›. Her vakit ki akçe keselerini eline al›p, açt›¤› zaman, fakîrlerin ve
yetîmlerin cânlar› tenlerinde sâkin olurdu.
Menk›be: Rüknül-‹slam
Ahmed Cürcânî rivâyet
eder. Yüzden fazla Eshâb-›
güzînin rivâyeti ile iﬂittim
ki, Resûlullah buyurdular:
“Alî’nin bir kere Amr bin
Abdûd’ün karﬂ›s›na ç›kmas›, ümmetimin k›yâmete dek ibâdetinden hay›rl›d›r.” Amr bin Abdûd
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dar bin Nizâr evlâd›ndan
idi. Fakat Âd kavminin
kuvvetinde idi. Ömründe
hiçbir cengden yenilerek
dönmemiﬂ idi. Yaln›z Bedr
cenginde yaralan›p düﬂmüﬂ idi. Yaras› iyi oldu.
Tekrar Hendek cengine
geldi. Onun gelmesinden
Müslümanlara korku hâs›l
oldu. O vâk›’ada yirmibir
gün ok ve k›l›nç ile ve m›zrak ile ve taﬂ ile ceng oldu.
Yirmiikinci gününde ceng
ve cidâl iyice ﬂiddetlendi.
Amr bin Abdûd, Hendek
kenâr›na gelip, meydana
er istedi. Müslümanlardan
karﬂ›l›k veren olmad›. Bir
dahâ istedi. Kimse varmad›. Yedi kere da’vet etti.
Yedincide,
Resûlullah
efendimiz, Hazreti Ali’yi
ça¤›rd› ve huzurlar›na
oturttu. Buyurdu ki, “Yâ
Ali! Benim at›ma bin. Zülfikâr› al. Amr bin Abdûd’ün önüne mertçe var.
Onun uzun boylu oluﬂundan ve heybetinden üzülüp, endîﬂe etme ki, ben
Allahü teâlânden, dua
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ederim ki, sana nusret
edip ve senin elin ile Müslümanlardan ﬂerîri def’
eder.” Hazreti Ali at›na binip, Zülfikâr› kuﬂand›. O
aslan ki, av›n› gözleyip, gider gibi, Amr bin Abdûd’ün önüne vard›. Birbirini gördüler. Hazreti Ali
buyurdu ki: Yâ Amr, iﬂittim ki, sen Kâ’be karﬂ›s›nda ahd etmiﬂsin ki, Kureyﬂ’ten bir kimse senden
iki hâcet istedikte, o isteklerden birini yerine getirecekmiﬂsin. Evet yâ Ali.
Ben bu ahdi ettim. Hazreti
Ali buyurdu: Yâ Amr!
ﬁimdi sen bilirsin ki, ben
Kureyﬂ’tenim. Senden iki
hâcet isterim. E¤er ikisini
de kabûl etmez isen, bâri
birisini kabûl et! Önce
senden isterim ki bu saatte Allahü teâlân›n vahdâniyetini ve Resûlullah
Efendimizin risâletini ikrâr
edesin. Dedi ki; Bunu kabûl etmem. Baﬂka ne istersin. Buyurdu ki: Onu isterim ki, bu saatte bu iki
kuvveti birbirine koyas›n,

sen Mekke-i Mükeremeye
dönesin. Bunu kabûl ettim. Ammâ, Ebû Bekr ve
Ömer ve Osman’›n baﬂlar›n› keserim. Hazreti Ali
buyurdu ki, Ey sefîh! Benim baﬂ›m› kesmeyince
onlar›n baﬂ›n› nas›l kesersin. Ey Ali, sen gençsin.
Henüz dünyay› görmemiﬂsin. ‹stemem ki, senin
baﬂ›n› keseyim. Hazreti
Murtedâ buyurdu ki: Ben
isterim ki, Allahü teâlây›n
tevfîki ile, Resûlullah Efendimizin duas› ile senin baﬂ›n› keseyim. Bu sözden
Amr harâretlendi. Hemen
at›ndan inip, at›n› b›rakt›.
Hazreti Alî’ye do¤ru yürüdü. Hazreti Ali de at›ndan
inip, yaya oldu. Birbirine
hamle edip, dolaﬂt›lar.
Hazreti Ali, f›rsat› bulup
ceng aras›nda Zülfikâr› ile
bir darbe vurup, uylu¤unu
dibinden ay›r›p, düﬂürdü.
Hazreti Ali, Amr›n baca¤›n› teninden ay›r›p, yüzünü
ondan döndürüp, uzaklaﬂ›rken, Amr, kendi kesilmiﬂ baca¤›n› eline al›p,
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Hazreti Alî’nin ard›nca att›.
Öyle bir att› ki, e¤er Hazreti Ali, onun önünden sapmasa idi, o ayak parças›
ile helâk olurdu. Hazreti
Ali tekrar dönüp, Amr bin
Abdüd’ün baﬂ›n› kesti. O
s›rada Resûlullah efendimiz hazretleri tekbîr al›p,
buyurdu ki; “Alî’nin Amr
bin Abdûd ile bir kere karﬂ›laﬂmas›, ümmetimin k›yâmete kadar olan ibâdetlerinden hay›rl›d›r.”
Menk›be: Resûl-i ekrem Efendimizin, Hazreti
Alî’ye vas›yetleri beyan›ndad›r.
1– Ali bin Ebî Tâlib rivâyet eder. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Yâ
Ali! Sana beﬂ yüz koyun
vermemi mi, yoksa dinin
ve dünyan kurtuluﬂuna
sebeb olacak beﬂ kelime
ta’lîm etmemi mi sevgili
tutars›n!” Ben dedim; kelimeleri isterim. Bir dua
ö¤rettiler. “Allah›m! Benim günâh›m› af eyle!
Hulkumü geniﬂ eyle! Kesbimi [kazanc›m›] temiz k›l.
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Bana nasîb etti¤in ﬂey’e
kana’at edici eyle. Be¤enmedi¤in ﬂeye nefsimi
meyl ettirme.” Sonra Resûlullah buyurdu ki: “Yâ
Ali! Sonu üzüntü ve a¤lamak olmayan hiçbir sevinç ve neﬂ’e yoktur.”
2– Hazreti Ali rivâyet
eyler ki, Resûlullah Efendimiz buyurdular: “Yâ Ali!
Sen Kâ’be menzilesindesin! Bütün herkes Kâ’be’ye
var›r. Kâ’be hiçbir yere
varmaz. E¤er bir kavim
sana gelip, bu hilâfet emrini sana teslîm ederlerse,
onlardan kabûl eyle! E¤er
gelmezler ise, sen onlara
varma.”
3– Abdullah bin Ömer
rivâyet etti. Resûlullah
Efendimiz buyurdu ki: “Yâ
Ali! Sen ehl-i Cennetsin.
Yak›n zamanda bir kavim
gelir ki, onlar›n lakablar›
olur…. E¤er sen onlara yetiﬂirsen onlar› öldür ki,
müﬂriklerdir. Ne Cum’a bilirler, ne cemâ’at bilirler!
Ebû Bekr ve Ömer’i seb’
ederler [kötülerler].”
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4– Hazreti Ali rivâyet
eder. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Yâ Ali!
Perﬂembe gününde b›y›¤›n› k›rk ve t›rna¤›n› kes.
Koltu¤unu yol, kas›¤›n›
traﬂ eyle. Cum’a günü temiz elbise giy! Güzel koku
isti’mâl eyle [sürün, kullan].”
5– Abdullah bin Abbâs
rivâyet eder. Resûlullah
Efendimiz buyurdu ki: “Yâ
Ali! Allahü teâlâ Fât›ma’y›
sana tezvîc etti. Ve ona
yeri yeryüzünü mehr k›ld›.
Her kim yeryüzünde sana
bu¤z edici oldu¤u hâlde
yürürse, bu yürümesi harâmd›r.”
6– Ammâr bin Yâser
rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki:
“Yâ Ali! Allahü teâlâ seni
bir zînet ile zînetlendirdi
ki, dünyay› terk etmek
olan ve kendisine sevgili
olan zühd ile zînetledi.
Öyle takdîr etti ki dünyadan birﬂeye nâil olmayas›n!”

7– Hazreti Ali rivâyet
eder. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Yâ Ali!
Yaln›z Rabbinden ümit
edici ol! Günâh›ndan baﬂka birﬂeyden korkma! Birﬂey sorduklar›nda bilmez
isen, Allahü teâlâ bilir demekten ar etme.”
8– Hazreti Ali rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Yâ Ali!
Cimri ve bahîl olma. Yüzünü güler tutas›n [güleryüzlü olas›n]. Kerîm ve ikrâm edici olas›n ki,
mü’min yumuﬂak yüzlü
ve cömert olur. Münâf›k
kaba ve cimri olur. Benim
ümmetimin cömertlerinin
günâhlar›, güneﬂde buzun
eridi¤i gibi erir.”
9– Ebû Mûsâ rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Yâ Ali!
Ben kendim için râz› oldu¤um ﬂeylere, senin için de
râz› olurum. Kendim için
kerîh gördü¤üm nesneyi,
senin için de kerîh görürüm. Kur’ân-› azîm-üﬂ-ﬂân› cünüb oldu¤un hâlde
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okuma. Rükû’ ve secdede
Kur’ân-› kerîmi okumayas›n.”
10– Hazreti Ali rivâyet
eder. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Yâ
Ali! Gayretli ol ki, Allahü
teâlâ gayretli olan› sever.
Sahî [cömert] ol ki, Allahü
teâlâ sahî olan› sever. Cesâretli ol ki, Allahü teâlâ
ve tekaddes ﬂecâ’ati sever. E¤er bir kimse senden bir hâcet istese,
onun hâcetini bitir. E¤er o
kimse o hâcete lây›k de¤il ise, sen hâcet bitirmeye lây›ks›n!”
11– Hazreti Ali rivâyet
eder. Resûlullah Efendimiz
buyurdular ki: “Yâ Ali! ‹nsanlar, Allahü teâlâya yaklaﬂ›yoruz diye çal›ﬂ›p-kazand›klar› zaman, sen ak›l
kesb eyle, tâ onlara sebkat edesin [onlardan ileri
geçesin.] Allahü teâlâya
dünyada ve âh›rette yaklaﬂmak derece ve k›ymetinin onlardan önde olmas›
için gayret edesin.”
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12– Hazreti Ali rivâyet
eder. Resûlullah Efendimiz
buyurdular ki: “Yâ Ali! Baﬂ
a¤r›s› seni rahats›z edecek
kadar olursa, iki elini baﬂ›n üzerine koyup, sûre-i
Haﬂr’›n âh›rini [sonunu]
oku. “Lev enzelnâ” âyet-i
kerîmesinden sonuna kadar oku.”
13– Enes bin Mâlik rivâyet eder. Resûl-i ekrem
Efendimiz buyurdular ki:
“Yâ Ali! Yalan söylemekten sak›n. E¤er zannedersen ki, o yalan seni kurtar›r, yalan söyleme. Sana
do¤ru söylemek lâz›m olsun. O do¤ru seni helâk
edecek bile olsa, do¤ru
söyle.”
14– Hazreti Ali rivâyet
eder. Resûlullah Efendimiz
buyurdular ki: “Yâ Ali! Beﬂ
kelime ki, Cebrâîl bana
ta’lîm etmiﬂtir. Onlar› sana ta’lîm etmemi mi seversin. Yoksa emir edeyim
sana beﬂ keçi versinler,
bunu mu seversin!” Hazreti Ali dedi, “Yâ Resûlallah! Ben o beﬂ kelimeyi

AL‹ B‹N EBÎ TÂL‹B

Hazreti Ali’nin güzel sözlerinden
derlenerek Nasrullah-El-Tayyib
taraf›ndan yaz›lan sülüs-nesih
levha

severim.” Buyurdular ki:
“Ey mahlûklara r›z›k veren! Ey fakîrlere rahmet
eden! Ey zor durumda
olanlar› kabûl eden! Ey
mü’minlerin Velîsi! Ey
rahmet edenlerin en rahîmi! Bana rahmet et, ac›.”
Menk›be: Hazreti Hazreti Ali’nin ﬂânlar›n› anlatan haberler hakk›ndad›r.
1– Ebû Hüreyre rivâyet
etmiﬂtir. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Beni

mi’râca ç›kard›klar› o gece
gördüm. Arﬂ›n aya¤›nda
yaz›lm›ﬂ, ben birim, benden baﬂka ilâh yoktur.
Adn Cennet’ini ben yaratt›m. Yaratt›klar›mdan Resûlüm Muhammed’i seçtim. Onu Ali ile kuvvetlendirip, yard›m ettim.”
2– Selmân-› Fârisî rivâyet eder. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “K›yâmet günü olunca; Arﬂ›n
sa¤›nda benim için k›rm›z›
yakuttan bir kubbe kurarlar. Arﬂ›n solunda ‹brâhîm
Halîlullah için yakuttan bir
kubbe kurarlar. Bir kubbe
de Ali için benim ile ‹brâhîm aras›nda beyaz inciden kurarlar. Siz iki Halîlin
aras›nda olan Habîbi ne
zan ediyorsunuz.”
3– Bilâl-i Habeﬂî rivâyet
etmiﬂtir. Resûlullah, mubârek yüzü bedr olan aydan nûrlu oldu¤u hâlde bizim üzerimize ç›kageldi.
Abdürrahmân bin Avf karﬂ›lay›p, dedi ki, babam ve
anam sana fedâ olsun; yâ
Resûlallah, bu ne nûrdur.
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Buyurdular ki: “Rabbimden azze ve celle müjde
geldi, kardeﬂim ve amcamo¤lu ve k›z›m›n zevci Ali
hakk›nda ki, Allahü teâlâ o
vakit ki, Fât›ma’y› Alî’ye
tezvîc etti. Cennet hâzini
R›dvân’a emretti ki, Tûbâ
a¤ac›n› sallaya. R›dvân da
sallad›. Tûbâ a¤ac›ndan,
bizim dostlar›m›z›n adedince hüccetler saç›ld›. Allahü teâlâ nûrdan melekler yaratt›. Her mele¤e o
hüccetlerden bir hüccet
verdi. O hüccetlerde yaz›lm›ﬂt›r ki, Mustafâ’n›n ve
ehl-i beytinin muhib ve
muhlîsleri Cehennem’den
azâd olmuﬂtur.”
4– Abdullah bin Abbâs,
Resûlullah Efendimizden
rivâyet etmiﬂtir. Buyurdular ki, “K›yâmet günü
olunca, bütün Peygamberleri bir yere toplarlar.
Bir nidâ edici arﬂ alt›ndan
nidâ eder, Ey Peygamberler cemâ’ati. Sizi sevenleriniz ile iftihâr edin. Ben
Cihâr-› yârim ile iftihâr
ederim.”
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5– “O kimseler ki, îmân
getirdiler ve sâlih amel iﬂlediler. Yak›n zamanda Allahü rahmân onlara kendi
dostlu¤unu, muhabbetini
verir.” âyet-i kerîmesinin
tefsîrinde, Abdullah ibni
Abbâs buyurdu ki; ya’ni
Allahü teâlâ onlar› dost tutar ve onlar› dost k›lar ki,
onlar› yer ve gök ehline
sevdirir. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki, “Allahü
teâlâ bir kulunu severse,
Cebrâîl aleyhisselâma buyurur ki, filân kimseyi
dost tuttum. Siz de dost
tutun. Cebrâîl ve melekler
de dost tutarlar.” Onlardan yine bir nidâ edici
gökten nidâ eder ki, Allahü teâlâ filân kimseyi dost
tuttu. Siz de ey yer ehli
onu dost tutunuz. Hepsi
dost tutup, severler. Onun
muhabbetini yer halk›n›n
da kalbine salar. Bütün yer
ehli de muhabbet ederler.
Abdullah ibni Abbâs buyurur ki, âyet-i kerîmede,
“vüdd” lafz›ndan murâd,
Ali bin Ebî Tâlib’in muhab-
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betidir ki, onu mü’minlerin kalbinde tatl› etmiﬂtir.
6– Enes bin Mâlik haber vermiﬂtir. Resûlullah’›n huzur-› ﬂerîfinde
oturmuﬂtuk. Ensârdan,
Ebû Ukayl demekle ma’rûf
bir kiﬂi kalk›p, dedi ki: Yâ
Resûlallah! Senden sonra
insanlar›n hay›rl›s› kimdir.
Buyurdu ki: “Ebû Bekr-i
S›ddîk’t›r”. Ondan sonra
kimdir.
Buyurdu
ki:
“Ömer-ül Fârûk’tur”. Ondan sonra kimdir, dedi.
Buyurdu ki: “Osmân bin
Affân’d›r”. Ondan sonra
kimdir, dedi. Buyurdu ki:
“Ali bin Ebî Tâlib’dir”. O
dedi ki: neden amcan o¤lu
Ali’yi sonraya b›rakt›n,
dördüncü ettin. Hâlbuki o
senin kardeﬂindir. Resûlullah Efendimiz buyurdular:
“Vay sana yâ Ebâ Ukayl.
Allahü teâlâ yüzyirmidörtbin (den ziyâde) Nebîyi
halketti. ‹nsanlara gönderdi. Beni cümlesinin sonu k›ld›¤›n› bilmiyor musun!” Ebû Ukayl dedi ki:
“Evet yâ Resûlallah!”. Re-

sûlullah buyurdu ki: “Benim Peygamberlerin sonuncusu olmam›n ne zarar› oldu ki, halifelerin dördüncüsü olmas›n›n Alî’ye
de zarar› olsun! Yâ Ebâ
Ukayl! Muhakkak Allahü
teâlâ bana; Âdem aleyhisselâm›n yarat›ld›¤› vakitten k›yâmete dek îmân
getiren kimselerin sevâb›n› ba¤›ﬂlad›. Ebû Bekr’e de
benim bâis oldu¤um vakitten [Peygamberli¤im
bildirildi¤i vakitten] k›yâmete kadar gelen ve Ebû
Bekr’i seven mü’minlerin
sevâblar›n› ba¤›ﬂlad›. Ali
bin Ebî Tâlib’e de, Allahü
teâlâya ﬁarkdan garba
ibâdet edenlerin sevâb›n›
ba¤›ﬂlad›.”
7– Enes bin Mâlik rivâyet eder. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Biz
k›yâmette dört atl› [süvâri] oluruz ve halk aç ve susuz ve ç›plak olurlar. Ben
kendi bine¤im [at›m] Burak üzerinde olurum. Sâlih Nebî devesi üzerine biner. Fât›ma benim Asbâ
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adl› devem üzerine biner.
Ali bin Ebî Tâlib, Cennet
develerinden bir deve
üzerine biner ki, bât›n› Allahü teâlân›n havf›ndan
ve zâhiri Allahü teâlân›n
rahmetinden olur. Baﬂ›
üzerine tâc koyarlar ki, sekiz rüknü olur. Onun rûﬂenli¤i sekiz Cennet’ten
olur. O k›yâmette benim
önümde nidâ eder ki, “Lâ
ilâhe illallah. Muhammedün Resûlullah”. Melekler
önünden geçerken, bu bir
mukarreb melekdir, derler. Allahü teâlân›n cenâb›ndan bir nidâ gelir ki: Yâ
Ehl-e mevk›f. [Ey mahﬂer
halk›.] Bu mukarreb melek
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veyâ Peygamber de¤il, Ali
bin Ebî Tâlib’dir.” Arﬂ önüne gelir ve der ki: Yâ Rabbî; her kim beni sever, muhabbet eder, senin zât›na
muhabbet eder, sever.
Sonra mahﬂer meydan›nda bir nidâ edici der ki,
Ebû Bekr ve Ömer’in sevenleri, sonra Alî’ye tâbi’
olanlar nerededir. Bunlar
Râbi’a ve Mudar kabîleleri
adedincedir.
8– Hazreti Hasen bin
Ali haber verir ki, babam
mescidden döndü [ç›kt›].
Hazreti Ebû Bekr’in yüzüne bakt›. O da babam›n
yüzüne bakt›. Dedi ki: Yâ
Ebâ Bekr! Ne olmuﬂ bana

AL‹ B‹N EBÎ TÂL‹B
ki, sen bana böyle uzun
nazar edersin. O buyurdu
ki, evet ondan dolay› nazar ederim [bakar›m] ki,
Resûlullah Efendimizden
iﬂittim, buyurdu ki, “K›yâmet günü, s›rat üzerinden, Ali bin Ebî Tâlib’in,
eline buyruk vermedi¤i
kimseler geçemez!” Sonra babam da dedi ki: “Yâ
Ebâ Bekr! Sen bana müjde verdin. Ben de sana
müjde vereyim mi.” “Evet
ver” dedi. Yâ Ebâ Bekr!
Resûlullah Efendimiz bana kavminden gizlide [tenhâda] vas›yet buyurdular
ki, “Yâ Ali! K›yâmet günü
s›rat üzerinde, Ebû Bekr’i
ve Ömer’i ve Osmân’› sâd›k olarak sevmiyenlerin
eline s›rat› geçmeleri için
ruhsat verme. “
9– Câbir der ki, Resûlullah Efendimiz Arafat’ta
idi. Hazreti Ali karﬂ›lar›nda
idi. Buyurdu: “Yâ Ali! Bana yak›n ol. Tenini benim
tenime de¤dir ki, beni ve
seni halkettiler bir a¤açtan ki, ben o a¤ac›n asl›-

y›m. Sen fer’isin. Hasen ve
Hüseyin o a¤ac›n budaklar›d›r [dallar›d›r]. Her kim
o a¤açtan bir dala yap›ﬂ›rsa, Allahü teâlâ o kimseyi
Cennet’e dâhil k›lar. Yâ
Ali! E¤er benim ümmetim
sana bu¤z ederler ise, Allahü teâlâ, azâb meleklerine buyurur: Tâ onlar› burunlar› ve yüzleri üstüne
çeke çeke Cehennem’e
iletirler.”
10– Berâ’ bin Âzib rivâyet eder. Resûlullah Efendimiz ile berâber idik. Vedâ hacc›na geldik. Gadîr-i
Hum dedikleri menzile
konduk. Resûlullah Efendimiz bana buyurdular ki,
“Nidâ et ve söyle, Essalâh! Essalâh!” Eshâb-› güzînin hepsi topland›lar.
Buyurdular: “Ben her
mü’mine kendi nefsinden
evlâ de¤il miyim.” Dediler
ki, “Evet, yâ Resûlallah!”
Buyurdular ki, “Benim
ezvâc›m [han›mlar›m]
mü’minlerin annesi de¤il
midir.” Dediler ki, “Evet,
yâ Resûlallah!” Sonra
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Hazreti Ali’nin elini tutup,
buyurdular ki, “Ben kimin
mevlâs› isem Ali de onun
mevlâs›d›r. Allah›m, bunu
seveni sen de sev. bunu
sevmiyeni sevme.”
11– Hayber gazâs›ndan
döndüler. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Yâ
Ali! E¤er insanlar yanl›ﬂ
anl›yarak Îsâ aleyhisselâma söyledikleri gibi söylemeyeceklerini bilseydim,
senin hakk›nda çok sözler
söylerdim. O zaman insanlar aya¤›n›n tozunu
bereketlenmek için al›rlard›. Lâkin sana kifâyet eder
ki, sen bana Hârûn aleyhisselâm›n Mûsâ aleyhisselâma yak›nl›¤› gibisin.
Fakat bu kadar var ki, benden sonra Peygamber gelmez. Seni, benim sünnetim üzerine ﬂehîd ederler.
Sen âh›rette bendensin.
Benim havz›m üzerine halifem olursun. O Cennet libâs› ile libâslanan olursun. Benim ümmetimden
önce Cennet’e girersin.
Seni sevenler nûrdan min90 dört büyük halife

ber üzerinde olurlar. Ve
yüzleri beyaz ve nûrlu
olur. Onlara ﬂefâ’at ederim. Yar›n benim komﬂum
olurlar. Senin cemâ’atin
benim cemâ’atimdir. Senin sulhün benim sulhümdür. Senin s›rr›n benim s›rr›md›r. Senin âﬂikâr›n benim âﬂikâr›md›r. Evlâd›n
benim evlâd›md›r.” Hazreti Ali ﬂükür secdesi edip,
dedi ki, Allahü teâlâya
hamd olsun ki, beni ‹slam
ni’meti ile ni’metlendirdi.
Bana Kur’ân-› azîm-üﬂ-ﬂân› ta’lîm etti. Beni, mahlûklar›n en üstünü ve Peygamberlerin sonuncusu
ve efendisine, fadl› ile, keremi ile sevdirdi.
Menk›be: Hazreti Ali
bin Ebî Tâlib buyurdu ki,
Resûl-i kâinât Efendimizin
huzur-u ﬂerîflerine vard›m.
Mubârek ve münevver
yüzlerini neﬂ’eli buldum.
Selâm verdim, oturdum.
Dedim; yâ Resûlallah! Sizi
neﬂ’eli gördüm. E¤er Allahü teâlânden sevindirici
bir buyruk nâzil olmuﬂ ise
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haber veriniz de, sizinle
berâber sevinelim. Buyurdular ki: “Yâ Ali! Cebrâîl
aleyhisselâm bana haber
verdi ki, Allahü teâlâ Cennet-i Adn’i yaratt›. O Cennet’e k›rm›z› yakuttan bir
a¤aç dikti. Ona kökünü
yere geçir, dallar›n› d›ﬂar›
ç›kar diye emretti. O a¤aç
da köklerini yere geçirip,
d›ﬂar› yediyüzbin dal ç›kard›. Her budak [dal] üzerinde yediyüzbin k›rm›z›
yakuttan kasr [köﬂk], her
kasrda yediyüzbin oda,
her odada bir kap›, her kap›da bir taht, her taht üzerinde bin döﬂek ve döﬂe¤in kal›nl›¤› bin arﬂ›n, her
taht üzerinde bir hûrî,
onun karﬂ›s›nda k›rkbin
kul [hizmetci] ve k›rk bin
câriye ve her odada yemeklerden ve içeceklerden öyle ﬂeyleri yaratt› ki,
ne gözler görmüﬂ ve ne
kulaklar iﬂitmiﬂ ve ne bir
beﬂerin hât›r›na gelmiﬂ olsun.” Sonra Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki,
“Yâ Ali! Bunlar sana ve

seni ve evlâd›n› sevenleredir. Her kim sana bu¤z
ederse, muhakkak bana
bu¤z etmiﬂtir. Her kim bana bu¤z ederse, benim ﬂefâ’atime kavuﬂamaz.”
Menk›be: Abdullah ibni
Abbâs buyurdular ki, bir
gün Resûlullah Efendimiz
bizim ile ikindi namaz›n›
k›ld›. Sonra, mubârek arkas›n› mihrâba dönüp, buyurdu: “Ey insanlar! Ey
muhâcir ve ensâr! Size Ali
bin Ebî Tâlib’in fazîletlerinden haber vereyim
mi?” Biz evet, analar›m›z›
ve babalar›m›z› fedâ ederiz, dedik. Buyurdu ki: “Benim habîbim Cebrâîl aleyhisselâm beni mi’râca iletti¤i gece, dördüncü gökte
bir ﬂahs› gördüm. Bir taht
üzerinde oturmuﬂ. Ali bin
Ebî Tâlib’in ﬂahs› gibi. Ben
durdum ona bakt›m. Cebrâîl aleyhisselâm bana ne
ﬂey seni durdurdu, dedi.
Dedim ki: Yâ habîbim
Cebrâîl! Bu Ali bin Ebî Tâlib’dir ki, benden önce gelip, bu mekâna oturmuﬂdört büyük halife 91
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Ayasofya Camiinde, Kazasker
Mustafa ‹zzet Efendinin yazd›¤›
“Ali (radyallahü anh) levhas›

tur. Cebrâîl dedi ki: Bu
Hazreti Ali de¤ildir. Velâkin, semâvât›n melekleri
Hazreti Alî’nin dîdâr›na ve
ziyâretine meﬂgûl ve müﬂtak olduklar› için, Allahü
teâlâ Hazreti Ali sûretinde
bir melek halketti. Bu göklerin melekleri bu melek
önüne gelip, bunu ziyâret
ederler. Ali bin Ebî Tâlib’e
iﬂtiyâklar›ndan dolay›, bu
melek üzerine selâm verirler. Var ona yak›n ol.
Üzerine selâm ver. Ben de
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yan›na vard›m. Onu kucaklad›m. O da beni kucaklad›. Ondan Ali bin Ebî
Tâlib’in kokusunu duydum.”
Menk›be: Hazreti Ali
buyurdu ki: Resûlullah
Efendimizin huzurlar›nda
oturmuﬂtum. Elimi tuttu.
Medîne-i Münevverenin
sokaklar›nda berâber dolaﬂt›k. Bir bostâna geldik.
Dedim, yâ Resûlallah! Ne
iyi bostând›r. Buyurdu ki:
Yâ Ali! Senin için Cennet’te bundan iyi bostân
vard›r. Bir bostâna dahâ
geldik. Yine dedim; yâ Resûlallah! Ne güzel bostând›r. Buyurdu ki: Senin için
Cennet’te bundan iyi bostân vard›r. Böylece yedi
bostândan geçtik. Hepsinde ben dedim, ne iyi bostând›r. O “sallallahü aleyhi
ve sellem”, senin için Cennet’te bundan iyi bostân
vard›r, buyurdu. Yol tenhâlaﬂd›. Beni kucaklad›. Kendi a¤lama¤a baﬂlad›. Beni
de a¤latt›. Ben dedim, yâ
Resûlallah! Ne ﬂey sizi a¤-
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latt›. Buyurdu ki: “Bir tâifenin kalblerinde bulunan
ve sana âﬂikar etmedikleri
düﬂmanl›klar› için a¤lar›m.” Ben dedim ki; yâ Resûlallah! Ben dînimde selâmette olur muyum. Buyurdu ki; “Evet, dininde
selâmette olursun!”
Menk›be: Abdullah bin
Ebî Leylâ’dan rivâyet
olunmuﬂtur. Hazreti Ali ile
giderdik. Gördük ki, yaz elbisesini k›ﬂ›n, k›ﬂ elbisesini yaz›n giyerdi. Bu durumdan sual etsin diye
babama söyledim. Babam
da sual etti. Buyurdu ki,
Resûlullah Efendimiz Hayber günü haber göndererek, beni ça¤›rd›. Hâlbuki
gözlerim a¤r›yordu. Gittim, dedim, yâ Resûlallah!
Benim gözlerim a¤r›yor.
Resûlullah Efendimiz a¤z›n›n suyunu benim gözlerime sürüp, buyurdular ki,
“Yâ Rabbî! So¤uk ve s›ca¤›n te’sîrini ondan gider!”
O günden beri ne göz a¤r›s› gördüm. Ve ne so¤uk,
ne s›cak te’sîri gördüm.

Menk›be: Resûlullah
efendimiz hazretleri “Yar›n sanca¤› bir kimseye
verece¤im. Allahü teâlâ
onu sever. O da Allahü teâlây› sever” buyurdu.
Bayra¤› Hazreti Alî’ye verdiler. Ve Hayber’i fethetti.
Hayber’in fethi Ebû
Bekr-i S›ddîk’›n elinde olmad›. Hazreti Aliyyül Mürtedâ elinde oldu.
Ma’lûmdur ki, Resûl-i
kibriyâ Muhammed Mustafâ Efendimiz ‹slam’›n
sultân› idi. Ebû Bekr-i S›ddîk hazretleri vezîri idi.
Her fetih sultân askeri ile
olur. Sultân›n askerinin
fethi de sultân›n kalbinin
kuvveti ile olur. Sultân›n
askeri ile fethin olmamas›,
sultân›n kalbinin zay›fl›¤›ndand›r. Sultân›n vezîri
sultân›n önünde hâz›r olmal› ki, sultân›n kalbi kuvvetli olsun. Sultân›n vezîri
yan›nda olmazsa, sultân›n
kalbi zay›f olur. Ebû Bekr-i
S›ddîk bayra¤› al›p, gitti.
Resûlullah Efendimizin
mubârek kalbleri muzdadört büyük halife 93
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rib olup, zay›f oldu. Mubârek kalblerinin zay›f olmas›
sebebi ile Hayber’in fethi
müyesser olmad›. Ebû
Bekr hazretleri Resûlullah’›n yan›nda hâz›r olup,
bayra¤› b›rakt›. Resûlullah
Efendimizin
mubârek
kalbleri mutma’în olup,
kuvvetli oldu. Mubârek
kalblerinin kuvveti vâs›tas›
ile Hayber’in fethi müyesser oldu. O fetih ki, Aliyyül
Mürtedâ’n›n mubârek eli
ile müyesser oldu. Hazreti
Server-i kâinât›n kalb-i ﬂerîflerinin kuvveti ile hâs›l
oldu. Mubârek kalblerinin
kuvveti ise, Ebû Bekr-i S›ddîk hazretlerinin huzurlar›
ile hâs›l oldu.
Ebû Bekr-i S›ddîk’ta bulunan bir çok hasletler
Aliyyül Mürtedâ hazretlerinde yok idi. Allahü teâlâ,
kulluk etmek ve vera’
(ﬂüphelilerden kaçma) ve
haﬂyet (korku), s›dk ve
rahmet s›fatlar› ile Ebû
Bekr-i S›ddîk’› süsledi. Fesâhat ve belâgat ve heybet ve mertlik ve ﬂecâ’at
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ve muhâberât s›fat› ile
Aliyyül Mürtedâ’y› süsledi
[zînetledi]. Böylece ta’n
edenlerin (kötüleyenlerin)
ta’n› ve bu¤zedenlerin
bu¤zu ve hîle yap›p aldatanlar›n hîlesi ortadan
kalks›n. Emîr-ül mü’minîn
Ali bin Ebî Tâlib, Hayber’i
fethetti. Hazreti Ali Hayber’i fethedince bu kalenin
a¤›r kap›s›n› kopard›, ve
kalkan olarak kulland›.
Menk›be: Resûlullah
Efendimiz, Mekke-i Mükeremeyi fethettiler. Mekke’de yüzk›rk put vard›.
Yüzaltm›ﬂ put da Beyt-i ﬂerîfin çevresinde vard›.
Beyt-i ﬂerîfin içinde büyük
bir put var idi ki, taﬂtan yap›lm›ﬂt›. O putu zincirler
ve çiviler ile tavana ve duvara ba¤lam›ﬂlar idi. Resûlullah Efendimiz Kâ’be-i
ﬂerîfe geldi. Hazreti Ali’yi
ça¤›rd› ve buyurdu ki, “Yâ
Ali! Benim omuzum üzerine ç›k. Bu putun bendlerini yerinden kopar.” Ali dedi ki, “Yâ Resûlallah! Ben
kim olay›m ki, aya¤›m›
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mubârek omuzunun üzerine koyay›m. ‹ﬂte benim
vücûdum ve baﬂ›m; yüzüm ve gözüm. Siz benim
omuzum üzerine bas›n›z.
Bu iﬂi nas›l arzû ederseniz,
öyle yap›n›z. Resûlullah
Efendimiz buyurdu ki: “Yâ
Ali! Sen benim gayret ve
hamiyet, nübüvvet ve risâlet yükümü çekecek
kuvvet ve tâkati bulamazs›n. E¤er ben gayret ve
hamiyet ile aya¤›m› yedinci gö¤e koysam, yedi
kat gök ve yedi kat yeri
aya¤›m›n alt›nda mahfederim.” Sonra, emr-i ﬂerîfleri ile, Hazreti Ali, Resûlullah Efendimizin mubârek omuzuna bas›p, bir eli
ile o putu bütün zincirleri
ile, çivileri ve bentleri ile o
yerden ay›r›p, att›. Resûlullah Efendimiz buyurdu
ki: “Yâ Ali! O iﬂi ki emrettik, mertce yapt›n.”
Menk›be: Resûlullah
Efendimizin Hazreti Ali’ye
nasihatleri:
Emîr-ül mü’minîn Ali
bin Ebî Tâlib, rivâyet bu-

yurmuﬂlard›r. Resûlullah
Efendimiz, beni huzur-u
ﬂerîflerine ça¤›rd›. Buyurdular ki:
Yâ Ali! Sen bana Hârûn
aleyhisselâm›n
Mûsâ
aleyhisselâma oldu¤u gibisin. Fakat benden sonra
Resûl gelmez. Sana vas›yet ederim, dinleyip, ezberlersen, ﬂükür edenlerden olursun ve ﬂehîd olursun. Allahü teâlâ seni k›yâmet gününde fakîh ve
âlim olarak diriltir.
Yâ Ali! Bil ki mü’minin
üç alâmeti olur. Namaz k›lmak, oruc tutmak ve sadaka vermek. Münâf›k›n da
üç alâmeti olur. Baﬂkalar›n›n yan›nda namaz›n rükû’unu ve sücûdunu [secdesini] tam yapar. Tenhâda hiçbir rüknü yerine getirmez. Methettikleri zaman seve seve yapar. Allahü teâlây› aç›kta çok zikreder. Yaln›z kal›nca Allahü teâlây› unutur.
Yâ Ali! Zâlimde de üç
alâmet olur: Kendinden
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aﬂa¤› olana kahreder
[bask› yapar]. Kâdir oldu¤u, gücü yetti¤i zaman halk›n mal›n› zor ile
al›r. Nereden yiyip, giyindi¤ini hiç incelemez.
Yâ Ali! K›skançlarda da
üç alâmet olur: Herkesin
huzurunda, karﬂ›s›ndakine
yaltaklan›r. G›yâb›nda onu
g›ybet eder. Her kime musîbet eriﬂirse, sevinir. Yâ
Ali! Münâf›kda da üç alâmet olur: Söz söylese yalan söyler. Bir ﬂey va’d etse, va’dinde durmaz. Yan›na emânet koysalar, h›yânet eyler.
Yâ Ali! Tenbeller içinde üç alâmet olur. Allahü
teâlân›n tâ’atinde tenbellik eder. Kusûrlu amel
eder. Ameli zâyi’ olur [boﬂa gider]. Namaz› te’hîr
eder. Hattâ vaktini de geçirir.
Yâ Ali! Tövbe eden
kimsede üç alâmet olur:
Harâmlardan perhîz eder
[kaç›n›r]. ‹lim ö¤renmekde
gayretli olur. Nas›l ki, me96 dört büyük halife

meden ç›kan sütün geri
girme ihtimâli olmad›¤›
gibi, günâha bir dahâ geri
dönmez. Yâ Ali! Ak›ll› kimsede üç alâmet olur. Dünyay› hor, zelîl tutar. Cefâlar
çeker. K›tl›k vaktinde sabreder.
Yâ Ali! Sabredende de
üç alâmet olur: Kendini ziyâret etmeyenleri kendisi
ziyâret eder. Onu mahrûm
edenlere ba¤›ﬂta bulunur.
Kendine zulüm edenlere
karﬂ› durmaz; karﬂ› koymaz.
Yâ Ali! Ahmak olan›n
üç niﬂân› vard›r: Allahü teâlân›n farzlar›nda tenbellik
eder. Abes sözleri çok söyler. Allahü teâlân›n mahlûklar›na eziyet eder.
Yâ Ali! ‹yi bahtl› olan›n
üç niﬂân› vard›r: Helal yer.
Kendi ﬂehrindeki ilim meclisinde hâz›r olur. Beﬂ vakit
namaz› imâm ile k›lar.
Yâ Ali! Bedbaht olanda
üç niﬂân vard›r: Harâm yer.
Ulemâdan uzak olur. Namaz›n› özürsüz yaln›z k›lar.
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Yâ Ali! ‹yi iﬂleri olan›n
üç alâmeti vard›r: Allahü
teâlâya tâatte acele eder.
Harâm ettiklerinden sak›n›r. Kendine kötülük eden
kimseye iyilik eder.
Yâ Ali! Kötü amelli olan›n üç alâmeti vard›r: Allahü teâlân›n emirlerini
yapmakta tenbellik eder
[gevﬂek davran›r]. Herkese ziyân› dokunur. Kendisine iyilik edene, kötülük
eder.
Yâ Ali! Sâlih olan kulun
üç alâmeti vard›r: Allahü
teâlâ ile iyi amel iﬂlemek
için sulh eder. Kendi dinini
ilmi ile kuvvetlendirir.

Kendisine ne be¤enir ise,
halka da onu be¤enir.
Yâ Ali! sak›nan, müttekî olan›n üç niﬂân› vard›r:
Kötüler ile berâber olmaktan kaç›n›r sak›n›r. Harâma
düﬂmek korkusundan halalden sak›n›r ve yalandan
kaç›n›r.
Yâ Ali! Günâhkârlar›n
da üç alâmeti vard›r: ‹ﬂlerinde yan›l›r ve hatâ eder.
Oyun ve çalg› ile meﬂgûl
olur. Unutkan olur. Yâ Ali!
Kara gönüllü olan kimsenin üç niﬂân› olur: Zay›flara ac›maz. Az nesneye kanâ’at etmez. Va’z ve nasîhat ona fayda vermez.
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Yâ Ali! Sâd›k olan›n üç
niﬂân› vard›r: ‹bâdet etmesini gizler. Mübtelâ oldu¤u
musîbeti gizler.
Yâ Ali! Fâs›kta üç niﬂân
vard›r: Fitne ve fesat› sever. Halka hastal›k ve musîbet ister. ‹yi amelden kaçar.
Yâ Ali! Süflî olan›n üç
niﬂân› vard›r: Akrabâs›n›
azarlar. Komﬂular›na eziyet eder. Günâh iﬂlemeyi
sever.
Yâ Ali! Allahü teâlân›n
reddetti¤i kimsenin üç alâmeti vard›r: Yalan› çok
söyler. Yalan yere çok ye98 dört büyük halife

min eder. Halka s›k›nt› verir, hâcetini halk üzerine
yükler.
Yâ Ali! Âbid olan›n üç
niﬂân› vard›r: Allahü teâlân›n ta’zîminden kendi nefsini zelîl tutar, ﬂehvetlerini
terk eder. Allahü teâlân›n
r›zâs› için huzurunda çok
durma¤› âdet eder.
Yâ Ali! Muhlis olan›n
üç niﬂân› vard›r: Kâdir
olursa [gücü yeterse] affeder. Mal›n›n zekât›n› verir.
Sadaka vermeyi sever.
Yâ Ali! Bahîlde, cimride üç niﬂân vard›r: Açl›ktan korkar. Birﬂey isteyen-
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den korkar. Kendine iyilik
eden kimseye, içindekinin
hilâf›na [aksine] dili ile hay›r söyler.
Yâ Ali! Yüreksiz olan›n
üç niﬂân› vard›r: Korkak
olur. Gönlü [kalbi] kat›
olur. Havf edici olur.
Yâ Ali! Sâbir [sabredici] olan›n üç niﬂân› vard›r:
Tâat etmeye sabreder.
Mâ’siyeti terk etmeye sabreder. Allahü teâlân›n ahkâm›na sabreder.
Yâ Ali! Senin dostun
olan›n üç alâmeti vard›r:
Mal›n› sana fedâ eder.
Nefsini sana fedâ eder.
Senin s›rr›n› gizli tutar.
Yâ Ali! Fâcir olan›n üç
niﬂân› vard›r: Yemin etmekle ö¤ünür. Han›mlar›n› aldat›r. Çok bühtân,
iftirâ eder.
Yâ Ali! Kâfirin üç niﬂân›
vard›r: Allahü teâlân›n dininde ﬂek [ﬂüphe] eder. Allahü teâlân›n dostlar›n›
düﬂman tutar. Rabbine tâat ve ibâdetten gâfil olur.

Yâ Ali! Rahmetten uzak
k›l›nm›ﬂ kullar›n üç niﬂân›
vard›r: Allahü teâlân›n
mekrinden emîn olur.
Rahmetinden
ümîdsiz
olur. Allahü teâlân›n Resûlüne muhâlefeti kendine
âdet eder.
Yâ Ali! Affedilmiﬂ kulun üç niﬂân› vard›r: Allahü teâlân›n azâb›ndan korkucu olur. Mekrinden çekinir. S›rf Allah için yap›lm›yan va’z ve nasîhatten çekinir.
Yâ Ali! Allahü teâlâ dergâh›nda halk›n iyisi odur
ki, herkese menfa’ati olur.
Halk›n kötüsü odur ki, gönlü [kalbi] kinli olur. Gammaz ve kötü amelli olur.
Yâ Ali! Halk›n en iyisi,
Allahü teâlâ indinde o
kimsedir ki, ömrü uzun
olur ve ameli iyi olur.
Yâ Ali! Allahü teâlân›n
indinde en kötü ve O’nun
bu¤z etti¤i kimse o kimsedir ki, halk onu hay›rl› zanneder. Onda hiç hay›r olmaz. Zâhiri (d›ﬂ›) salâh ile
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süslü, bât›n› (içi) günâh ile
doludur. Bundan dahâ kötüsü o kimsedir ki, ondan
sak›nmak için kendine ikrâm olunur. Bundan dahâ
kötüsü zenginlere ikrâm
eder. Fakîrleri hor ve zelîl
tutar. Zenginlere çeﬂitli,
renkli ni’metler ile cömertlik eder. Fakîrlere bir parça
ekmek vermez. Bundan
dahâ beteri o kimsedir ki,
yaln›z baﬂ›na yiyip, bir kimseye, bir nesne vermez.
Bundan da beteri o kimsedir ki, bir Müslüman kardeﬂine dostluk izhâr eder.
Sonra onu helâk eder.
Yâ Ali! Kerâmet, günâhlar› terk etmektir.
Yâ Ali! Allahü teâlâdan
korkman›n asl›, Allahü teâlân›n harâm etti¤i herﬂeyden sak›nmakt›r.
Yâ Ali! Do¤ru söyleyici
kimsenin alâmeti, do¤ru
söylemek âdeti olur. K›zg›nl›k ân›nda ve r›zâ vaktinde ve hâcet vaktinde
[ihtiyâç ân›nda] de do¤ru
söyler.
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Yâ Ali! Beﬂ ﬂey gönlü
öldürür. Çok yimek. Çok
uyumak. Çok konuﬂmak.
Çok gülmek. R›z›k için çok
endîﬂe etmek. Harâm yimek îmân› zay›flat›r, kalbi
karart›r.
Yâ Ali! Beﬂ ﬂey kalbi
kat› eder, karart›r: Kalb çok
karar›rsa, Allahü teâlâ korusun, kâfir olur. Bunlar
günâh› bilmez, günâh iﬂler. Tok oldu¤u hâlde yemek yimek. Zulüm ile mal
toplamak. Namaz› te’hîr
etmek. Sol eli ile yimek ve
içmek.
Yâ Ali! Beﬂ ﬂey unutkanl›k hâs›l eder: Fâre art›¤› yimek. K›bleye karﬂ›
bevl etmek. Durur hâldeki
suya bevl etmek. Kül üzerine bevl etmek. Harâm ile
geçinmek.
Yâ Ali! Beﬂ nesne [ﬂey]
gönlü [kalbi] parlat›r, münevver eder: Sûre-i ihlâs›
çok okumak. Az yimek.
‹lim meclisine hâz›r olmak. Az piﬂmiﬂ ekmek yimek. Gece namaz› k›lmak.
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Yâ Ali! Beﬂ ﬂey gönlü
rûﬂen eder, ayd›nlat›r, karanl›¤›n› giderir: ‹lim meclisinde oturmak. Elini yetîm baﬂ›na sürmek. Seher
vaktinde çok istigfâr etmek. Çok yimeyi terk etmek. Çok oruc tutmak.
Yâ Ali! Beﬂ nesne gözün nûrunu artt›r›r: Kâ’be-i
mu’azzamaya bakmak.
Mushaf-› ﬂerîfe bakmak.
Anne-babas›n›n yüzüne
bakmak. Âlimin yüzüne
bakmak. Akar suya bakmak.
Yâ Ali! Beﬂ nesne kiﬂiyi
çökdürür. Borcu çok olmak. Çok gam› olmak. Kad›n›n nefesi erke¤e eriﬂmek. Çok koku sürünmek.
Çok balgam gelmek.
Yâ Ali! Cennet kap›s›nda gördüm; yaz›lm›ﬂ. Her
kim hevâs›na muhâlefet
ederse, Cennet onun yeri
olur. Cehennem der ki: Yâ
Rabbî! Beni neden dolay›
yaratt›n. Allahü teâlâ buyurdu: “Her bahîl ve mütekebbir için” [Cimri ve

kibrli için]. Cehennem dedi, ben onlar içinim.
Yâ Ali! Allahü teâlân›n
r›zâs› anne ve baban›n r›zâs›ndad›r. Gadab› onlar›n
gadab›ndad›r. Yâ Ali! Kâfir
de olsa, komﬂuna ikrâm
eyle. Kâfir de olsa Misafire
ikrâm eyle. Anaya-babaya
kâfir de olsalar ikrâm eyle.
Dilenciyi kâfir de olsa reddetme.
Yâ Ali! Her kim ﬂüpheliden yer, dîni örtülü olur.
Gönlü siyâh olur. Her kim
harâm yer ise gönlü [kalbi] ölür ve dîni köhne olur.
Yakîni zay›f olur. Duas›
perdelenir. ‹bâdeti az olur.
Yâ
Ali!
Mücrim
(günahkâr) olan kul dua
etse, Allahü teâlâ onun
helâk›n› istedi¤i ﬂeyde verir ve meleklere emir eder
ki, verin istedi¤i nesneyi
ki, onun helâk› ondad›r.
Sesini kesin.
Yâ Ali! Allahü teâlâ kullar›ndan bir kula gadab
edecek ise, ona harâm
mal nasîb eder. Gadab›
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çok olunca, bir ﬂeytân›
onun üzerine musallat
eder ki, onu dünyada
meﬂgûl eder. Dünya iﬂleri
kolaylaﬂ›r. Dinden uzaklaﬂ›r. Sonra o kul der ki, Allahü teâlâ gafûrürrahîmdir.
Yâ Ali! Allahü teâlâ bir
kulu sever, o kulun duas›n›
geciktirir. Melekler derler,
yâ Rabbî bu mü’min kulun
duas›n› kabûl eyle. Allahü
teâlâ buyurur ki, “B›rak›n
benim kulumu. Siz onun
üzerine benden dahâ çok
mu ac›yorsunuz. Ben
onun duas›n› yalvarmas›ndan dolay› severim. Ve
ben alîm ve habîrim.”
Yâ Ali! Bir kiﬂinin ölüm
ân›nda, a’zâlar› birbirine
selâm verir. Der, esselâmü
aleyke. Ben öldüm. Sen
de ölsen gerek. Böylece ak
tüy kara tüyüne der; ben
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öldüm; ya’ni a¤ard›m. Sen
de ölürsün.
Yâ Ali! ﬁâd olup, kahkaha ile gülme ki, Allahü
teâlâ ve tekaddes böyle
olanlar› sevmez. Dâimâ
hüzünlü ol ki, Allahü teâlâ
hüzünlü olan kimseleri sever.
Yâ Ali Her yeni gün
olunca, o yeni gün, ey insan o¤lu ben senin yeni
gününüm. Ben senin üzerine ﬂâhidim. Bak, ne istersin. Her gece olunca, gece
de böyle söyler. Gündüz
ile ve gece ile sohbeti iyi
yap.
Yâ Ali! Allahü teâlân›n
ihsan›ndan helali taleb et
ki, helal taleb etmek
mü’minler üzerine farzd›r.
Yâ Ali! Abdest ald›ktan
sonra ‹nnâenzelnâ [Kadr]
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sûresini okumaktan geri
kalmayas›n. Allahü teâlâ
herbir abdestte sana ellibin senelik abdest sevâb›
verir.
Yâ Ali! Her kim ayaklar›n› y›kad›ktan sonra, bana
salevât verse, Allahü teâlâ, onun bütün üzüntülerini giderir, ferâhland›r›r,
dualar› müstecâb olur.
Yâ Ali! Her kim Allahü
teâlây› fecr tulû’ etmezden
önce ve gün do¤mazdan
önce zikrederse, Allahü teâlâ, onun Cehennem’de
azâb olunmas›na râz› olmaz. Onun günâhlar› yedi
kat gökteki y›ld›zlar adedince olur ise de azâb etmezler.
Yâ Ali! Sabah namaz›n›
cemâ’at ile k›las›n. Güneﬂ
do¤up, yükselinceye kadar yerinde otur. Sonra iki
rekat namaz k›l ki, Allahü
teâlâ, sana bir hac ve ömre sevâb› verir. Köle azâd
etmek sevâb› ve bin dinâr
Allah için sadaka etmiﬂçesine sevâb verir.

Yâ Ali! Hazarda ve seferde Kuﬂluk namaz›na
devam et ki, k›yâmet günü
oldu¤u zaman, bir nidâ
edici Cennet’in ﬂerefeleri
üzerinden nidâ eder ki, nerededir o kimseler ki, kuﬂluk namaz›n› k›larlar idi.
Kuﬂluk kap›s›ndan var›p,
selâmetle ve emân ile
Cennet’e girsinler..
Yâ Ali! Her kim Cum’a
günü guslederse, Allahü
teâlâ onun günâhlar›n› affeder. Bu Cum’adan gelecek Cum’aya kadar pürnûr
olur. Kabirde ve mîzânda
a¤›rl›k olur.
Yâ Ali! Kullar›n sevgilisi, Allahü teâlâya o kuldur
ki, secdede “Yâ Rabbî!
Ben nefsime zulüm ettim.
Beni affet! Zîrâ günâhlar›
ancak sen affedersin.”
der.
Yâ Ali! ﬁarap içen ile
dostluk etme. O mel’ûndur. Zekât vermiyen kimse
ile arkadaﬂl›k etme. O Allahü teâlân›n düﬂman›d›r.
Fâiz yiyen ile arkadaﬂl›k etdört büyük halife 103
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Afganistan’›n Mezar-› ﬂerif
ﬂehrinde bulunan Hazreti Ali
camii
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me ki, o Allahü teâlâ ile
muhârebe eder. Kur’ân-›
kerîmde bu bildirilmiﬂtir.
[Bekara sûresi 279.cu
âyet-i kerîmesinde meâlen]; “E¤er fâizi terk etmezseniz, Allaha ve Peygambere karﬂ› harbe girmiﬂ olursunuz...” buyurulmuﬂtur.
Yâ Ali! Dua ederken veyâ Kur’ân-› azîm-üﬂ-ﬂân tilâvet ederken sesini çok
yükseltme. Çünkü, namaz
k›lanlar›n namazlar›n› fesada verirsin. Yâ Ali! Namaz vakti gelince namaz›n› k›l. Çünkü ﬂeytân seni
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meﬂgûl eder. Bir hay›rl› iﬂe
niyet etti¤in zaman, hemen o iﬂi yap. Çünkü, ﬂeytân seni o hay›rl› iﬂten
men’ eder.
Yâ Ali! Her kim ücret ile
bir iﬂçi tutar; ücretini tamam vermezse, Allahü teâlâ onun tâatlar›n› mahfeder. Ben onun k›yâmet gününde hasm› olurum.
Yâ Ali! Cebrâîl aleyhisselâm, Âdem o¤lu olup
da, yedi iﬂ iﬂleseydim, diye temennî etmiﬂtir. Beﬂ
vakit namaz› cemâ’at ile
k›lsayd›m. Âlimler ile otursayd›m. Hastalar› sorsayd›m. Cenâze namaz›n› k›lsayd›m. Su da¤›tsayd›m.
Darg›n olan iki kimseyi bar›ﬂt›rsayd›m. Yetîmlere
ﬂefkat etseydim. Yâ Ali!
Sen de bunun üzerine
h›rsl› ol.
Yâ Ali! Yetîm a¤lad›¤›
zaman Arﬂ-› mecid titrer.
Allahü teâlâ buyurur ki, yâ
Cebrâîl, bu yetîmi a¤latan›n yerini Cehennem’de
bul! Ben de onu a¤lata-

y›m. Her kim ki onu sevindirir ve güldürür. Onun
Cennet’te yerini geniﬂ et
ki, ben onu sevindireyim
ve güldüreyim.
Yâ Ali! Allahü teâlâ,
Âdem o¤lunun bedeninde
dilden iyi birﬂey halk etmemiﬂtir. Onun ile Cennet’e girer. Ve onun ile Cehennem’e girer. Onu zindâna koy ki, y›rt›c› hayvân
gibidir.
Yâ Ali! Eyyâm-› beyd
orucuna devam et ki, ay›n
onüçüncü, ondördüncü,
onbeﬂinci günleridir. Allahü teâlâ bu günlerde oruc
tutanlar›n yüzlerini beyaz
eder. O sene tamamen
oruc tutmuﬂ gibi olur.
Yâ Ali! Her kim ilmsiz
ibâdet ederse, zarar› faydasinden çok olur. Onun
misâli o a’mâ gibi olur ki,
bir sahrâya delîlsiz gider.
O kadar dolaﬂ›r ki, kendini
dikenlik aras›nda bulur.
Yâ Ali! Her kim her gün
yirmibeﬂ kere “Estagfirullahe lî ve li vâlideyye velidört büyük halife 105
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cemî’il mü’minîne vel
mü’minât vel müslimîne
vel müslimâti innehû
mu’cîbüt de’avât” derse,
Allahü teâlâ o kimseyi
kendi dostlar›ndan yazar.
Yâ Ali! Her kim her gün
on kere “Lâ ilâhe illallahü
kable külli ehadin ve lâ ilâhe illallahü ba’de külli
ehadin ve lâ ilâhe illallahü
yebka rabbünâ, ve yefnâ
ve yemûtü küllü ehadin”
derse, göklerde hiçbir melek kalmaz; illâ ona bin kere istigfâr ederler.
Yâ Ali! Her kim hergün
yirmibir kere “Allahümme
bârik lî fîl-mevti ve fî mâ
ba’del mevti” derse, Allahü teâlân›n ona dünyada
verdi¤i ni’metleri hesaps›zd›r.
Yâ Ali! Her gün on kere
“Elhamdülillah kable külli
ehadin ve elhamdülillahi
be’de külli ehadin velhamdülillah yebka rabbünâ
yefnâ küllü ehadin velhamdülillahi alâ külli hâlin” derse, Allahü teâlâ ve
106 dört büyük halife

azze ve celle o kimseyi büyük günâh› olsa da affeder.
Yâ Ali! Her kim benim
üzerime her bir gün ve her
bir gecede yüz kere salevât getirse, ona ﬂefâ’at etmek, büyük günâh› olsa
da, bana vâcib olur. Bu
cümlede bütün Müslümanlara nasîhat vard›r.
Yâ Ali! Gece namaz›
k›l! Bir koyun sa¤acak
miktar› zaman kadar da olsa, gecede iki rekat namaz
gündüzleri bin rekat namazdan fazîletlidir. Geceleri namaz k›lanlar›n yüzleri, gündüzün bütün insanlar›n yüzlerinden güzel
olur.
Yâ Ali! Hiçbir Müslümana la’net etme. Hiçbir
hayvana la’net etme.
La’net sana geri döner.
Yâ Ali! Her kim Allahü
teâlân›n ni’metlerine ﬂükür ederse, belâlar›na sabrederse, günâhlar›na istigfâr ederse, hangi kap›dan
isterse Cennet’e girer.
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Yâ Ali! Çok uyumak
gönlü öldürür. Piﬂmânl›¤›,
unutkanl›¤› artt›r›r. Çok
gülmek gönlü [kalbi] öldürür. Vakâr› giderir. Çok günâh iﬂlemek kalbi, gönlü
siyâhlaﬂd›r›r. Piﬂmânl›k
verir.
Yâ Ali! Her kim dünyay›
ihtiyâç› kadar taleb ederse,
S›rat üzerinden ﬂimﬂek gibi geçer. Allahü teâlâ ve tekaddes ondan râz› olur.
Her kim dünyay› isteyip ve
harâmlardan çok mal toplarsa, Allahü teâlâya mülâki oldu¤unda, Allahü teâlây› gadabl› bulur.

Yâ Ali! Her kim bir
Müslümana, temiz düﬂünce ve hulûs-i kalb ile yiyecek verirse, Allahü teâlâ o
kimseye bin hasene [sevâb] verir, bin günâh›n› affeder.
Yâ Ali! Mazlûmun kalbinin k›r›lmas›ndan sak›n
ki, Allahü teâlâ onun bedduas›n›, kâfir de olsa kabûl
eder.
Yâ Ali! Borcu az et, rahat olursun. Borç din harâpl›¤›d›r. Gündüz zelîl,
hakîrdir. Gece gam ve
gussal›d›r.
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Yâ Ali! Her kim Cum’a
gecesi Sûre-i Bekara’y›
okur ise, o kimse yedinci
gökten, yedinci yere kadar
pür nûr olur. Her kim sûre-i
Duhân’› okur ise, iﬂledi¤i
ve iﬂliyece¤i günâhlar› affeder.
Yâ Ali! Her kim Vessemâ’i vet Târik sûresini yatt›¤› vakitte okur ise, Allahü
teâlâ ona, gökte olan y›ld›zlar adedince hasene
[sevâb] verir.
Yâ Ali! Uyumak istedi¤in zaman istigfâr söyle.
“Sübhânallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü
vallahü ekber ve lâ havle
ve lâ kuvvete illâ billahil
aliyyil azîm.” oku ve “Kul
hüvallahü ehad” sûresini
çok oku ki, o Kur’ân-› azîmin ›ﬂ›¤›d›r. Senin üzerine
okumak vazîfe olsun Âyetel kürsîyi ki, bir harfinde
bin bereket ve bin rahmet
vard›r. Her kim Sûre-i Mülkü yataca¤› vakit okuyup,
“Allahümme a’s›mnî bil
‹slami kâimen ve a’s›mnî
bil ‹slami, râk›den ve lâ tü108 dört büyük halife

ﬂemmitnî adüvven ve lâ
hâsiden, Allahümme innî
e’ûzü bike min ﬂerri nefsî
ve min ﬂerri külli dâbbetin
ente âh›zün binâsiyetiha
ve es’elüke minel hayri
küllihî.” der ise, Allahü teâlâ cin ve ve kötü kimselerin ﬂerrinden ve her yarat›lm›ﬂ›n ﬂerrinden onu
muhâfaza eder.
Yâ Ali! Sûre-i Haﬂr›
oku. Dünya ve âh›ret ﬂerrinden muhâfaza eder.
Yâ Ali! Zeytin ya¤›n› ye
ve kendini onunla ya¤la.
Sana bir üzüntü eriﬂir ise,
“Sübhâneke rabbî lâ ilâhe
illâ ente aleyke tevekkeltü
ve ente rabbül arﬂil azîm”
oku. O duay› oku ki, Cebrâîl aleyhisselâm bana
ta’lîm etmiﬂtir: “Allahümme innî es’elükel afve vel
âfiyete fiddîni veddünya
vel âh›rete”.
Yâ Ali! Allahü teâlân›n,
gam ve gussa vaktinde
zikr et ve “Yâ hayyü yâ
kayyümü yâ lâ ilâhe illâ
ente rahmeteke estegîsü
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fa¤firli ve eslihlî ﬂe’nî ve
ferric hemmî” söyle.
Yâ Ali! Yeme¤e tuz ile
baﬂla. Sonunda da tuz ile
bitir. Tuz, ölüm hâric, yetmiﬂ derde devâd›r. Yemeklere çörek otu koy. O da
ölüm hâric her derde devâd›r.
Yâ Ali! Bir kimseden
bir hâcet isteyece¤in zaman Âyet-el kürsî oku; sa¤
aya¤›n› ileri koy.
Yâ Ali! Yedi kimse benim ümmetimden Cennet’e girerler: 1– Tövbe
eden yi¤it [genç]. 2– Sadakay› gizli veren kimse. 3–
Harâm› terk eden ve Duhâ
yani kuﬂluk namaz›n› k›lan
kimse. 4– Mal›n›n gitmesine râz› olup, imâm ile bir
vakit namaz›n›n gitmesine
râz› olmayan kimse. 5– Allahü teâlân›n havf›ndan
[korkusundan] gözleri yaﬂ
ile dolan kimse. 6– Ulemâilhak ile oturan kimse. 7–
Bir mü’mine muhabbet
eden ve Allahü teâlâ için
ikrâm eden kimse.

Yâ Ali! Bir kimsenin
üzerinden, ülemâ meclisinde oturmadan k›rk gün
geçse, onun gönlü [kalbi]
karar›r. Büyük günâh iﬂler.
Zîrâ ilim gönlü diri tutar.
‹lmsiz ibâdet olmaz.
Yâ Ali! Her kimin vera’›
olmasa, günâh iﬂlemekten
men’ olmaz. Ona yerin alt›
yerin üzerinden iyidir.
Ya’ni îmân›n yeri belli olmad›¤›ndan, kabirde durmas› dahâ iyidir.
Yâ Ali! Bir nesneyi piﬂirmek istersen, iyi piﬂir.
Yedi¤in vakit çok çi¤ne.
Ya¤mur ya¤arken dua et.
Kâfirler ile ceng oldu¤u
vakit, Kur’ân-› azîm-üﬂ-ﬂân
k›râ’at olundu¤u vakit ve
farz namaz›ndan sonra
dua et.
Yâ Ali! Her kim bir
a’mân›n elini tutarsa, Allahü teâlâ onun yüzbin günâh›n› affeder. Sol elini
sa¤ elin ile tut.
Yâ Ali! Allahü teâlâ bir
kimseye bir sâlihâ ve mutî’a han›m verip, onun
dört büyük halife 109
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Kâbe örtüsü

gönlünü hoﬂ tutmas› ve
imâm ile namaz k›lmas›
ve komﬂular› kendinden
râz› olmas›, Allahü teâlân›n ona ikrâm›ndand›r. Yâ
Ali! Melekler istigfâr ederler o kimseye ki, onun
110 dört büyük halife

evinde bal olur, zeytin
olur ve çörek otu olur.
‹çinde sûret [canl› resmi]
olan, ﬂarap olan, köpek
olan, ana-babaya âsî olunan ve hiç Misafir gelmeyen eve [rahmet] melekle-
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ri hiç girmezler. Sefere veyâ cenge giderken Sûre-i
Yasîni oku. On kere innâ
enzelnâ [Kadr] sûresini
oku, Allahü teâlâ düﬂmanlar›n ﬂerrinden emîn eder.
Yâ Ali! Bir zâlimden
korkar isen, “Yâ ilâhe Cebrâîl’e ve ‹srâfîle ve Mikâîle
ve Azrâîle ve yâ ilâhe ‹brâhîme ve ‹smâîle ve ‹shaka
ve münzelit Tevrâti vel ‹ncîli vez Zebûri vel Fürkân,
Kün lî, câren min fülanibni
Fülân, min kezâ ve kezâ”
söyle. Sefer edece¤in zaman, “Yâ erda Âmentü birabbî ve rabbiki Allahüllezî
lâ ilâhe illâhüvellezî halakanî ve halekaki e’ûzü billâhi min ﬂerri ki ve min
ﬂerri mâ yedübbü aleyki.
Ve min ﬂerri külli üsudin
ve esedin. Ve min ﬂerri vâlidin ve mâ veledin.”söyle.
Yâ Ali! Sana bir kat›l›k
eriﬂti¤i zaman, “Allahümme innî es’elüke bi hakk›
Muhammed’in ve âli Muhammed’in illâ necîtenî”
söyle.

Hazreti Âlî dedi ki, yâ
Resûlallah! Senin Âlin
(ehl-i beytin) kimdir. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki, her takî ve nakî [harâmlardan sak›nan temiz
Müslümanlar]
benim
âlimdir. Bir köye ﬂunu demeyince de girme: “Allahümme innî es’elüke hayreha ve hayra men bihâ ve
e’ûzü bike min ﬂerrihâ ve
ﬂerri men bihâ”.
Yâ Ali! Benim vas›yetimi h›fz et. Nas›l ki ben
Cebrâîl aleyhisselâmdan,
O Rabbül âlemînden sübhânehü ve teâlâ h›fz etti.
Yâ Ali! Sana bu vas›yetde
evvelin ve âh›rin ilmini
verdim. Her kim ki bunun
ile amel eylerse, dünyada
ve âh›rette selâmet üzere
olur.
Menkibe: Hazreti Ali
halife seçildi¤i zaman idarecilere yapt›¤› ilk konuﬂmas›:
Allahü teâlâ insano¤lunun dünyada ve ahirette rahat edebilimesi için yapmadört büyük halife 111
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s› ve yapmamas› gereken
hususlar› bildirdi. Onun için
hay›rl› olan› yap›n, ﬂerri b›rak›n. Noksan s›fatlardan
münezzeh olan Allah’›n
emirlerini yap›n›z ki, Allah
sizi cennete koysun.
Allah teâlâ haramlar›
aç›kça bildirmiﬂ, Müslümanlar› samimiyet, ‹slam
inanc› ile birbirlerine ba¤lam›ﬂt›r. Müslüman, hakk›
yerine getirmenin d›ﬂ›nda,
elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyendir. Hak
etti¤i cezan›n d›ﬂ›nda
Müslümana eziyet edilemez. Umumun menfaati
için çal›ﬂ›n›z.
Ölüm için iyi haz›rlan›n›z. Görüyorsunuz ki, herkes ölüyor. Ölüm sizin de
peﬂinizde. Yükünüz hafifletin ki, ahiretinizi kazanas›n›z. Oraya kavuﬂas›n›z.
Önce gidenler, gelecek
olanlar› bekliyorlar.
Ülkeler ve kullar aras›ndaki muamelelerinizde Allah’a muhalefetten sak›n›n›z. Çünkü sizler, ülkeleri112 dört büyük halife

nizden ve hayvanlar›n›zdan bile sorumlusunuz.
Allah’a itaat ediniz. Ona
asi olmay›n›z. Bir iﬂin hay›rl› oldu¤una kanaat getirdi¤iniz zaman, onu yap›n›z. ﬁer kabul etti¤iniz ﬂeyi
de yapmay›n›z. Yeryüzünde az ve zay›f oldu¤unuz
zamanlar› hat›rlay›n›z.
Allah’a muhalefetten
sak›n›n›z. Kulu kurtaracak
olan en üstün ﬂeyler;
iman, Allah yolunda hizmet, insan›n tabiat›nda
mevcut olan samimiyet,
dinin dire¤i olan namaz›
k›lmak, Allah’›n farz k›ld›¤›
zekat› vermek, Allah’›n
azab›na karﬂ› bir kalkan
olan Ramazan orucunu
tutmak, fakirli¤i gideren ve
günahlar› döken hacc› ifa
etmek, serveti bollaﬂt›ran,
ömrü uzatan ve dostlar›n
sevgisini kazand›ran akrabay› ziyaret, hatalar› silen,
Allah’›n gazab›na mani
olan gizli verilen sadaka ve
fena bir ﬂekilde zuhur edecek ölüme engel olan ve
korkudan koruyan iyiliktir.
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Peygamberinizin yolundan gidiniz. Çünkü o,
yollar›n en efdalidir. O’nun
sünnetlerine uyun, çünkü
O’nun sünnetleri yollar›n
en ﬂereflisidir. Allah’›n kitab›n› ö¤reniniz. Çünkü Allah’›n kitab› sözlerin en de¤erlisidir.
Dini iyi anlay›n, çünkü
dini iyi anlamak kalpleri
parlat›r. Kur’an-› kerimin
nurundan ﬂifa isteyin,
çünkü o gönüllerdeki hastal›klara ﬂifad›r. ‹limiyle
amel atmeyen âlim, bilgisizli¤inden dolay› do¤ru
yolu bulamayan günahkar
cahil gibidir. Bana göre,
cehaleti içinde bocalayan
cahile nisbetle ilimi ile
amel etmeyen âlimin vebali daha büyük ve âlim
daha periﬂand›r. Her ikisi
de mahvolmuﬂ sap›klard›r.”
Menkibe:Hazreti Ali’nin
nasihatlar›:
Ey Allah’›n kullar›! Size
güzel nimetler veren, ecelinizi tayin eden Allahü te-

âlâ isyan etmekten sak›nman›z› tavsiye ederim. Allah sizlere, istedi¤ini dinleyebilen kulaklar, gören
gözler ve gelecek çeﬂitli felaketleri sezen kalp vermiﬂtir. Allah sizleri boﬂ yere yaratmad›. Sizi baﬂ›boﬂ
olarak da b›rakacak de¤il.
O size güzel nimetler ikram etti, bol bol yard›m etti. Sizin her yapt›¤›n›z› tescil ediyor. ‹yi ve kötü günlerinizde size yard›m etti.
Ey Allah’›n kullar›! Allah’a muhalefetten sak›n›n›z! Yapaca¤›n›z iﬂlerde
azimli olunuz. ‹htiyaç ve
isteklerin son bulaca¤›
ölüme iyi ameller yaparak
haz›rlan›n›z. Çünkü dünya
nimetleri geçicidir. Onun
felâketlerinden emin olunamaz. Aldat›c›d›r. Zay›f
bir gölge ve y›k›lmaya yüz
tutmuﬂ bir dayanakt›r. Arzu ve emelleri yorarak helak eder.
Ey Allah’›n kullar›! ‹bret
al›nmas› gerekenlerden
hisse kap›n›z. Her ﬂeyden
ibret al›n›z. Korkunç hadört büyük halife 113

AL‹ B‹N EBÎ TÂL‹B
berlerden ders al›n›z.
Ö¤ütlerden istifade ediniz.
Ölümün pençesine geçmek üzeresiniz! Toprak sizi ba¤r›na basmak üzere.
Sûr’un üfürülmesiyle korkunç tehlikeler sizin etraf›n›z› saracak. Kabirdekiler
ç›kar›lacak, mahﬂer yerine
sevk edilecekler. Hesaba
çekileceksiniz. Mahﬂer yerine giderken, herkesin yan›nda onu oraya götüren
biri ve yapt›klar›na ﬂahitlik
edecek bir de ﬂahit bulunacak. O gün Allah’›n nuru
ile yer yar›l›r, amel defterleri ortaya konur, peygamberler ve ﬂahitler huzura
getirilirler. Kimseye zulmedilimeden aralar›nda
adaletle hükmedilir.
‹nsanlar ve onlarda
haklar› olan hayvanlar ayn› yerde toplan›rlar. S›rlar
aç›¤a ç›kar, kötüler helâk
olur, kalpler ürperir. Cehennem h›rsl›, homurtulu, korkunç seslerle, hiddet ve tehdit savurarak
karﬂ›lar›na ç›kar›l›r. Ateﬂleri yanar, sular› kaynar,
114 dört büyük halife

s›cakl›¤› vücutlara iﬂler.
Ebedî cehennemlik olanlar hiç ç›kamazlar, onlar›n
piﬂmanl›klar›n›n
sonu
yoktur, zincirleri de k›r›lmaz. Onlar›n yan›nda
kendilerine ateﬂin geldi¤ini, cehennemin yaklaﬂt›¤›n› haber veren melekler
vard›r. Cehennemlikler
Cemalullah’› göremezler,
Allah’›n dostlar›ndan ayr›larak cehenneme giderler. Bu hallere düﬂmemek
için ﬂimdiden tetbirinizi
al›n!
Menk›be: Hazreti Ali’nin
ölüm ile ilgili nasihatleri.
Hazreti Ali bir konuﬂmas›nda ölümü hat›rlatarak ﬂu nasihatlarda bulundu:
Ey Allah’›n kullar›! Vallahi ölümden kurtuluﬂ
yoktur. Önüne durursan›z
yakalar, kaçarsan›z yetiﬂir.
Kurtuluﬂ yoluna koﬂunuz!
Acele edin! Acele edin!
Arkan›zda sizi hemen isteyen bir kabir var. Onun
s›kmas›ndan, karanl›¤›n-
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dan ve yaln›zl›¤›ndan korununuz. Kabir ya cehennem çukurlar›ndan bir çukur, ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir. O hergün üç defa lisan-› hal ile:
“Ben karanl›klar eviyim!
Ben y›lan ç›yan yuvas›y›m! Ben yaln›zl›k diyar›y›m!” der.
Dikkat edin! Ondan
ötesi daha da kötüdür.
Ateﬂinin ›s›s› yüksek, dibi
derin ve zinetleri de demir
kelepçelerdir. Cehennemin ötesinde ise muttekiler için haz›rlanm›ﬂ, geniﬂli¤i yer ve gökler kadar
olan cennet vard›r. Allah
bizleri ve sizleri mütteki-

lerden k›ls›n! Bizleri ve sizleri elem verici azaptan
korusun.
Ey Allah’›n kullar›!
Dünya hayat› sizi aldatmas›n. Çünkü dünya, belalarla çevrili, fânili¤i ile maruf
ve aldat›c›l›¤› ile meﬂhur
bir yerdir. Oradaki herﬂey
yok olmaya mahkumdur.
Dünyadakiler aras›nda devaml› bir mücadele ve el
de¤iﬂtirme vard›r. Dünyadakiler dünyan›n ﬂerrinden asla beri olamazlar.
Bir bakarlar bolluk ve
neﬂ’e içindeler, bir de bakarlar ki baﬂlar›na bir bela
gelmiﬂ, dünya onlar› aldatm›ﬂ!
dört büyük halife 115
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Dünya hayat› yerilmiﬂtir, bollu¤u sürekli de¤ildir. Orada herkes hedeftir,
dünya onlar› oklar› ile vurur, ölümü ile helâk eder.
Ey Allah’›n kullar›! Siz
bu dünyadan göçüp gidenlerden farkl› de¤ilsiniz. Onlar sizden daha
uzun ömürlü, daha kuvvetli, daha mamur beldelere ve daha ölmez eserlere sahip idiler. Birkaç nesil
sonra sesleri sakinleﬂti ve
tamamen duyulmaz oldu.
Cesetleri çürüdü, yurtlar›
bomboﬂ kald› ve eserleri
yok oldu. Onlar muhteﬂem saraylar›n›, konforlar›n› ve atlastan dokunmuﬂ
yataklar›n›, üzerleri taﬂlarla örtülü, toprak y›¤›l› viranelere yap›lm›ﬂ mezarlara
de¤iﬂtiler. Yerleri dar, sakinleri gariptir. Onar orada yaln›zlar›n, kendi baﬂ›n›n derdine düﬂenlerin ve
birbirleriyle samimi olmayanlar›n aras›ndad›rlar.
Evleri yak›n ve duvar
duvara olduklar› halde
komﬂular birbirlerini ziya116 dört büyük halife

ret etmiyorlar. Nas›l ziyaret esinler ki, zaman onlar› ö¤üttü, taﬂ ve topraklar
da yedi. Hayattan sonra
ölümü, refahtan sonra s›k›nt›y› tatt›lar. Dostlar›ndan ayr›ld›lar, topra¤›
mesken edindiler, dönüﬂü
olmayan bir yolculu¤a
ç›kt›lar.
Ey Allah’›n kullar›! Alçak gönüllü, mütevaz› ve
Allah korkusundan dünya
de¤iﬂtiren kullar gibi siz de
Allah’a isyan etmekten sak›n›n›z. Onlar sak›nd›r›ld›klar›ndan çekinirler, korkarlar, iyili¤i istemekte acele
ederler, tehlikelerden kaçarak kurtulurlar. Onlar
ahiret için iyi ameller yaparlar, az›klar›n› haz›rlayarak giderler. Davac› ve delil olarak amel defterleri kifayet eder. ‹yiliklerin mükafat› olarak cennet, kötülüklere karﬂ› ceza olarak
da cehennem kâfidir. Kendim için ve sizler için Allah’tan af dilerim.”
Hazreti Ali bir cenazenin defnedilip oradan ay-
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r›ld›ktan sonra haz›r bulunanlara ﬂöyle bir nasihatta
bulundu:
Sizin de ölüler diyar›na
varman›z ve orada, yapt›klar›n›za karﬂ›l›k rehin olarak kalman›z yak›nd›r. Sizi
de kabir kucaklayacak. ‹ﬂler bitince haliniz ne olur?
Kabirdekiler diriltilir, gizli
olanlar aç›¤a ç›kar›l›r, huzurda hesap için durdurulursunuz. Dünyada iﬂlenen günahlar›n korkusundan dolay› kalpler ürperir,
örtü ve perdeleriniz y›rt›l›r;
ay›plar›n›z s›rlar›n›z ortaya
ç›kar. Orada herkes yapt›¤›n›n karﬂ›l›¤›n› al›r.
Kötülük yapanlar yapt›klar› ile cezaland›r›l›r, iyilik yapanlar da iyilikle mükafatland›r›l›r. Amel defterleri ortaya konur konmaz, günahkârlar›n defterlerinden olanlardan korktuklar›n› görürsün. Onlar
vah bize, eyvah bize! Bu
defter nas›l olmuﬂ da büyük küçük bir ﬂey b›rakmadan hepsini muhafaza
etmiﬂ, derler. Yapt›klar›

herﬂeyi defterde görürler.
Rabbiniz hiç kimseye zulmetmez.
Ey insanlar! Ahiret için
çal›ﬂmadan ahireti uman,
uzun emeller peﬂinde
olup tövbe etmeyi geciktiren, dünyay› sevmeyen
kimselerin diliyle dünyadan bahseden ve fakat
dünyay› sevenler gibi çal›ﬂan, kendisine verilince
doymayan ve verilimeyince s›zlanan kendisine verilene ﬂükretmedi¤i gibi daha da isteyen, kendi yapmad›¤› ﬂeyleri baﬂkalar›na
emreden ve yapt›¤› ﬂeylerden de baﬂkalar›n› yasaklayan, salih kimseleri
sevdi¤i halde onlardan olmayan ve kötü kimseleri
sevmedi¤i halde onlardan
olan, kesin bilgilerine uymad›¤› halde zan ve tahminlerine uymaktan kendini alamayan, zenginleﬂince az›p baﬂtan ç›kan,
hastalan›nca s›zlan›p yak›nan, fakirleﬂince ümidsizli¤e düﬂüp gevﬂeyen, Allah’›n bol nimetlerine ra¤dört büyük halife 117
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men günahlar içinde yüzen, sa¤l›¤a ﬂükür ve belaya sabretmeyen, ö¤üt ve
ikazlardan hiç etkilenmeyen ve ölümle korkutuldu¤u zaman, sanki korkutulan kendisi de¤il de baﬂkas› imiﬂ gibi davranan kimselerden olmay›n.
Gün gelir, ‹slâm dininin
yaln›z ismi, Kur’an-› kerimin de yaln›z yaz›s› kal›r.
Kiﬂi bilimedi¤i ﬂeyi sorup
ö¤renmekden ve kendisine sorulan kimse de o ﬂeyi bilimiyorsa “bilmiyorum” demekten utanmas›n. O gün camilerimiz cemaatle dolar, fakat içiniz
ve d›ﬂ›n›z hidayetten yoksundur. Gök kubbe alt›ndaki kimselerin en kötüsü
din adamlar›n›zd›r.
Menk›be: Hazreti Ali’nin
Hazreti Ömer’e nasihat›:
Ey müminlerin emiri!
Kesin bilgine ﬂüphe, ilmine cehalet kar›ﬂt›rma. Zann›n› da do¤ru diye kabul
etme. Bil ki dünyadan sana ancak infak etti¤in, Al118 dört büyük halife

lah için verdi¤in adaletle
bölüﬂtürdü¤ün ve giyip
eskitti¤in vard›r.
Ey müminlerin emiri!
E¤er iki arkadaﬂ›na (Resûlullah ve Ebubekir) ulaﬂmak seni sevindirirse,
emelini k›salt, tam doymayacak ﬂekilde ye, elbiseni
k›salt, gömle¤ini yama,
ayakkab›n› tamir et, o ikisine ulaﬂ›rs›n.
Hay›r, mal›n›n ve evlad›n›n çok olmas›nda de¤il,
iliminin ve hilminin, yumuﬂakl›¤›n›n artmas›nda
ve insanlar› Rabbine ibadet ettirerek yücelmesindedir. E¤er iyilik yaparsan,
Allah’a hamdet. Kötülük
yaparsan ba¤›ﬂlanma dile.
Dünyada ancak ﬂu iki
kiﬂi için hay›r vard›r: Günah iﬂleyen ve bunu tövbe ile gideren kiﬂi. Hay›rda yar›ﬂan kiﬂi. Takva ile
yap›lan amel az de¤ildir.
Kabul edilen amel nas›l az
olur!
Hazreti Ali, ‹bni Mülcem taraf›ndan yaraland›-
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¤›nda o¤lu Hazreti Hasan
a¤layarak yan›na girdi.
Hazreti Ali: “Seni a¤latan
nedir o¤ulcu¤um” dedi.
“Nas›l a¤lamayay›m, sen
vefat üzeresin” dedi.
Hazreti Ali: “Yapt›¤›nda
sana zarar vermeyecek sekiz tavsiyemi ezberle o¤ulcu¤um” dedi. Hazreti Hasan: “Onlar nedir? Babac›¤›m” deyince ﬂöyle dedi:
“Zenginli¤in en iyisi
ak›l zenginli¤idir. En büyük fakirlek de ahmakl›kt›r.

En büyük yaln›zl›k kendini
be¤enmektir. En büyük ﬂeref güzel ahlâkt›r.”
Hazreti Hasan “Babac›¤›m bu dört tanesi. Bana
di¤er dördünü ö¤ret” dedi¤inde ise Hazreti Ali ﬂöyle buyurdu:
“Ahmakla arkadaﬂ olmaktan sak›n. Sana faydal› olmak isterken zarar› dokunur. Yalanc› ile arkadaﬂ
olmaktan sak›n. Çünkü o
sana uza¤› yak›n, yak›n›
uzak gösterir. Cimri ile ardört büyük halife 119
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kadaﬂ olmaktan sak›n.
Çünkü o kendisine en çok
ihtiyaç duydu¤un anda
senden uzaklaﬂ›r. Fâs›kla
arkadaﬂ olmaktan sak›n.
Çünkü o, çok de¤ersiz bir
ﬂeye seni satar.”
“Allah’›n muvaffak k›lmas› hay›rl› bir rehberdir.
Güzel ahlâk, hay›rl› bir yoldaﬂt›r. Ak›l hay›rl› bir arkadaﬂt›r. Edeb, hay›rl› bir mirast›r. Kendini be¤enmekten daha büyük bir yaln›zl›k yoktur.”
Menk›be: Hazreti Ali
o¤lu Hazreti Hasan’a vasiyetinde ﬂöyle buyurdu:
“Ey o¤ul! Her ﬂeyden
önce Allah’dan hakk›yla
kork. Bütün emirlerini yerine getir. Ciddi olarak
ölümü an ve ölümü anmakla kalbini yaﬂat. Her
120 dört büyük halife

ﬂeyin yok olaca¤›n› bil, ve
kalbinin de yoklukta karar
k›laca¤›n› ona bildir. Ona
dünya facialar›n› ve musibetlerini teker teker göster. Zaman›n ﬂiddetini ve
kükreyiﬂini, gece ve gündüzlerin aleyhine çevrildi¤ini düﬂün, hat›rla ve hat›rlat.
Kendi nefsine ve kalbine, daha evvel geçmiﬂ insano¤ullar›n›n k›ssalar›n›
ve hikâyelerini söyle. Mazide insanlar›n baﬂ›na gelen felaket ve musibetleri
düﬂün. Ayn› ﬂeylerin tekerrür etmemesi için dikkat et. Atalar›n›n topraklar›nda ve yaﬂad›klar› yerlerde gez. Ve onlar›n eserlerini dikkatle tetkik et. Onlar
neler yapm›ﬂlar, nereden
nereye, ne için göç etmiﬂler?
Bunlar› tedkik etti¤in
zaman onlar›n pek yak›n
arkadaﬂlar›ndan ve sevgililerinden ayr›l›p gurbet ellere gittiklerini göreceksin.
T›pk› onlar gibi sen de pek
yak›nda bilimedi¤in gör-
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medi¤in yerlere göç edip
gideceksin. ﬁu halde gelecekteki yerini ﬂimdiden
haz›rla ve temizle. Ahiretini dünya ile satma.
Bilimedi¤in ﬂey hakk›nda konuﬂma. Vazifen olmayan ﬂeye kar›ﬂma. Ve
her iﬂi kendi ehline b›rak.
Sonunda bir felâketin gelmesinden korkdu¤un yolu
terk et. Zira bir iﬂte felaket
sezildi¤inde onu terk etmek, korku ile ilerlemekten hay›rl›d›r.
‹yili¤i emret ki iyilik ehlinden olas›n. Kötülükleri,
kendisinde Allah’›n r›zas›
olmayan ﬂeyi elin ile ve dilin ile ortadan kald›rma¤a
çal›ﬂ. Bütün gücünü sarfederek kötülük iﬂleyenleri
uzaklaﬂt›r. Allah yolunda
hakk›yla çal›ﬂ. O’nun u¤runda mücâhede ve mücâdele etmekden çekinme. Herhangi bir kimsenin a¤›r sözleri seni yolundan al›koymas›n. Nerede
olursan ol, Hakk’a ulaﬂmak için bütün güçlüklerini aﬂma¤a çal›ﬂ.

‹slâmiyette ne var ise
hepsini anla ve ö¤ren.
Kendini güçlükler karﬂ›s›nda sabretme¤e al›ﬂt›r. Zira
haks›zl›k karﬂ›s›nda hak
için sabretmek en iyi ahlâkt›r. Bütün iﬂlerde Allah’›na s›¤›n; zîra o en iyi
koruyucu, en iyi bar›nak
ve en yak›n kurtar›c›d›r.
Her iﬂinde Allah’a teslim
ol. Zîra insano¤luna her
ﬂeyi bahﬂeden de O mahrûm eden de O’dur.
Ey O¤ul!
Kendimi,
hayat›m›n
son demlerini yaﬂad›¤›m›
ve gittikçe zay›flamakta oldu¤umu görünce bu tavsiyemi sana bildirmekte acele etmeyi uygun buldum.
Zîra düﬂündü¤üm bütün
ﬂeyleri sana söylemek için
bir zaman bulamad›m.
Ecelimin gelmesinde,
vücudumun zay›flamas›
gibi haf›zam›n da zay›flamas›nda, heva ve heveslerin veya dünya fitnelerinin benim nasihat›mdan
önce kalbine hâkim olmadört büyük halife 121
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s›ndan, bunun neticesi
olarak da huysuz bir at gibi olmandan endiﬂe ederek sana nasihat›m›n bir
k›sm›n› yaz›yorum.
Ey O¤ul!
Benim vasiyetimden
edinece¤in ﬂeylerin en hay›rl›s› Allah’dan korkup
O’na s›¤›nmak O’nun sana
farz k›ld›¤› ﬂeyleri yerine
getirmek, atalar›n›n ve
geçmiﬂ insanlar›n izini takib etmektir.
ﬁimdi sen kendi nefsine nas›l güven ve itimadla
bak›yorsan, senden evvel
geçen atalar›n ayn› ﬂekilde
kendilerine güveniyorlard›. ﬁimdi sen nas›l düﬂünüyorsan onlar da ayn› ﬂeyi düﬂünüyorlard›. Fakat
neticede iyi ve do¤ru bulduklar› ﬂeyi tuttular. Vazifelerini noksans›z yapma¤a
çal›ﬂd›lar. ‹ﬂte onlar›n neticede vard›klar› ﬂeyi ve takib ettikleri yolu kabul devam ettirmek istiyorsan,
onlar›n baﬂ›nda takib ettikleri yolu aynen takib et.
122 dört büyük halife

Tedkiklerini yaparken
önce
Allah’a
s›¤›n,
O’ndan baﬂar›lar dile. Seni ﬂüpheye götürecek veya kötülü¤e düﬂürecek
her ﬂeyi terket. Kalbinin
her türlü kötülükten duruldu¤unu,
fikirlerinin
topland›¤›n› ve tek arzunun hakikat› bulmak oldu¤unu görünce sana söyledi¤im hususlar› düﬂünme¤e baﬂla.
ﬁayed bunlara sahib
oldu¤una kani de¤il isen
kar›ﬂ›k mevzulara giriﬂme.
Zira önünü göremeyen bir
kimse gibi olursun ki, her
an içinden kurtulmak pek
güç olan çukurlara, uçurumlara düﬂersin.
Böylece
karanl›klar
içinde, zulmetler aras›nda
bo¤ulup
mahvolma¤a
mahkum olursun. Önünü
görmeden yürümek ve
her an uçurumlara yuvarlanmak tehlikesiyle karﬂ›
karﬂ›ya kalmak ise ‹slâmiyyeti ö¤renmek isteyenlere yak›ﬂmaz.
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Bu tavsiyelerimi dinle
ve anla! Ve bil ki, her canl›n›n ölümünü elinde tutan, yaﬂamas›n› da elinde
tutmuﬂtur. Varl›klara can
verip yaﬂatan, neticede
onlar› öldürendir. Zenginleri fakir, fakirleri de zengin yapan O’dur. Her türlü
belây› ve hastal›¤› veren
O, her belâya bir deva bulan yine odur.
Dünya taﬂ›yla, topra¤›yla, rengiyle, ﬂekliyle,
a¤açlar›yla, meyveleriyle
O’nundur. O’nun istedi¤i
ve arzusu üzerine hareket

etmektedir. Âhiret de hesab›yla, cezas›yla, cennetiyle, cehennemiyle ve bizim bilimedi¤imiz daha bir
çok ﬂeyleriyle O’nundur.
Sen cahil yarat›l›p sonra ö¤retilen bir yarat›ks›n.
‹limde ne kadar ilerlesen,
bir çok ﬂeyde ﬂüphesiz yine bilmedi¤in bulunacakt›r. Çünkü düﬂünme sahas›n›n d›ﬂ›nda, görme kudretinin pek ilerisinde bulunan çok ﬂeyler vard›r. ﬁayed bunlardan birisine
muttali olabilir ve Allahü
teâlâ baz› ﬂeyleri sana ö¤dört büyük halife 123

AL‹ B‹N EBÎ TÂL‹B
retirse onu kendi kudretinle meydana getirip kazand›¤›n› zannetme. Bil’akis
bunun için seni yaratan,
r›z›kland›ran ve seni güzel
varl›k ﬂeklinde meydana
getiren ulu varl›¤›na s›¤›n.
‹badetin O’nun için olsun.
Aﬂk›n O’na olsun. Korkun
yaln›z O’ndan olsun!..
Bil ki Ey O¤ul!
Peygamber aleyhisselam›n Allah hakk›nda bildirdi¤i gibi hiçbir kimse
bildirmedi ve bildiremez.
O’nu en bir rehber ve kurtuluﬂ ordusunun kumandan› gibi kabul et.
Seni yaratan Rabbinin
bir orta¤› olsayd› sana
onun da peygamberleri
gelirdi. Böylece onun s›fatlar›n› ve iﬂini ö¤renirdin. Fakat O, kendisinin
söyledi¤i gibi tek ilahd›r.
Kendi mülkünde hiçbir
kimse ona düﬂmanl›k besleyemez.
O, do¤urmam›ﬂt›r. Do¤urulmam›ﬂt›r. Ölmeyecektir, ebedîdir. Her ﬂey124 dört büyük halife

den evvel vard›r. Fakat
varl›¤›n›n bir baﬂlang›c›
yoktur. Her ﬂeyden sonra
kalacakt›r. Fakat kalmas›n›n da bir sonu yoktur.
Kudreti, büyüklü¤ü, kalbin, gözün çerçevesi haricindedir.
E¤er bunlar› bilir ve
inan›rsan küçüklü¤ünü
düﬂünerek yak›ﬂt›¤› gibi
hareket et. O’nun karﬂ›s›nda kuvvet ve kudretsizli¤ini düﬂün. Her hususta
O’na ihtiyac›n vard›r. O’na
yönel. R›zas›n› dile. Cezas›ndan kork. Emirlerini yerine getirme¤e çal›ﬂ; zira
O iyilikten baﬂkas›n› emretmez. Yasaklar›ndan kaç›n; Çünkü O, kötülükten
baﬂkas›n› yasaklamaz.
Gözümün nûru o¤lum!
Sen benim hay›rla halefim, timsâl-i ﬂerefimsin.
ﬁu vasiyyetimi can kula¤›yla dinle ve ona göre
amel eyle ki, bu sana, çok
hay›rl› bir baba nasihat›d›r.
Dünya, bazan seni ar›-
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yormuﬂ gibi yalanc› bir iltifat gösterir. Sen onun bu
gönül avlay›c› hilesine sak›n aldanma... Bazanda
senden kaç›yormuﬂ gibi
yüz çevirir, döner, dolaﬂ›r..
Buna da önem verme...
Dünya, çok acaib bir tan›kd›r; yâr olmaz. Aceleci
ve korkak adamlar›n haline benzer: Telaﬂl›d›r. Ayr›l›¤› da sevimsiz kimselerin
ayr›l›¤›na benzer: Gönül
k›r›c›d›r.
Dünyan›n, hayr› az, dirli¤i k›sa; güler yüzle gösteriﬂ, yüz çevirmesi facîa;
lezzet ve kavuﬂmas› geçici, nimet ve ihsan› fâni,
günah ve vebali ise bâkîdir Dünyan›n...
ﬁu halde; müddet bitmeden, kudret elden gitmeden, gaflet perdesi
aç›lmadan, zaman›n müsaadesini, imkan›n f›rsat›n› ganimet bil de ahiretin
için erzak tedarikine
bak!...
Kiﬂi, dünyada ahireti
için ne harc etti ise, yar›n

onu bulacakt›r. Dünya,
ahiretin tarlas›d›r; ne ekilirse o biçilir. Bu vefas›z
dünyan›n hilesi çok; bir
hal üzere kald›¤› yoktur...
Bir taraf› ›slâh ederse, di¤er taraf› ifsâd; birini sevindirirse, di¤erini mahrum eder. Öteden beri
âdeti, meﬂrebi ve gidiﬂi
budur. Dünyaya candan
meyl ve ba¤l›l›k, sonunda
iç ac›s› ve hüsran olur. Bu
geçici dünyada bekâ muhaldir. Öyle ise ona bel
ba¤lamak aç›k bir sap›kl›kt›r.
O¤lum,
De¤erini ve haysiyetini, ﬂeref ve meziyetini iyi
muhafaza et. Ömrünü boﬂ
ﬂeylerle geçirme. Mal›n›
da günah yoluna sarfetme
ki, dünyadan amelsiz ç›k›p
da Allah’›n huzuruna
emelsiz varm›ﬂ olmayas›n. Güzel sözünü güzel
iﬂinle mezcetki, birleﬂtirki
güzel beyan›n meziyetini,
lutuf ve ihsan›n semeresini zat›nde toplam›ﬂ olas›n.
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Kâbe kap›s›
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Bir de yapam›yaca¤›n
bir ﬂeyden dem vurma!..
Söz ehli olmakdan daha
çok iﬂ ehli olmal›s›n!.. ﬁuras›n› da dikkat nazar›ndan uzak tutma ki, her fenal›¤›n baﬂ› para sevgisi,
h›rs ve tamaht›r. Bu iki kötü haslet, senin temiz kalbinde yol bulmas›n...
Ey O¤ul!
Dünyay› ve onun her
türlü hallerini, içinde bulunan bütün ﬂeylerin baﬂka
bir yere göç edece¤ini,
âh›reti ve ehli için orada
yap›lacak ﬂeyleri, âk›betlerini bildirdim. Bunlar hakk›nda senin ibret alman
için baz› misaller verdim.
Bu misaller ile senin kurtuluﬂunu ümid ettim.”
Menk›be: Hazreti Ali’nin
M›s›r Valisine nasihat›:
Gitti¤in yerden birçok
vali geldi geçti. Bir k›sm›
adalet ile idare etti. Bir k›sm› zulmetti. Her biri ﬂimdi
yapt›klar› ile an›l›yor; yapt›klar›n›n karﬂ›l›¤›n› görüyorlar.

Sen, senden evvelki
idarecilerin davran›ﬂ›na
nas›l bir gözle bak›yor
idiysen, halk da senin davran›ﬂlar›na o gözle bakacak, önce geçenler hakk›nda verdi¤i hükmü senin
hakk›nda da verecektir.
‹darecilerin durumu, halk›n onlar hakk›nda verdi¤i
beyanat ve ifadelerinden
anlaﬂ›l›r.
Nefsine, heveslerine
hâkîm ol. Sana helal olmayan hususlada nefsine
karﬂ›, cimri ol. Zira bu suretle nefsine cimri olmak
nefsin sevdi¤i ve sevmedi¤i ﬂeyler hakk›nda nefisten intikam almak demektir. Halk›na karﬂ› merhamet, muhabbet, iyi muamele ile kalbini doldur.
Sak›n onlara karﬂ› ganimet yiyici bir arslan kesilme!
Halk iki s›n›ft›r. Ya senin
din kardeﬂin, yahud h›lkatte bir eﬂindir. Onlardan insanl›k icab› hatâ sâd›r olur,
illetlere, huylara düçar
olurlar. Ellerinden kasden
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veya hataen baz› ﬂeyler
zuhur eder. Sen Allahü teâlâdan af ve müsamaha
diledi¤in gibi sen de onlar› af eyle, iyi muamelede
bulun. Sen onlar›n üzerine
hakimsin. Senin üzerinde
de emirülmümin var.
Onun üzerinde de Cenab-›
Allah vard›r ki, halk›n iﬂlerini idareye seni o memur
eyledi.
Kendini Allah’›n dinine
muhalefete, zulüm ve haks›zl›¤a yöneltme. Sonra
Allah’›n gadab›na u¤rarsan, sen nefsini müdafaaya takat getiremezsin.
Sak›n hiçbir aff›ndan dolay› piﬂman olma. Cefâ verince de mesrur olma. Kaç›nma imkân›n› budu¤un
müddetçe hiçbir tehlikeye
at›lma. Bir de sak›n “Ben
kudret sahibiyim, emrederim, itaat ederler!” deme.
Çünkü bu, kalbe fesat, dine zaaf verir. ‹nsan› ma¤rur eder, gurur da helake
götürür.
Sahip oldu¤un makam
sende gurur ve kibir has›l
128 dört büyük halife

ederse, üzerindeki Allah’›n
kudretini düﬂün.. Kendili¤inden kâdir olamayaca¤›n ﬂeylerde O’nun kudretini hat›rla ki, bu düﬂünce
senin yükseklerde uçan
bak›ﬂ›n› yere indirir, ﬂiddetini giderir. Seni b›rak›p giden akl›n› baﬂ›na getirir.
Nefsin hakk›nda, sana
yak›nl›¤› olanlar hakk›nda,
yönettiklerin içinde kendilerine meyil beslediklerin
hakk›nda, Allah’a ve Allah’›n kullar›n karﬂ› adaletten kat’iyyen ayr›lma. ﬁayed böyle yapmazsan zulmetmiﬂ olursun. Allah’›n
kullar›na zulmedenin davac›s› Allah’d›r. Allah da
bir kimsenin hasm› oldu
mu, o kimsenin tutunabilece¤i bütün güçler geçersiz kal›r. Kul, zulmüne tövbe edinceye kadar husumet-i ilahiyye devam eder.
Zulüm üzere bulunmak
kadar Allah’›n nimetini gideren, gadab›n› çabuklaﬂt›ran hiçbir ﬂey yoktur.
Sak›n Allah ile azamet,
büyüklük yar›ﬂ›na kalk›ﬂ-
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ma. Allah’a benzemeye
özenme. Çünkü Cenab-›
Hak böylelerini zelil, her
kibirleneni hakîr eder. Zira
Cenab-› Allah, zulüm alt›nda inleyenlerin iniltisini
iﬂitmekte, zalimleri görmektedir.
Bir iﬂ yapaca¤›n zaman
öylesine yönel ki, hakkaniyet itibariyle en makulü
adalet itibariyle en ﬂumüllüsü, halk›n r›zas›n› celbetme bak›m›ndan bütün
toplumun hesaba kat›ld›¤›
iﬂ olsun. Zira halk›n hoﬂ-

nutsuzlu¤u, birkaç ferdin
veya zümrenin arzusunu
hükümsüz b›rak›r. Birkaç
kimsenin gazab› ise, halk›n r›zas›, iste¤i içinde kaynar gider.
Kamuoyunu hoﬂnut
edecek kimselere görev
ver. Zira o kimselerin kararlaﬂt›r›p benimseyecekleri meseleler halk›n r›zas›na muvaf›k olur. Tatbik
edilen hükümet iﬂlerine
karﬂ› halk›n itiraz hakk› kalmaz ve daima memnun
bulunurlar.
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‹yi günlerde yükü a¤›r
basan, kara günlerde yard›m› az dokunan, adaletten hoﬂlanmaz, istemekten usanmaz, verilince teﬂekkür bilimez kimselerde
de ç›kacakt›r. Bunlar için
de, ‹slam adaletinden d›ﬂar› sak›n ç›kma!
Halk›n ay›plar›n› araﬂt›ran, ortaya döken kimselerden uzak dur. ‹nsanlar›n
ay›plar›n›n örtülmesi herkesten fazla valinin vazifesidir. Binaenaleyh bu ay›blar›n sana gizli kalanlar›n›
sak›n deﬂme! Senin vazifen muttali olduklar›n› ›slahdan ibarettir. Sana
mechûl kalanlara gelince
onlar hakk›ndaki hükmü
Allah verir.
Evet, sen halk›n›n ay›b›n› gücün yetti¤i kadar
ört ki, Allah da senin, halk›ndan gizli kalmas›n› istedi¤in ﬂeylerini örtsün.
Sak›n ne seni zarurete,
s›k›nt›ya, darl›¤a düﬂürmek ihtimaliyle korkutarak
iyilik etmekten vazgeçire130 dört büyük halife

cek cimriyi; ne iﬂlerin büyüklü¤ü karﬂ›s›nda azmini
gevﬂetecek korka¤›; ne de
haks›zl›¤a saparak sana ihtiras› iyi gösterecek harîsi
dan›ﬂma meclisine sokma!
Çünkü cimrilik, korkakl›k,
ihtiras ayr› ayr› tabîatlerdir
ki, bunlar› Allah hakk›nda
sui zanna sebep olurlar.
Sak›n insanlar›n kötüsü
ile iyisi senin yan›nda eﬂit
olmas›n. Zira eﬂitli¤in böylesi iyileri iyilikten so¤utur,
kötülerin de fenal›¤a meylini art›r›r. ‹ﬂlerinde istiﬂare
edece¤in,
dan›ﬂaca¤›n
kimselere dikkat et! Sana
dan›ﬂmanl›k yapacak kimselerin en kötüsü senden
önce kötülerle beraber
olan, onlar›n suçlar›na ortakl›k eden kimselerdir.
Böyleleri kat’iyyen senin
çevrende olmamal›; çünkü
bunlar canilerin yardakç›lar›, zalimlerin dostudur.
Zalime zulmünde, günahkâra cürmünde yard›m
edenlerden uzak dur!
ﬁerlilerden, kötü kimselerden uzak olan böyle-
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lerinin yükü en hafif, yard›m› en çok, sana ﬂefkati
herkesinkinden ziyade,
senden baﬂkas›na muhabbeti o nisbette az olur. Bu
gibilerini kendine yak›n
bulundur. Sonra bu adamlar›n içinde en ziyade be¤enece¤in kiﬂi de sana ac›
hakikatleri herkesten ziyade söyleyen olmal›d›r.
Bu kiﬂi sende, Allahü
teâlân›n raz› olmad›¤› bir
ﬂey görse, bundan seni
uzaklaﬂt›ramasa, hoﬂuna
gidece¤ini gitmeyece¤ini
hiç düﬂünmeden seni terketmeyi göze als›n.
Bilimiﬂ ol ki, idarecinin
halk›n›n hüsn-i zann›na en
çok sebeb olan ﬂey, kendilerine iyilikte bulunmas›,
yüklerini hafifletmesidir.
Hüsn-i zann edersen birçok yorgunluklardan kurtulursun. Sonra hüsn-i
zann›na en çok lây›k olan
senin hakk›ndaki tecrübeleri iyi ç›kan›d›r. Sû-i zann›na en lay›k olan› da hakk›ndaki tecrübeleri fenâ ç›kan›d›r.

Müslümanlar›n can›
mesabesinde olan büyükleri taraf›ndan iﬂlenerek
herkesin ülfet etti¤i, halk›n
güzelce tatbik etti¤i sünneti, güzel bir âdeti sak›n
kald›ray›m deme. Bu sünnetlerin herhangi birine
ayk›r› gelecek yeni bir yolu
ihdâsa da asla yanaﬂma.
Çünkü bu bidat devam etti¤i müddetçe bunun vebali senindir.
Memleket meselelerine uygun gelen tedbirleri
tesbit ve senden evvelki
insanlara do¤ruluk temin
eden sebepleri yerine getirme hususunda s›k s›k
ulema ile müzakere et, ileri gelenlerle sohbetlerde
bulun.
‹nsanlar hakk›ndaki bütün kin dü¤ümlerini çöz.
Seni intikama do¤ru sürükleyecek iplerin hepsini
kes, sence aç›kl›k kazanmam›ﬂ ﬂeylerin tümünü
anlamam›ﬂ görün. ﬁunu
bunu çekiﬂtiren gammazlar›n sözüne sak›n inan›verme. Çünkü gammaz ne
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kadar saf görünürse görünsün yine hilekârd›r.
‹dareciler için memlekette adaletin kaim olmas›ndan, bir de halk›n kendisine karﬂ› muhabbet
göstermesinden daha büyük teselli sebebi yoktur.
Zira yürekler selamette olmad›kça ortaya sevgi ç›kmaz. Sonra askerin senin
hakk›ndaki güveni, ancak
emirlerinden memnun olmalar›yla, onlar› bir yük
gibi görüp bir an evvel
baﬂlar›ndan çekilmelerini
istememeleriyle kaimdir.
Sen, kendilerine ümit
sahas› aç. Övgüye müste132 dört büyük halife

hak olanlar› taltif etmekte,
büyük olaylar yaﬂam›ﬂ
olanlar›n baﬂ›ndan geçenleri dile getirmekte kusur
etme. Zira bunlar›n kahramanl›klar›n› s›k s›k anmak
ﬂecaat erbab›n› galeyana,
mücadelede
tereddüt
edenleri de gayrete getirir.
Sonra bunlardan her
birinin fedâkârl›¤›n› iyice
tan›. Hem sak›n birinin hizmetini baﬂkas›yla beraber
zikretme. Kimseye de gösterdi¤i ﬂecaatle münasib
düﬂmeyecek düﬂük bir paye verme. Bir de mevkiinin büyüklü¤ü bir adam›n
ufak hizmetini büyük gör-
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mene, mevkiinin küçüklü¤ü bir adam›n k›ymetli hizmetini küçük görmene asla sebep olmamal›.
Sonra alt›ndan kalkamad›¤›n yükleri, gözüne
kestiremedi¤in, gücün yetmeyece¤i iﬂleri Allah’a ve
Resûlüne havale et. Cenâb› Hak hidayete ermesini diledi¤i bir kavme: “Ey iman
edenler! Allah’a ve Resûlüne ve sizden olan ulu’lemr’e itaat edin. ﬁayet birﬂeyde anlaﬂamaz iseniz
onu Allah’a ve Resûlüne
havala edin!” buyuruyor.
Allah’a havale etmek
demek, emirlerine sar›lmak demek, Resûlüne havale etmek demek, O’nun
her an toplayan, tefrikaya
meydan vermeyen sünnetine uymak demektir.
‹nsanlar aras›nda hüküm için öyle bir adam
seç ki, sence halk›n en de¤erlisi olsun, iﬂden s›k›lmas›n, mahkemede duruﬂmaya gelenlere sinirlenerek inada kalk›ﬂmas›n,

hatas›nda ›srar etmesin,
hakk› gördü¤ü anda hatadan dönece¤i yerde dili
tutulup kalmas›n, hiçbir
zaman tama’ etti¤i menfaat›n kaybolaca¤› endiﬂesine düﬂmesin, meseleyi
asl›na, hakikatine var›ncaya kadar anlamad›kça, birdenbire has›l etti¤i kanaat›
kafi görmesin.
ﬁübhe konusunda en
fazla temkinli davran›r, delillere en ziyade sar›l›r,
hasm›n müracat›ndan en
az usan›r, iﬂlerin aç›¤a kavuﬂmas›n› sab›rla bekler,
hükmün aç›¤a kavuﬂmas›nda kat’i karar›n› verir,
medhetmekle ﬂ›marmaz,
iltifat› ile e¤ilib bükülmez
olsun. ﬁu da bir gerçektir
ki, böyleleri de pek azd›r.
Yönetimde görev verdi¤in kimselere dikkat et,
geçmiﬂini araﬂt›r, kendilerini iﬂ baﬂ›na ondan sonra
getir. Tarafgirlik, bencillik
hissiyle kimseye vazife
tevdî etme. Çünkü bu iki
tav›r haks›zl›k ve h›yanete
sevkeder.
dört büyük halife 133

AL‹ B‹N EBÎ TÂL‹B
Bir de iﬂin için iyi bilinen ailelerden yetiﬂmiﬂ
tecrübe ehli, haya, sahibi,
‹slâma hizmeti geçmiﬂ
adamlar› araﬂt›r. Zira ahlâk› en dürüst, namusu ﬂerefi en sa¤lam, tamah›n cazibesine en az kap›lan, iﬂin
sonunu en do¤ru gören
kimseler onlard›r. Geçim
imkânlar›n› da geniﬂ bir
surette temin et. Böylece
elleri alt›ndaki ﬂeylere el
uzatmakdan o sayede
uzak kal›rlar.
Bundan baﬂka ﬂayet
emrine muhalefet ederler,
yahud emaneti sakatlarlarsa, senin için aleyhlerinde
kullanacak bir huccet olur.
Sonra bunlar›n icraat›n› takib et. Arkalar›ndan vefal›,
güvenilir kimselerden gözcüler gönder. Zira iﬂleri nas›l gördüklerini gizlice ö¤renmek, emaneti muhafazalar›na ve halk hakk›nda
yumuﬂakl›k ile muamelelerine sebeb olur.
Yard›mc›lar›na karﬂ› da
ihtiyatl› bulun. ﬁayed içlerinden biri, elini h›yanete
134 dört büyük halife

uzat›r ve gözcülerinin verece¤i haberler adam›n bu
h›yaneti üzerinde toplanacak olursa, ﬂehadetin bu
kadar›n› kâfi görerek yan›ndan uzaklaﬂt›r.
ﬁayet halk, yükün
a¤›rl›¤›ndan, yahud bir
âfetten, yahud ya¤murlar›n, sular›n kesilmesinden, yahud topraklar›n
su alt›nda kalmas›ndan,
yahud kurakl›k istilas›ndan ﬂikayette bulunurlarsa tesirini umdu¤un bütün vas›talara müracaatla dertlerini hafifletme¤e
çal›ﬂ.
Bu hususda hiçbir fedakârl›k sana kat’iyyen
a¤›r gelmesin. Zira o bir
sermaye ki, memleketlerini imara sarfetmek için sana iade edecekler. Fazlaca
memnuniyyetlerini ve övgülerini
kazanacaks›n,
haklar›nda gösterdi¤in
adaletten dolay› iftihar duyacaks›n.
Hem sen bu sermayeyi
fazlas›yla vereceklerine
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güvenerek veriyorsun. Zira kendilerini refaha kavuﬂturdu¤un için biriktireceklerine adalet ve merhametle muamelen sebebiyle senden emin olduklar›na itimad›n vard›.
Evet günün birinde
yard›mlar›na muhtac olaca¤›n bir hadise zuhur
eder. Bakars›n ki hat›r
hoﬂlu¤uyla bütün yükü
üzerlerine alm›ﬂlar, taﬂ›yorlar, vazifeyi memnuniyyetle yerine getiriyorlar. Halk tahammül sahibidir; yükledi¤in kadar›n›
götürebilir.
Memurlar›n›n haline
dikkat et. ‹ﬂlerinin baﬂ›na
en iyilerini getir. Öyle kimseler bul ki, soyu temiz,
ahlâk› düzgün olsun. Gördü¤ü itibar ile ﬂ›marmay›p
baﬂkalar›n›n yan›nda sana
karﬂ› gelme¤e cüret edenlerden, olmas›n.
Uhdesine tevdi edilimiﬂ iﬂler itibariyle nas›l bir
mevkide oldu¤undan bihaber bulunmas›n; zira

kendi k›ymetini bilimeyen
baﬂkas›n›n k›ymetini hiç
bilimez.
Sonra bunlar› seçerken
yaln›z simalar›n› tedkikin,
bir de hüsn-i zann›n kâfi
gelmemeli. Çünkü insanlar daima sunî davran›ﬂlar
ve güzel hizmetler göstererek görünüﬂe hükmeden idarecilerin gözüne
girebilirler.
Halbuki iﬂin ötesinde
ihlâsl› de¤ildirler, iki yüzlülük ederler. Onun için senden evvelki salih idarecilere hizmet etmiﬂ olanlar›
araﬂt›rarak halk aras›nda
en iyi intiba b›rakm›ﬂ,
emin insanlar olarak en ziyade tan›nm›ﬂ olanlar›n›
seç. Böyle bir hareket senin Allahü teâlâya ve kendisinden görev ald›¤›n
kimseye karﬂ› ihlas›n› gösterir.
Bir de iﬂleri tasnif ederek her s›n›f›n baﬂ›na bu
kabilden birini geçir ki, iﬂ
büyük olursa alt›nda ezilmeyesin, çok olursa topladört büyük halife 135
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mas›n› bilemeyip beceremeyip da¤›lmayas›n. ﬁayed memurlar›n›n hatas›n›
görür de ald›rmazsan kendin kaybedersin.
Sonra ticaret ve san’at
erbab› gibi bir k›sm› oturdu¤u yerde çal›ﬂan, bir k›sm› ﬂuraya buraya mal götüren, bir k›sm› elinin eme¤iyle geçinen kimselere iyi
muamele et ve baﬂkalar›
taraf›ndan da o suretle
muamele edilmesine dair
tavsiyelerde bulun.
O hay›r ve menfaat› senin topra¤›ndaki, denizindeki, ovalar›ndaki, da¤lar›ndaki uzak yerlerden ve
baﬂkalar›n›n gidemeyece¤i, yahud cür’et edemeyece¤i mevkilerden getiriyorlar. Bunlar memleket
için bar›ﬂ ve selamet
adamlar›d›r. Ne gâile ç›karmalar›ndan korkulur,
ne fesadlar›ndan endiﬂe
edilir.
Kendilerinin gerek nezdindeki, gerek memleketinin di¤er cihetlerindeki iﬂ136 dört büyük halife

lerini takib et. ﬁuras›n› da
bil ki bunlar›n ço¤unda
aﬂ›r› bir tamah, çirkin bir
h›rsla beraber menfaatlerde, ihtikâr yani karaborsa,
al›msat›mda hile olur. Bu
ise halk için zarar, idareci
için ay›pt›r. Binaenaleyh
bunlara mani ol. Göz
yumma!
Her türlü çareden mahrum fukara ve biçareler ile
felaketzedeler, kötürümler
hakk›nda Allah’dan korkmal›, hem çok korkmal›s›n! Bu tabaka içinde halini söyleyebilen de var,
söyleyemeyen de var.
Allaha teâlân›n bunlara
ait olmak üzere muhafazas›n› sana tevdi etti¤i hakk›
koru. Oradakilere beytü’lmalden bir hisse, baﬂka
yerlerde bulunanlara da
her memleketin fakirler
için olan tahsisat›ndan bir
hisse ver. Çünkü en uzakdakilerin de, en yak›ndakiler gibi haklar› vard›r.
Cümlesinin hakk›n› gözetmek ise sana verilmiﬂ,
yüklenmiﬂ bir vazifedir.
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‹htiyaç sahibleri için
s›rf kendileriyle meﬂgul
olaca¤›n bir zaman ve mekan ay›r. Ve hepsiyle beraber otur da, seni yaratan
Allah’›n r›zas›n› celbedecek bir tevazu göster.
Sak›n büyüklenmek seni onlarla meﬂgul olmaktan al›koymas›n. Zira iﬂlerin önemini lay›k›yla yerine getirmeni mazeret sayarak ehemmiyetsizini b›rak›rsan mazur görülmezsin.
Bu sebebden uzaktakileri de düﬂünmekten geri
durma ve o zavall›lara karﬂ› yüzünü ekﬂitme. Yine

bunlardan olup naz›rlar›n
tahkiri, devlet görevlilerinin a¤›ra almalar› yüzünden iﬂleri sana kadar gelemeyenleri araﬂt›r.
S›rf bunlar için tevazu
ve Allah korkusuna sahip
emin bir adam tahsis et ki,
arada vas›ta olsun, iﬂlerini
sana bildirsin. Has›l› öyle
çal›ﬂ ki, Allahü tealân›n
huzuruna ç›kt›¤›n zaman,
“Bütün gücümü sarf ettim” diyebilesin.
Halk›n bu tabakas› adaletli da¤›t›ma baﬂkalar›ndan ziyade muhtacd›r.
Onun için her birinin hakk›n› verme¤e son derece
dört büyük halife 137
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itina et. Sonra yetimleri ve
yaﬂl› bulundu¤u halde hiçbir çaresi olmayan kimselerin geçimlerini üzerine
al.
Vâk›a bu iﬂler valiye
a¤›r gelir. Lakin ne kadar
hak varsa hepsi a¤›rd›r;
Allah bunu yaln›z o kimselere kolaylaﬂd›r›r ki, onlar
halden ziyade ak›beti düﬂünerek nefsini tahammüle al›ﬂt›r›r ve kendisi hakk›ndaki ilâhî ahdin do¤rulu¤undan emin kimselerdir.
Halk›n sana ulaﬂamayaca¤› kimse olma, derdi
olan kimse çekinmeden
derdini gelip dökebilsin.
Ben efendimizden birkaç
yerde iﬂittim: “‹çindeki zay›f›n hakk› güçlüden serbestçe al›namayan bir
millet hiçbir zaman kurtulamaz.” buyurmuﬂtu. Müminlere merhametli ol.
Sak›n halk›ndan uzun
müddet sakl› durma!
Halk›n münasebetsiz
sözlerini, yahud dertlerini
138 dört büyük halife

anlatmaktaki aczlerini hoﬂ
gör. Kendilerine karﬂ› h›rç›nl›k etme, azamet gösterme. Onlar› incitmezsen
Cenab-› Hak sana rahmetini açar, taat›na mukabil sevab›n› ihsan eder. Verdi¤ini güler yüzlü, gönül hoﬂlu¤u ile ver, vermedi¤in
takdirde kabul olunabilecek özürler dile.
Gerçek olan ﬂu ki, niyyet halis olmak ve halk›n
selametine yaramak ﬂart›yle bu meﬂgalelerin hepsi Allah için iseler de sen
yine vakitlerinin en hay›rl›s›n› Allah ile arandaki
haller için nefsine hasret.
S›rf Allah r›zas› için eda
edece¤in taatin en baﬂta
geleni de Zât-› ilâhiye has
olan farizalar› yerine getirmekten ibaret olsun.
Gecende gündüzünde,
bedeninde Allah’a ait bulunan kulluk duygusunu
ay›r ve seni Hakk’a yaklaﬂt›ran bu taat›, vücuduna
her neye mal olursa olsun
eksiksiz gediksiz eda et.
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ﬁayed namaz›nda halka imam olmuﬂsan sak›n
ne b›kt›racak ne de bir
hayra yaramayacak ﬂekilde k›ld›rma. Çünkü halk›n
içinde öyleleri vard›r ki,
hastal›k sahibidir, öyleleri
de vard›r ki, acele iﬂi vard›r. Efendimiz beni Yemen’e gönderirken “Onlara namaz› nas›l k›ld›ray›m?” demiﬂtim. “En zay›f›n›n durumuna göre” buyurmuﬂlard›.
Müminlere merhametli
ol. Sak›n halk›ndan uzun
müddet sakl› durma. Çünkü valilerin halktan saklanmas› bir nevi s›k›nt› olduktan baﬂka, memleket meselelerine vukuflar›n› azalt›r.
Valilerin perde arkas›nda oturmalar› perdenin d›ﬂ›nda dönen iﬂlere muttali
olmas›n› engeller. Binaenaleyh nazarlar›nda hadiselerin büyü¤ü küçülür,
küçü¤ü de büyür. Güzeli
çirkin, çirkini güzel olur.
Hak bat›l ile bar›ﬂ›r. Vali de
nihayet beﬂerdir. Halk›n

kendi nazar›nda gizli kalan
iﬂlerini nereden bilecek?
Hakk›n üzerinde niﬂâneler yok ki ona bakarak
do¤rulu¤un her türlüsünü
yalan›n her türlüsünden
ay›rmak mümkün olabilsin. ﬁimdi sen mutlaka iki
zümreden birisin: Ya hak
yolunda gayret sarfeden
gönlü zengin bir adams›n.
O halde neye ﬂart olan bir
hakk› ödemekten yahud
ihsan edici bir harekette
bulunmaktan çekinip saklan›rs›n? Yahud öyle de¤ilsin de cimrilikle mübtela
bir adams›n. Bu ihtimale
göre de halk ihsan›ndan
ümidlerini kestikleri gibi
istemekten o kadar çabuk
vazgeçer ki!. Bununla beraber halk taraf›ndan sana
arzedilecek dertlerin ço¤u
ya bir zulümden ﬂikayet,
ya bir muamelede adalet
iste¤i gibi ﬂeylerdir. Bunlar› halletmek de senin asli
vazifendir!
Sak›n kendini be¤enme! Sak›n nefsinin sana
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venme! Sak›n yüzüne karﬂ› övülmeyi isteme! Zira
iyilerin ne kadar iyili¤i varsa hepsini mahvetmek
için ﬂeytan›n elindeki
f›rsatlar›n en sa¤lam› budur.
Sonra sak›n halk›na etti¤in ihsan› baﬂlar›na kakma! Yahut yapt›¤›n iﬂleri
mübala¤al› gösterme! Yahud kendilerine olan vâdinden cayma. Çünkü
baﬂlar›na kakmak, ihsan›
bitirir, mübala¤a hakikati
söndürür. Vadinden dön-
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mek ise Hâl›k›n da halk›n
da nefretini celbeder. Cenab-› Hak, “Böyle sizin
yapmad›¤›n›z bir ﬂeyi söylemeniz Allah indinde ne
menfûr bir harekettir” buyuruyor.
Sak›n iﬂlere vaktinden
evvel at›lma. Sak›n vakti
gelince de aﬂ›r›, acelecilik
yapma! Sak›n aç›kl›k kazanmam›ﬂ iﬂlerde inad etme, aç›¤a kavuﬂtu¤u zaman da gevﬂeme. Sonra
iﬂlerin herbirini yerine koy,
iﬂin herbirini yerinde yap.
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Herkesin ittifak etti¤i noktalarda kendini kay›rmaktan çekin! ‹stihdam etti¤in
adamlar›n aç›k fenal›klar›na karﬂ› senden beklenen
hareketten habersiz gibi
davranma. Çünkü baﬂkas›n›n hesab›na sen ceza
görürsün. Biraz sonra iﬂlerin üzerindeki perdeler
gözlerinin önünde aç›l›r ve
mazlumun hakk› senden
al›n›r.
Hiddetine, gazab›na,
eline, diline hakim ol! Ve
bunlar›n hepsinden uzak
kalabilimek için bâdirelerden geri durup ﬂiddetini
tehir et ki öfken geçsin ve
irâdene malik olas›n. Bundan baﬂka Cenab-› Hakka
rücu edece¤ini hat›rlayarak endiﬂeye düﬂmedikçe
nefsine hâkim olmak imkân›n› kat’›yyen bulamazs›n.
Akrabalar›na menfaat
sa¤lama! Çünkü bunun
kâr› senin de¤il onun, âr›
(utanmas›) ise dünyada
da ah›rette de senindir.

Sonra sana yak›n veya
uzak herkesi hakk› kabule
mecbur et. Ve özel yard›mc›lar›n ve yak›nlar›n
için her neye mal olursa
olsun bu hususta sebat ve
dikkat göster. Nefsine a¤›r
gelecek olan bu hareketin
sonunu gözet. Çünkü sonu hay›rd›r.
ﬁayed halkta senin zulmetti¤in kanaati has›l olmuﬂsa kendilerine özürünü bildirerek kanaatlerini
de¤iﬂtir. Çünkü bununla
hem nefsini k›rm›ﬂ, hem
halka yumuﬂakl›kla muamele etmiﬂ, hem de kendini mazur göstermiﬂ olursun. Böylece onlar› hak
üzerinde dâim k›lmaktan
ibaret bulunan maksad›n›
da elde edebilirsin.
Hazreti Ali, Kümeyl bin
Ziyâd’ien-Nahai’nin elini
tutup ﬂehrin d›ﬂ›na ç›kard›lar. Sahraya var›nca bir ah
çektiler de buyurdular ki;
Ey Kümeyl, bu gönüller kaplard›r; en hay›rl› kap
da içindekini en iyi korudört büyük halife 141
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yan›d›r. Benden duydu¤un sözü akl›nda tut. ‹nsanlar üç k›s›md›r: Rabb’e
mensup bilgin, kurtuluﬂ
yolunda bilgi belleyen,
bunlardan baﬂkalar› pisli¤e bulanm›ﬂ sineklerdir;
her seslenen kiﬂiye bilmeden uyan, her yele kap›l›p
giden kiﬂilerdir. Onlar ne
bilgi ›ﬂ›klar›yla ›ﬂ›klanm›ﬂlard›r, ne kuvvetli bir deste¤e dayanm›ﬂlard›r.
Ey Kümeyl, ilim maldan hay›rl›d›r; ilim seni korur, sense mal› korursun.
Mal, vermekle azal›r, ilim
ö¤retmekle ço¤al›r. Mal
sâhipleri mal›n zevâliyle
zevâl bulup giderler.
Ey Ziyâdo¤lu Kümeyl,
bilgiyi elde etmek, âdetâ
dindir ki Allah’a onunla
yol bulunur. ‹nsan, yaﬂarken onunla tâat elde eder;
ölümünden sonra da iyilikle, hay›rla an›l›r. ‹lim hâkimdir, malsa hüküm alt›ndad›r, ma¤luptur.
Ey Kümeyl, mallar› hazinelerde biriktirenler, di142 dört büyük halife

riyken ölmüﬂlerdir; bilginlerse dünyâ durdukça yaﬂarlar. Kendileri yok olup
gitmiﬂlerdir, fakat eserleri
yüreklerde
mevcuttur.
(Gö¤üslerine iﬂaretle) Burada öylesine derin, öylesine geniﬂ bir bilgi var ki
ne olurdu, bunu anlayabilecek biri bulunsayd›.
Evet, tez anlar birini buluyorum, fakat emin de¤ilim
ondan, din hükümlerini
dünyâya âlet edebilir; Allah’›n nimetleriyle Allah
kullar›na, Allah’›n delilleriyle Allah’›n dostlar›na
karﬂ› üstünlük dâvâs›na
giriﬂebilir. Yahut gerçe¤e
sâhip olanlara boyun
e¤en, fakat önüne ard›na
dikkat etmeyen, can gözü
aç›k olmayan, daha baﬂlang›çta ﬂüpheye düﬂüp
gönlünden iﬂkillenen birini bulabiliyorum. Oysa ne
buna inan›labilir ne ona.
Yahut da dünyâ lezzetine
sar›lan, hemencecik ﬂehvetlere at›lan, yahut da
mal mülk toplamaya h›rs›
olan birini buluyorum; oy-
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sa bu ikisi de hiç bir hususta dîne riayet edenlerden de¤ildir. Bu iki bölük,
ancak otlayan hayvanlara
benzer. ‹ﬂte ilim, ilim ehlinin ölümüyle böylece ölür
gider.
Allah’›m, evet; yeryüzü, Allah için delil ve hüccet olan, onun ad›na kaim
bulunan birisinden hâlî
kalmaz; o, ilmi ve dîni
ayakta tutar; ama meydanda olur, bilinir, tan›n›r,
yahut hikmete mebnî korkar görünür, gizlenir. Allah’›n hüccetlerinin, Allah’›n apaç›k delillerinin
bat›l olmamas› için hüküm budur, böyledir. Ama
bu, niceye bir böyle sürür
gider? Andolsun Allah’a ki
onlar›n say›lar› azd›r. Allah
kat›nda dereceleri pek büyüktür. Allah delillerini,
onlara bezeyenlere ›smarlay›ncaya, kendi benzerlerinin gönüllerine verinceye dek onlarla korur. Allah
onlar›n can gözlerini açar,
bilgiyi onlara sunar; onlar
da yakin ruhuyla kuvvetle-

nirler; güçlükleri kolay görürler, bilgisizlerin kaç›nd›klar›, hoﬂ görmedikleri
ﬂeyler hoﬂ görünür onlara;
canlar› yüceler yücesi olan
yak›nl›k duraklar›nda oldu¤u halde bedenleriyle
dünyâ ehlinden görünürler, onlarla görüﬂüp konuﬂurlar. ‹ﬂte bunlard›r Allah’›n halîfeleri, yaratt›¤›
yer yüzünde. Bunlard›r
halk› dînine ça¤›ranlar. Âh,
âh, ne de özlerim onlar›
görmeyi. Ey Kumeyl, istersen dön, git art›k.
Menk›be: Hazreti Ali’nin
veciz sözleri:
“Cahil; bilimedi¤ini
sormaktan utanmas›n.
Âlim, içinden tam ç›kamad›¤› bir meselede; en
iyisini Allah bilir demekten s›k›lmas›n...”
“Sizin için korktu¤um
ﬂeylerin en baﬂ›nda, faydas›z iﬂlere dalmak ve
uzun emelli olmak gelir.
Bu insan›, hak yoldan al›r.
Uzun emelli olmak ise;
âhireti unutturur...”
dört büyük halife 143
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“Fakihlerin fakihi odur
ki; insanlara Allah’tan
ümit kestirmeye... Ve Allah’›n azab›ndan emin k›lmaya... Allah’a isyan yolunda taviz vermeye... “
“Bilgisiz yap›lan ibadette hay›r yoktur. Anlay›ﬂ
vermeyen ilimde hay›r
yoktur. Tefekküre götürmeyen k›raatte Kur’an
okumakta hay›r yoktur..”
“‹lim kaynaklar› olunuz. Gecelerin ayd›n lambalar› haline geliniz. Elbiseniz eski de olsa kalbleriniz yeni ve temiz olsun.
Böyle olunca, semalarda
yaﬂayan melekler âlemini
görür, yeryüzündekilere
anlat›rs›n›z.”
“Kalbler; içi boﬂ kablara benzer; hay›rl› olan hay›rla dolu olan›d›r.”
“Takva; hataya devam›
b›rakmak ve amellere güvenip aldanmamakt›r.”
“Elinde bol dünyal›k
varsa; onunla çok ferahlanma... Ve ondan kaybetti¤in
olursa, hüzne bo¤ulma...
144 dört büyük halife

Bütün gayretini, ölümden
sonras› için harca...”
“Dünya, bir cîfedir yani
leﬂtir. Ondan bir ﬂey isteyen, köpeklerle dalaﬂmaya dayan›kl› olmal›.”
“ Kiﬂi dili alt›nda sakl›d›r. Konuﬂturunuz; k›ymetinden neler kaybetti¤ini
anlars›n›z.”
“Dünya, kâbuslu bir rüya gibidir ki, sahibini s›k›nt›l› ve huzursuz k›lar. Zahirde bal gibi tatl› görünür,
fakat içinde öldürücü zehir
gizlidir. Zevk-u safâs› varsa da, üzüntü ve keder ile
kar›ﬂ›kd›r.”
“‹yi düﬂünün, ihtiyatl›
bulunun ki, nefis ve geçim
s›k›nt›s› sizi aldatmas›n.
Herﬂey fânidir; biter tükenir. ‹nsan o¤lunda ise, yaln›z kazanm›ﬂ oldu¤u güzel
ahlak kal›r.”
“Zenginli¤in en iyisi
ak›l zenginli¤idir. En büyük fakirlik de ahmakl›kt›r.
En büyük yaln›zl›k kendini
be¤enmektir. En büyük ﬂeref güzel ahlâkt›r.”
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“Dünya; sonu nimetleri
giderip s›k›nt›lar› çeken ve
g›das› insan ömrü olan bir
dâr-i fenâd›r. Verir; fakat
verdi¤ini geri al›r. ‹taat
eder; fakat itaatinde bile
bin hile gizler. Görünüﬂteki güzelli¤ine aldanan
hüsranda kal›r.”
“Ak›ll› kimse, günahlar›n› tövbe ile örtendir. Cömert, kötülük yapana iyilikle karﬂ›l›k verendir.”
“Kimseye dan›ﬂmadan
iﬂ yapan helak olur; insanlara dan›ﬂan onlar›n ak›llar›na ortak olur.”

“Fitneye karﬂ› iki yaﬂ›ndaki deve gibi ol;Onun ne
binilecek s›rt› ne de sa¤›lacak sütü vard›r.”
“‹nsanlar›n en acizi, arkadaﬂ kazanmada acizlik
edendir.Ondan daha acizi
ise, kazand›ktan sonra
kaybedendir.”
“Dünyaya sar›lan, kendini alçalt›r. Düﬂtü¤ü s›k›nt›y› aç›klayan zillete raz›
olur.Dilini kendisi üzerinde
emir sahibi yapan , kendine ihanet etmiﬂ olur.”
“Acze düﬂenlere rahat
bir nefes ald›rmak, mazludört büyük halife 145
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ma yard›m etmek büyük
günahlar›n kefaretlerindendir.”
“S›zlanmak, zaman›n
belalar›na yard›m eder;
sab›r, düﬂman› oklara hedef eder. “
“Zaman uzasa ve sonuç gecikse bile, sabreden
zaferi kaybetmez.”
“Bir toplulu¤un yapt›¤›na raz› olan, onlardan
say›l›r. Bat›l konusunda
onlara dahil olan›n iki suçu vard›r: Onu yapmak ve
yap›lmas›na raz› olmak.
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“Her kap içine bir ﬂey
konuldukça daral›r.Ancak
bilgi kab› müstesnad›r.O,
bilgi konuldukça geniﬂler.”
“Cevap çok uzun oldu¤u zaman sorunun cevab›
gizli kal›r.”
“ﬁiddet, zulüm son
haddine geldi¤inde ferahl›k has›l olur, bela halkalar›
iyice s›k›ﬂt›¤›nda rahatl›k
ortaya ç›kar.”
“Mümin,
kardeﬂine
karﬂ› kibirlenmeye, öfkelenmeye baﬂlad›¤› zaman
ondan ayr›ld› demektir.”
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“Ay›b›n en büyü¤ü, ayn›s› kendisinde de varken
baﬂkas›n› ay›plamakt›r.”
Kendisine, “Bize ak›ll›y›
anlat” denilince; “Ak›ll›,
her ﬂeyi lay›k oldu¤u yere
koyand›r” dedi.”Cahili anlat” denilince; “anlatt›m
ya” dedi.
“Bir haber duydu¤unuz zaman onu nakletmek
için de¤il ona uymak için
belleyip düﬂünün.Çünkü
ilimi rivayet edenler çoktur, fakat riayet edenler
pek azd›r...”
“Âlim, cahili hemen tan›r, çünkü daha önce o da
cahildi. Cahil âlimi tan›maz, çünkü daha önce
âlim de¤ildi.”
“Do¤ruluk kurtar›r, yalan felâkete sürükler”
“Affetmek fazilettir.
Kararl› olmak metâd›r,
sahip olunan mald›r. Karars›z olmak ise zâyi olmakt›r. Do¤ruluk emanet, yalanc›l›k h›yanettir.
‹nsaf rahatl›k, ﬂer küstahl›kt›r. Emanete h›yanet

etmemek, imandand›r;
güleryüzlülük ihsandand›r.
Do¤ruluk kurtar›r, yalan felâkete sürükler. Kanaat insan› zengin yapar,
yerinde
kullan›lmayan
zenginlik azd›r›r. Dünya aldat›r, ﬂehvet kand›r›r. Lezzet oyalar, nefsin arzular›
alçalt›r. Haset y›prat›r, nefret çökertir.”
“Ak›ll› kimse, ibadetle,
nefsin arzusuna karﬂ› gelendir. Cahil kimse, günah
iﬂleyerek nefsin arzusuna
uyand›r.”
“‹lim; güzel bir miras,
genel bir nimettir. ‹nsaf,
ihtilaf› giderir, ülfeti getirir.”
“Adalet; iman›n baﬂ›d›r, ihsan›n birleﬂti¤i noktad›r ve iman›n en yüksek
mertebesidir.”
“Âlim; sözü iﬂine uygun oland›r. Âlim ilime
doymaz.”
“Hikmet;
ak›ll›lar›n
bahçesi, ermiﬂlerin mesiresidir, gezinti yeridir.”
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“Ak›ll›; ﬂehvetten uzaklaﬂan, ahireti dünya ile de¤iﬂmeyendir. Ak›ll›, yaln›z
ihtiyac› kadar ve delille konuﬂur, sadece ahiretinin
›slah› için çal›ﬂ›r. Ak›ll›, günahlardan sak›n›r, ay›plardan uzak durur. Cömertlik
günahlar› siler, kalblere
sevgi eker.”
“Cahil; dayakla uslanmaz, nasihatlerden pay›n›
almaz.”
“‹lim; insan› akla götürür, kim ilim ö¤renirse
ak›llan›r. ‹lim; ruhu ihya
eder, diriltir. Akl› ayd›nlat›r,
cehaleti öldürür.”
“Zulüm; ayaklar›n kaymas›na, nimetin yok olmas›na, milletlerin helakine sebep olur.”
“Gerçek müminin sevgisi, k›zmas›, birﬂeyi almas›, yapmas› ve terki, hep
Allah için olur.”
“Kâmil mümin gizli
ﬂükreder, belaya karﬂ› sabreder, ümit hâlinde iken
bile korkar.”
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“Allaha kavuﬂmak, kötü insanlardan uzak durmakla olur.”
“‹htirasl› kimse, bütünüyle dünyaya malik olsa
bile, yine fakirdir.”
“Do¤ruluk, ‹slâm›n dire¤i, iman›n deste¤idir.”
“Allah›n
azab›ndan
korkmak, müttekîlerin, takva sahiplerinin iﬂaretidir.”
“Dinin esas›, emaneti
yerine vermek, sözünde
durmakt›r.”
“Haset eden daima
hastad›r, cimri insan, daima fakirdir.”
“Baﬂa kakan, nefret
ateﬂini körükler.”
“Kanaatkâr olmak, boyun e¤me zilletinden daha
hay›rl›d›r.”
“Olgunluk üç ﬂeyde gereklidir: Musibetlere sab›r,
isteklerde aﬂ›r›ya kaçmamak ve isteyene vermektir.”
“Yumuﬂakl›k, durulmay› çabuk sa¤lar ve zor olan
ﬂeyleri kolaylaﬂt›r›r.”
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“Ak›l ve ilim, birbirinden ayr›lmayan ve z›t olmayan iki kardeﬂ gibidir.”
“‹man ve hayâ, birbirinden kopmayan bir bütündür.”
“‹man ve ilim, ikiz kardeﬂ ve birbirinden ayr›lmayan arkadaﬂ gibidir.”
“Öfke, tutuﬂturulmuﬂ
bir ateﬂ gibidir. Her kim ki,
öfkesine hâkim olursa,
onu söndürür ve her kim
onu sal›verirse, ilk yanan
kendisi olur.”
“Ahmakl›k, derman›
bulunmayan bir dert, ﬂifas› olmayan bir hastal›kt›r.”
“Allah için kardeﬂ olanlar›n sevgisi, sebebi daim
oldu¤u için devam eder.
Dünya için kardeﬂ olanlar›n sevgisi, sebebi devam
etmedi¤i için, k›sa sürer,
bir an gelir son bulur.”
“Ak›ll›, sustu¤u vakit
tefekkür, konuﬂtu¤u vakit
zikreder, bakt›¤› vakit de
ibret al›r.”
“Kendisi amel etmeksizin Allah yoluna ça¤›ran

kiﬂi, oksuz yaya benzer.”
“Dünya müminin hapishânesi, ölüm hediyesi,
cennet de varaca¤› yerdir.
Dünya kâfirin cenneti,
ölüm korkulu rüyas›, cehennem de varaca¤› son
durakt›r.”
“Sükût, sana vakar kazand›r›r ve seni özür dileme zahmetinden kurtar›r.”
“‹htiras, gafillerin kalbinde ﬂeytanlar›n sultan›d›r.”
“Hikmet, her müminin
kaybetti¤idir, onu münaf›klar›n a¤z›nda olsa dahî
al›n›z.”
“Hasetçilerin en ehveni, haset etti¤i kiﬂinin elindeki nimetlerin yok olmas›n› ister.”
“‹lim, insan› Allah›n
emretti¤i ﬂeylere götürür,
zühd ise o ﬂeylere eriﬂilimesini kolaylaﬂt›r›r.”
“Korkakl›k, ihtiras ve
cimrilik, Allaha karﬂ› kötü
zann›n bir araya getirdi¤i
kötü arkadaﬂlard›r.”
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“Mal, harcand›¤› kadar
sahibine ikramda bulunur.
Kiﬂinin yapt›¤› cimrilik kadar ona ihanet eder.”
“Mal ve çocuklar, dünya hayat›n›n zinetidirler.
Salih amel de, dünyadan
ahirete götürülen mahsuldür.”
“Kârl› olan, dünyay›
ahiretle de¤iﬂtirendir.”
“Allah için seven bir arkadaﬂ, en yak›ndan daha
yak›n, anne ve babalardan
daha merhametlidir.”
“Amel eden cahil kiﬂi,
yoldan baﬂka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüﬂü
ona, ihtiyac›ndan uzaklaﬂmaktan baﬂka birﬂey kazand›rmaz.”
“‹nsan, sözü ile tart›l›r
veya iﬂi ile de¤erlendirilir.
Seni zinet yönünden a¤›r
getirecek ﬂeyi söyle ve
k›ymetini art›racak ﬂeyi
yap!”
“Yalanc›, sözünde suçludur, isterse delili kuvvetli ve a¤z› laf yapan biri olsun.”
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“‹stiﬂare, dan›ﬂma sana rahatl›k, baﬂkas›na yorgunluktur.”
“Allaha taatle u¤raﬂmak en kârl› iﬂ, do¤ru konuﬂan dil ise, en güzelidir.”
“Gaddarl›k, herkes için
kötü bir ﬂeydir. ﬁan, ﬂeref
sahibi ve büyük zatlar için
daha çirkindir.”
“Takva, dini ›slah, nefsi
muhafaza eder ve mürüvveti süsler.”
“Ak›ll›; alçak dünyadan
el çeken, cennet-i a’lâya
göz dikendir.”
“Sab›r en güzel huy,
ilim en ﬂerefli süs eﬂyas›d›r.”
“Kalblerin gafletine,
gözlerin uyan›k olmas›
fayda vermez.”
“S›k›nt›ya düﬂmeden
önce tedbirini alan kimse,
aya¤›n› sa¤lam yere basm›ﬂ olur.”
“Sab›r, insan›n baﬂ›na
gelene katlanmas› demektir. Onu k›zd›rana karﬂ› da
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kendisine hâkim olmakt›r.”
“Cimri, dünyada kendi
nefsine cömert davranmaz, bütün mal›n› mirasç›lara vermeye raz› olur.”
“‹htiras, r›zk› art›rmaz.”
“Mal, sahibini dünyada
yükseltir, ahirette alçalt›r.”
“Haset, bir dert ve hastal›k olup, haset eden veya
olunan helak olmad›kça,
çaresi bulunmaz.”
“Günahlar birer dert
olup, devas› istigfard›r.”
“‹lim, maldan daha ha-

y›rl›d›r. ‹lim seni, sen de
mal› korursun.”
“Sab›r iki k›s›md›r:
Sevmedi¤in ﬂeye sabretmek ve sevdi¤in ﬂeye sabretmek.”
“Sab›r, en güzel iman
kisvesi ve insanlar›n en
ﬂerefli ahlâk›d›r.”
“ﬁek, ﬂüphe, yakîni bozar, iman› yok eder.”
“Mürüvvet; insan›n,
kendisini lekeleyecek ﬂeylerden kaç›nmas› ve güzellik kazand›racak ﬂeylere
yaklaﬂmas›d›r.”
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“Cömertlik ve cesaret,
ﬂerefli maksatlar olup, Allahü teâlâ bunlar› sevdi¤i
ve denedi¤i kiﬂilere ihsan
eder.”
“S›k›nt›ya karﬂ› sabretmek, bolluk an›ndaki afiyetten daha efdaldir.”
“Mümin, bakt›¤›nda
ibret al›r. Bir ﬂey verilirse,
ﬂükreder. Musibet ve belaya u¤rayacak olursa,
sabreder. Konuﬂacak olursa, Allahü teâlây› hat›rlat›r.”
“Ak›ll›, iyiliklerini canland›ran, kötülüklerini öldürendir.”
“Tûl-i emel [Fazla yaﬂama arzusu], serap gibidir,
bunu gören su san›p aldan›r.”
“‹yili¤i tamamlamak,
yeniden baﬂlamaktan daha hay›rl›d›r.”
“Kendi nefsinden raz›
olan, aldanm›ﬂt›r. Ona güvenen, ma¤rur ve yolunu
ﬂaﬂ›rm›ﬂt›r.”
“Gerçek dost, ay›b›n›
görüp nasihat eden, g›ya152 dört büyük halife

b›nda seni koruyan ve seni kendisine tercih edendir.”
“Ahmakl›k; herﬂeyi fuzuliymiﬂ gibi hiçe saymak
ve cahil insanlarla arkadaﬂl›k kurmakt›r.”
“Allah için dost olan,
kiﬂiye do¤ru yolu gösteren, fesattan uzaklaﬂt›ran
ve ibadetlerinde yard›mc›
oland›r.”
“Fazilet; çok mal ve büyük iﬂlerle de¤il, güzel kemâliyet ve hay›rl› iﬂlerle
olur.”
“‹slâmiyet, teslimiyettir. Teslimiyet, yakîndir. Yakîn, tasdîktir. Tasdîk, ikrard›r. ‹krar, edâd›r, yerine getirmektir. Edâ ise ameldir.”
“Fazilet, en iyi mald›r.
Cömertlik, en güzel mücevherdir. Ak›l, en güzel zinettir. ‹lim, en ﬂerefli meziyettir.”
“Adalet, halk›n dirli¤i
ve düzeni, idarecilerin süsü ve güzelli¤idir.”
“Ak›ll› kimse; dilini kötü söz ve g›ybetten koru-
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yan; mümin, kalbini ﬂek
ve ﬂüpheden temizleyendir.”
“Yumuﬂakl›k, öfke ateﬂini söndürür. Hiddet ise
öfke ateﬂini körükler.”
“‹yilikle emretmek, insanlar›n en faziletli amelleridir.”
“‹ffet; nefsin koruyucusu ve kirlerden paklay›c›d›r.”
“Sab›r iki k›s›md›r; belaya sab›r iyi ve güzeldir.
Bundan daha güzeli, haramlara karﬂ› sab›rd›r.”

“Haramlardan çekinmek, ak›ll›lar›n ﬂan›, ﬂereflilerin tabiat›ndand›r.”
“Allah korkusundan
dolay› gözyaﬂ› dökmek,
kalbi nurland›r›r. Tekrar
günah iﬂlemekten insan›
korur.”
“Yapt›¤› günah bir iﬂle
övünmek, o günah› yapmaktan daha kötüdür.”
“Ârifin, yüzü nur ve tebessüm, kalbi korku ve
hüzün doludur.”
“Dünya; güzel, aldat›c›
ve geçici bir serap, çabuk
y›k›lan bir dayanakt›r.”
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“Sevgi, kalblerin birbirine yak›nlaﬂmas› ve ruhlar›n ünsiyetidir.”
“Mümin, bakt›¤›nda ibret al›r. Bir ﬂey verilirse,
ﬂükreder. Musibet ve belaya u¤rayacak olursa, sabreder. Konuﬂacak olursa,
Allahü teâlây› hat›rlat›r.”
“Ak›l, müminin dostu;
ilim, veziri; sab›r, askerlerinin komutan› ve amel ise
silah›d›r.”
“‹man ile amel, ikiz kardeﬂ olup, birbirinden ayr›lmazlar.”
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“Haset edenin sevgisi
sözlerinde görülür. Kinini
iﬂlerinde gizler. Ad› dost,
fiili düﬂmancad›r.”
“Yumuﬂak baﬂl› olanlar; en sab›rl›, derhal affedici ve en güzel huylu olan
kimselerdir.”
“Allahü teâlâdan hayâ
etmek, insan› cehennem
azab›ndan korur.”
“Gaflet, insana gurur
getirir, helake yaklaﬂt›r›r.”
“Mümin, dünyaya ibret
gözü ile bakar. ‹htiyac› için
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karn›n› doyurur. Dünyadan konuﬂuldu¤u vakit,
nefret ve tenkit kula¤› ile
dinler.”
“Fazilet, gücü yetti¤inde affetmektir.”
“Hayâ ve cömertlik, ahlâklar›n en efdalidir.”
“Kötü insan, hiç kimseye iyi zan beslemez. Çünkü o, herkesi kendisi gibi
görür.”
“Kâmil olan kimse, akl›, arzu ve isteklerine galip
gelendir.”
“Söz ilaç gibidir. Az›
faydal›, ço¤u zararl›d›r.”
“Ahmak ve cahil ile arkadaﬂl›k etme! Ondan
kendini koru! Nice ahmaklar var ki, arkadaﬂ olduklar› ak›ll› kimseleri helak
ederler. Kiﬂi arkadaﬂ› ile
ölçülür. Kalbler buluﬂtu¤u
zaman birinin di¤erine tesiri vard›r.”
“Dostlar›n kötüsü, senin için külfete giren, seni
özür dilemeye mecbur b›rakand›r.”

“Cehennemlik görmek
istiyen, kendi oturdu¤u
hâlde, baﬂkas›n› ayakta tutan kimseye baks›n!”
“Bedende baﬂ ne ise,
imanda da sab›r ayn›d›r.
Baﬂs›z beden, sab›rs›z
iman da olmaz.”
“Dost edinin! Onlar sizin için dünya ve ah›ret
sermayesidir.”
“Müslümanlar ah›rete
inan›yor. Kitaps›z kâfirler
inkar ediyor. Tekrar dirilmek olmasayd›, inanm›yanlar, bir ﬂey kazanmaz,
Müslümanlar da zarar etmezdi. Fakat herkes dirilince, kâfirler sonsuz azab
çekeceklerdir.”
“Kendilerinden hayâ
edilen kimselerle arkadaﬂl›k etmek suretiyle amellerinizi güzelleﬂtiriniz!”
“Mürüvvet iffetli olmak, nefse hakim olmak,
darl›kta ve geniﬂlikte bol
bol ihsanda bulunmakt›r.”
“Halk›n bir k›sm›, beni
çok sevip Eshab-› kirama
bu¤zeder. Ben bunlar›
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sevmem. Ben peygamber
de¤ilim. Bir k›sm› da bana
bu¤zedip, Sahabenin bir
k›sm›n› sever. Bunlar da
Cehennemliktir.”
Hükümdarlara nasihati: “Ey hükümdar, sak›n kibirlenme! Büyüklük tasl›yanlara özenme. Çünkü
Allahü teâlâ, her zorbay›
zelil, her büyükleneni hakir ve zelil eder.
Affetti¤inden dolay› asla piﬂman olma; cezaland›rd›¤›n için de sak›n sevinme!
Halk›n›n ay›b›n› gücün
yetti¤i kadar ört ki Allah
da senin halk›ndan gizli
kalmas›n› istedi¤in ﬂeylerini örtsün. Kimseye kin
gütme! intikam iplerini
kes. ﬁunu bunu gammazlayan›n sözüne sak›n çarçabuk inanma. Çünkü
gammaz ne kadar saf görünürse görünsün yine hilekard›r.
Sad›k ve kanaatkar
adamlar› kendine s›rdaﬂ
edin. E¤er bunlar seni al156 dört büyük halife

k›ﬂlamazlar ve yapmad›¤›n bir tak›m iﬂleri sana isnad ile keyfini getirmezler
ise bunu da anlay›ﬂla karﬂ›la. Zira alk›ﬂa ve yersiz
övgüye müsamaha etmek
insan› büyüklenme¤e sevkeder. Sak›n insanlar›n iyisi ile kötüsü, senin yan›nda bir olmas›n. Zira onlar›
böylece eﬂit görmek bir tarafta iyileri iyilikten so¤uturken kötülerin de fenal›¤a olan meylinde onlara
cesaret verir.”
Menk›be: Bir gün Resûlullah Efendimiz buyurdular ki, “Yâ Ali! Müjde olsun ki, sana k›yâmet gününde, Allahü teâlâ Cennet hazînedâr›na emreyler. Her kim Cennet’e girerse, yâ Ali, senden sened almay›nca, Hazreti
R›dvân Cennet’e koymaz.
Yâ Ali, sen de kimden râz›
isen, sened verirsin, Cennet’e girer. Kimden ki râz›
de¤il isen, sened vermezsin, Cennet’e giremez.”
Hattâ bir gün yolda giderken, Hazreti Ali, Hazreti
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Ebû Bekr ile buluﬂtular.
Hazreti Ebû Bekr, Hazreti
Alî’ye latîfe yolu ile buyurdular ki: Yâ Ali! Senden
sened olmay›nca Cennet’e girilmez. O zamanda
bana sened verir misin.
Hazreti Ali buyurdular ki,
gerçek buyurursun. Lâkin,
Resûlullah Efendimizden
iﬂittim; yâ S›ddîk! Hazretinize dan›ﬂmay›nca bir ferde sened vermem. O takdîrce, cenâb›n›z bizim üzerimize nâz›r gibi olursunuz. Bizim senedimize ne
ihtiyâç›n›z olur. Belki biz
size müraacat ederiz, deyip, birbiriyle latîfe eyleyip, muhabbet ile, herbiri
yollar›na müteveccih oldular.
Menk›be: Resûlullah
Efendimizin gazâlar›ndan
bir gazâda kâfirler ile karﬂ›laﬂ›ld›. Kâfir askerlerinden bir kâfir, meydana at
sürüp, er diledi. Yüksek
ses ile ba¤›r›p, dedi ki: Yâ
Muhammed! Bana er
gönder, dö¤üﬂelim, ne durursun, senin yan›nda bu

denli cihângir bahâd›rlar
vard›r. Niçin göndermezsin. Çünkü onlar meydana
gelmeye korkarlar. Hâﬂâ,
Eshâb-› güzîn ondan korkmazlard›. Lâkin hikmeti
var idi. Dedi, bârî amcan
o¤lu Ali’yi gönder. Gelsin,
erlik nice olur, göstereyim.
Hemen Ali bin Ebî Tâlib
kâfirin sesini iﬂitti. Durdu¤u yerde arslanlar gibi
kükredi. Eshâbdan birisini
Resûlullah Efendimizin
huzur-u ﬂerîflerine gönderdi. O kâfirin bulundu¤u
meydana girmeye izin taleb etti. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki, “Var Ali’yi
benim yan›ma getir.” O
Eshâb da var›p, Hazreti
Ali’yi getirdi. Huzur-u ﬂerîflerine geldikte buyurdu
ki: “Yâ Ali! O kâfirle ceng
etmek ister misin!” Hazreti Ali dedi ki: Yâ Habîb-i
rabbil’âlemîn! Senin dinin
u¤runa cân›m fedâd›r.
Ümit ederim ki, icâzet verip, himmet buyuras›n›z
ki, var›p, o kâfirin ﬂerrini
Müslümanlar›n üzerinden
dört büyük halife 157
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def’ edeyim. Resûlullah
Efendimiz, Hazreti Alî’nin
eline yap›ﬂ›p, buyurdu ki;
“Yâ Ali! Seni, yerleri ve
gökleri yaratan Allahü teâlâya ›smarlad›m.” Bunu
iﬂiten Ali, yaydan ok ç›kar
gibi, o kâfire karﬂ› at sürüp, yüksek sesle nâra
at›p, hayk›rd› ki, k›yâmet
koptu sand›lar. O kâfir de
meydan ortas›nda, kurulup dururken, Hazreti Ali
yetiﬂip, karﬂ›s›na geldikte,
dedi ki, yâ mel’ûn! Îmâna
gel! Yoksa sen bilirsin. O
kâfir de ceng istedi. Aralar›nda birkaç hamle geçtikten sonra, yine ‹slam’a
da’vet etti. Gördü ki, kâbiliyet yoktur. Bir darbe ile
at›ndan yere düﬂürüp ve
gö¤sünün üzerine ç›k›p,
k›l›nc›n› bo¤az› üzerine
koydu. Yine dîne da’vet etti. O kâfir gördü ki, hiç kurtuluﬂ yoktur. A¤›z dolusu
pis tükrü¤ünü Hazreti
Alî’nin mubârek yüzlerine
boﬂaltt›. Tükrük yüzüne
gelince üzerinden kalk›p,
k›l›nc›n› k›n›na koydu. O
158 dört büyük halife

kâfir de aya¤a kalk›p, dedi
ki, yâ Ali! Önceden sen beni ve ben seni bilmez iken,
bana emân vermeyip, beni helâk etmek ister iken,
ben cân›m›n ac›s›ndan
böyle iﬂ iﬂledim. Dahâ çok
gadab edip, beni helâk etmen lâz›m ve vâcib iken,
üzerimden kalk›p, k›l›nc›
k›n›na koymaktan maksad›n nedir, bana bildir, dedi.
ﬁâh-› merdân Aliyyül mürtedâ buyurdu ki, sana o
mühleti vermeyip, helâk
etmek istemem dîn-i ‹slam
gayretine ve Allahü teâlâ
ve tekaddes aﬂk›na idi.
Sonra sen böyle edince,
nefsime güç geldi. Korktum ki, seni katledersem,
nefsimin arzûsu ile etmiﬂ
olurum. O sebeple seni
elimden b›rakt›m. O kâfir
dedi ki, bu hâlis niyet ve
bu fütüvvet sizde vard›r.
Dininiz hak dindir. Bana
îmân› telkîn eyle. Îmâna
geleyim. Hazreti Ali ona
kelime-i ﬂehâdet telkîn
edip, Müslüman oldu. O
gün o pehlivân›n îmâna
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gelmesi ile yetmiﬂ bahâd›r
pehlivân îmâna geldi. O
pehlivân Hazreti Alî’nin
mubârek ayaklar›na baﬂ
koyup, hizmet-i ﬂerîflerinden ayr›lmad›.
Menk›be: Bir gün sabah namaz› vaktinde, Hazreti Ali mescide giderken,
yolda bir ihtiyâra rast geldi. ‹htiyâr›n ak sakal›na
hurmet edip, önüne geçmeyip, âheste âheste ard›nca giderdi. Mescid kap›s›na vard›kda ihtiyâr içeri girmeyip, gitti. Hazreti

Ali anlad› ki H›ristiyân
imiﬂ. Mescidde Resûlullah
Efendimizi rükû’da buldu.
Güneﬂin do¤ma zaman›
yaklaﬂm›ﬂ idi. Cemâ’ate
uyup, namaz› k›ld›lar. Namazdan sonra, Sahâbe-i
kirâm, Resûlullah Efendimizden sordular ki: Yâ Resûlallah! Birinci rükû’da
âdet-i ﬂerîfinizden ziyâde
durdunuz. O kadar ki, güneﬂin do¤mas› yaklaﬂt›.
Lütuf edip, sebebini beyan
ediniz. O Server-i Enbiyâ
buyurdular ki, “Âdet mikdört büyük halife 159

AL‹ B‹N EBÎ TÂL‹B
tar› rükû’ tesbîhini edâ ettikten sonra, Semi’allahülimen hamideh deyip, k›yâma kalkmak istedi¤imde, Cebrâîl aleyhisselâm
sidret-ül
müntehâdan
sür’atle gelip, kanad› ile
arkam› bas›p, baﬂ› ile baﬂ›m› tutup, kalkmama engel oldu. Bundan baﬂka,
hikmetinin ne oldu¤unu
ben de bilmiyorum” buyurdular. Allahü teâlâ,
Hazreti Cebrâile emretti ki,
var Habîbime, sebebini
bildir. Eshâb›na bu s›rr›
aç›klas›n. O sâat Hazreti
Cebrâil aleyhisselâm Habîbullah›n huzuruna gelip,
haber verdi ve dedi ki: Yâ
Resûlallah! Mubârek baﬂ›n›z› rükû’dan kald›rmak istedi¤iniz zaman, Allahü teâlâ bana emretti ki, var
Habîbimin arkas›n› tut; rükû’dan kalkmas›n ki, benim kulum Ali, yolda, bir
ak sakall› ihtiyâr›n, sakal›na hurmet edip, âheste
yürümekle, cemâ’at sevâb›ndan mahrûm kal›yor.
Kalmas›n, Habîbime eriﬂ160 dört büyük halife

sin. ‹ftitâh tekbîrinin sevâb›na nâil olsun. Ben de
geldim, Sultân›m› rükû’da
tuttum ve Ali geldi. Hak teâlâ hazretleri beni sizi rükû’da tutmaya gönderdi¤i
zaman kardeﬂim ‹srâfîli de
güneﬂi tutmaya gönderdi
ki, çabuk do¤mas›n ve
Hazreti Ali size eriﬂinceye
kadar e¤lesin. ‹ﬂte hikmeti
budur. Sonra, Resûlullah
Efendimiz bu haberi Eshâb-› kirâma nakil buyurdular. Hepsi vâk›f oldular
ki, Hazreti Alî’nin Rabbil’âlemîn
dergâh›nda
hürmeti ve izzeti ne mertebe imiﬂ ve yaﬂl›lara hürmet etmek fazîletine de
bundan hissedâr oldular.
Menk›be: Hazreti Ali
gazâya gitmiﬂti. Allahü teâlâ, fetih müyesser edip,
çeﬂitli ganîmetler ile, yüz
ak› ile, sa¤ ve sâlim döndü. Resûlullah Efendimiz
ile buluﬂtukta, huzur-› ﬂerîflerine gazâ mal›ndan bir
kese alt›n getirdi. Server-i
âlem o alt›nlar›, taksîm etti. Hazreti Alî’ye ancak, o
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alt›nlardan üç tane verdi.
‹nsanl›k îcâb›, Hazreti
Alî’nin hât›rlar›na, Sultân-›
kâinât benim ne mertebe
ihtiyâc›m oldu¤unu bilir,
diye biraz üzüntü hâs›l oldu. O hüzün ile seadethânelerine geldi. Gece rüyada gördü ki, k›yâmet kopmuﬂ. Bütün herkesi Arasat
meydan›nda hesâb için
habsetmiﬂler. Hazreti Ali’ye,
yâ Ali! Sen de üç alt›n›n
hesâb›n› ver, dediler. Öyle
bir harâret ve ›zd›râb kaplad› ki, beyni kaynard›. Bu
›zd›râbdan s›k›l›p, birkaç
ad›m döﬂe¤inden d›ﬂar›
atlad›. Suçunu bilip, tövbe
ve istigfâra mecbûr oldu.
Resûlullah Efendimizin
Âsitâne-i Seadetlerine [evlerine] var›p, ayaklar›na
yüz sürdükte, Fahr-i âlem
Efendimiz, Aliyyül mürtedâ’y› bu hâl ile gördükte,
tebessüm edip, buyurdu
ki; “Yâ Ali! Üç alt›n›n hesâb›n› vermekte, bu ﬂekilde zahmet çektin. Dahâ
ziyâde olsa idi, hâlin nice
olurdu.” Hazreti Aliyyül

mürtedâ, elbette bu menk›bede anlat›landan dahâ
yüksektir.
Menk›be: Resûlullah
Efendimizin zaman-› ﬂerîflerinden önce, Arabistan’a
bir pehlivân gelmiﬂti. Anter adl› bir dilâver, gürbüz
pehlivân idi. Fahr-i âlemin
zaman-› ﬂerîflerine gelinceye kadar böyle bir pehlivân gelmemiﬂti. ‹brâhîm
aleyhisselâm›n dîni üzerine idi. Bedi’üzzaman, Kâs›m, âlemﬂâh gibi o¤ullar›
vard›. Bu k›ssay› Hazreti
Hamza’ya isnâd ederler.
Ya’ni bunlar Hazreti Hamza’n›n o¤ullar›d›r, derler.
Nihâyet Resûlullah Efendimiz buyurmuﬂtur ki,
“Medhedecekseniz, benim amcam Hamzay›
medh ediniz!”. K›ssa kitaplar›n› te’lîf edenler, bu
hadîs-i ﬂerîfi sened olarak
al›p, Antere, Hazreti Hamza’d›r, dediler. Gâyet kuvvetli, bahâd›r pehlivân idi.
Zaman-› ﬂerîflerinde, Hazreti Hamza’n›n karﬂ›s›na
ç›kacak bir pehlivân yok
dört büyük halife 161
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idi. Allahü teâlâ bir al at
vermiﬂti. Ad›na Eﬂkâr derlerdi. O asrda ondan güzel
at yok idi. O, zaman›n sâhib k›rân› idi. Hazreti Hamza Hazreti ‹brâhîm aleyhisselâm›n dîni üzerine idi.
Peygamber Efendimizin
amcas› idi. Gâyet riâyet
edip, severdi. Resûl-i ekrem Efendimiz de Hazreti
Hamzay› severdi. Vahy nâzil oldukta, dîn-i ‹slam ile
müﬂerref oldular. Dâimâ
Eﬂkâr ad›ndaki at›na binerdi. Mubârek arkas›n› [s›rt›n›] kimse yere getirememiﬂ idi. Hattâ ilk önce Muhammed Mustafâ Efendimizin (sallallahü aleyhi ve
sellem) emr-i ﬂerîfi ile kan
döken Hazreti Hamza olmuﬂtur. Uhud gazâs›nda
ﬂehîd olmuﬂtur. Server-i
kâinât aleyhi ekmelüttehiyyât, Ona “Reîs-üﬂ ﬂühedâ” diye zikretmiﬂtir.
Menk›belerinin nihâyeti
yoktur.
Sözümüze dönelim: Bir
gün Resûlullah Efendimizin huzurlar›nda Anterin

erli¤ini ve dilâverli¤ini,
boyunu-posunu ve yapt›¤›
gazâlar› anlatt›lar. Emîr-ül
mü’minîn Hazreti Ali orada hâz›r idi. Anterin evsâf›n›, kula¤› ile iﬂitince, Antere âﬂ›k oldu. Kalbinden geçirdi ki, ne olayd› Anteri,
silâh› ve at› ile görüp, konuﬂayd›m. Resûl-i sakaleyn Efendimiz, nübüvvet
nûru ile, kalbinden geçeni
bilip, buyurdular ki, “Yâ
Ali! Anter’i görmek istersen, falan dereye var. Yâ
Anter, bana gel diye, ça¤›r!” Hazreti Ali o dereye
var›p, seslendi, yâ Anter,
beri gel. O dereden ve etrâf›nda olan da¤lardan ve
düzlüklerden, birçok, hesaps›z sesler geldi ki, lebbeyk, lebbeyk [buyur] yâ
Ali, hangimizi istersin, diyorlard›. ﬁaﬂ›rd›. Ne yapaca¤›n› bilemedi. Gaybdan
bir ses geldi ki, yâ Ali! Birçok Anter dünyaya gelip,
toprak içinde yatarlar. Onu
anas› ve babas› ismi ile ça¤›r. Tekrar Hazreti Ali filan
o¤lu Anter deyip, ça¤›rd›kdört büyük halife 163
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ta, Anter bütün silâhlar›n›
kuﬂanm›ﬂ olarak, Allahü
teâlân›n emri ile, Hazreti
Alî’nin huzur-› ﬂerîflerine
gelip, selâm verdi. Hazreti
Ali Allah›n Arslan› iken, erlikte ve bahâd›rlakta eﬂi ve
benzeri yok iken, Anterin
boy, pos, heybet ve selâbetini müﬂâhede ettikte,
kalb-i ﬂerîflerine bir korku
geldi. Kâdir-i mutlak olan
Allahü teâlây› tenzîh ve
takdîs, tekbîr ve tesbîh etti.
Menk›be: Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki,
“Ben ilmin ﬂehriyim. Ali
kap›s›d›r.” Hâricîler bu hadîs-i ﬂerîf için, Hazreti
Ali’ye hased ettiler. Hattâ
hâricîlerin büyüklerinden
on kimse, dediler, biz Hazreti Ali’den hepimiz birer
mes’ele soral›m. E¤er herbirimize ayr› ayr› cevap
verirse, biliriz, âlimdir, ve
fâd›ld›r. O on kiﬂi Hazreti
Alî’nin huzur-u ﬂerîflerine
var›p, birisi sordu: Yâ Ali!
‹lim mi efdaldir, mal m› efdaldir. Hazreti Ali seadetle
buyurdular ki, ilim efdal164 dört büyük halife

dir. Bunlar dediler ki: Ne
delîl ile söylersin. Hazreti
Ali buyurdu ki, ilim Enbiyâdan mîrâsd›r. Mal Kârûn’dan ve Fir’avn’dan ve
Hâmân’dan mîrâsd›r. Bir
baﬂkas› [ikincisi] sual etti
ki; ilim mi efdaldir, mal m›.
Hazreti Ali cevap buyurdu
ki: ‹lim maldan efdaldir. Zîrâ ilim, sâhibini saklar.
Mal›, sâhibi saklar. Biri de
[üçüncüsü], onlar gibi sordu: Hazreti Ali cevap verdi
ki, ilim efdaldir. Zîrâ, mal
sâhibinin düﬂman› çoktur.
‹lim sâhibinin dostu çoktur. Biri de [dördüncü] ayn› ﬂekilde sual etti. Hazreti
Ali cevap verdi. ‹lim efdaldir. Zîrâ mal› tasarruf etseler eksilir. ‹lmi tasarruf etseler artar [ziyâde olur].
Birisi [beﬂinci]de ayn› ﬂekilde sual etti. Cevap buyurdu ki, mal sâhibi cimri
diye ça¤r›l›r. ‹lim sâhibi
büyük isimler ile ça¤r›l›r.
Biri [alt›nc›s›] da, ayn› ﬂekilde sordu. Hazreti Ali cevap buyurdu ki: Mal harâmîden h›fzolunur. ‹lim ha-
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râmîden h›fz olunmaz. Biri
de [yedincisi] ayn› ﬂekilde
sordu. Hazreti Ali seadetle
cevap buyurdu ki: Mal çok
durmakla zâyi’ olur. ‹lim
her ne kadar durur ise de
zâyi’ olmaz. Biri de [sekizinci] ayn› ﬂekilde sual etti.
Cevap buyurdular ki: Mal
kalbe kasâvet verir. ‹lim
kalbi nûrland›r›r. Biri de
[dokuzuncu] ayn› ﬂekilde
sual etti. Cevâb›nda buyurdular ki: Mal sâhibi,
mal sebebi ile tanr›l›k
da’vâs›nda bulunur. ‹lim
sâhibi böyle etmez. Biri
dahî [onuncu] ayn› ﬂekilde
sual etti. Cevâb›nda seadetle buyurdu ki: Mal, sebeb-i kasâvettir [kalbi kat›laﬂd›r›r]. ‹lim, sebeb-i rahmettir. Bundan sonra,
Hazreti Ali buyurdu ki,
e¤er bunlar benden, devaml› sual etseler, ben
bunlara hayatta oldu¤um
müddetçe devaml› cevap
verirdim. O on hâricî gelip, Hazreti Alî’ye mutî’ oldular. “Miﬂkât-ül envâr”dan al›nm›ﬂt›r.

Menk›be: Hazreti Ali
buyurdu ki, Resûlullah
Efendimiz beni Yemen’e
kâdî olarak gönderdi. Halk
aras›nda dinin hükümleri
ile hüküm edecektim. Dedim: Yâ Resûlallah! Ben
âlim de¤ilim. Kazâ ahkâm›n› bilmem. Mubârek elini gö¤süme koyup, buyurdu ki: “Yâ Rabbî! Kalbine
hidâyet, diline do¤ruluk
ver!” Ondan sonra bana,
iki kiﬂi aras›nda hüküm
vermekte ﬂüphe hâs›l olmad›. Hattâ Hazreti Ali buyurmuﬂtur ki: Resûlullah
Efendimiz bana buyurdu
ki: Yâ Ali! Benim deveme
binip, Yemen’e git. Falan
tepeye vard›¤›nda, ki o tepe Yemen’e yak›nd›r. Tepe
üzerine ç›kt›¤›n vakit, görürsün ki, halk seni, karﬂ›lama¤a gelirler. O zaman:
“Ey taﬂlar, ey a¤açlar! Allah›n Resûlü size selâm
ediyor, diye söyle” buyurdu. Hazreti Ali oraya var›p,
selâm› teblîg etti¤inde,
yeryüzünde bir hoﬂ galgale [u¤ultu, gürültü] meydadört büyük halife 165
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na geldi ki, “essalâtü vesselâmü alâ Resûlillah!” diye a¤açlar ve taﬂlar cevap
verdi. Halk bunu iﬂittiler ve
cümlesi îmân getirdiler.
Menk›be:
Ümm-i
Ma’bed’den ﬂöyle rivâyet
edilir. Fahr-i âlem Efendimiz bir gece benim çad›r›mda istirahat edip, uyuyordu. Uyand› ve su istedi. Mubârek ellerini y›kad›
ve mazmaza etti. O suyu,
çad›r›n bir taraf›nda bulunan bir diken dibine döktü. Sabah oldu. Gördük ki,
o yerden bir a¤aç yetiﬂmiﬂ. Büyük, büyük yemiﬂler vermiﬂti. Kokusu anber
kokusu gibi, tad› ﬂeker gibi
idi. Aç kimse yese doyar,
susuz kimse yese kanard›.
Hasta yese s›hhat bulurdu. Gaml› kimse yese,
mesrûr olurdu. Yapra¤›n›
yiyen her koyun ve deve
bol miktarda süt verirdi.
Biz o a¤ac›n ad›na “ﬁecere-i Mubâreke” koymuﬂtuk. Etraftan hastalara ﬂifâ
için, meyvesinden almaya
gelirlerdi.
166 dört büyük halife

Bir gün seher vaktinde
gördüm ki meyveleri dökülmüﬂ, yapraklar› küçük
olmuﬂ. Çok üzüldüm. Feryâd ettim. O s›rada Resûlullah Efendimizin vefât
haberi geldi. O vak’adan
otuz sene geçti. Bir gün yine sabah vaktinde d›ﬂar›
ç›kt›m. Bakt›m ki, o a¤aç
kökünden dallar›na kadar
her taraf› diken olup, yemiﬂleri de dökülmüﬂ. Sonra Aliyyül mürtedâ’n›n ﬂehâdeti ve bu dünyadan
öbür âleme göçüﬂü haberi
geldi. Art›k yemiﬂ [meyve]
vermedi. Ammâ yapraklar›ndan faydalan›rd›k. Bir
gün yine gördüm. Özünden hâs›l olan kan akar,
yapraklar› da solmuﬂ.
Üzüntülü ve gaml› olup,
oturduk. Sonra imâm-›
Hazreti Hüseyin’in ﬂehâdet haberini getirdiler. Ondan sonra o a¤aç, dibinden kuruyup, belirsiz oldu.
“ﬁevâhid-ün
nübüvve”den al›nm›ﬂt›r.
Menk›be: Abdullah ibni
Abbâs rivâyet buyurmuﬂ-

AL‹ B‹N EBÎ TÂL‹B
tur; Resûlullah Efendimiz,
Hudeybiye gününde Mekke-i Mükeremeye do¤ru
yola ç›kt›lar. Müslümanlar
susad›lar ve hiçbir yerde
su bulunmad›. Resûlullah
Efendimiz Cuhfe’de konaklad›. Buyurdu ki;
“Müslümanlardan bir cemâ’at ile falan kuyuya var›p, su kaplar›n› [tulumlar›]
o kuyudan doldurup, bize
getiren kimseye, Allahü
teâlân›n onu Cennet’ine
koymas› için kefîl olaca¤›m.” Bir kiﬂi kalkt›, dedi
ki: Yâ Resûlallah! Ben giderim. Onu sakalardan
[suculardan] bir cemâ’at
ile gönderdi. Seleme-teb-

ni Ekvâ der ki: Ben de onlar ile berâber idim. O kuyuya yak›n geldik. O yerde
a¤açlar var idi. O a¤açlardan ses iﬂittik. Hareketler
gördük. Ateﬂsiz dumânlar
meydana geldi. Bizim üzerimize çok korku verdi. O
a¤açlardan öteye geçmeye kâdir olamad›k. Geri
dönüp, Resûlullah’›n huzuruna geldik. Durumu arz
ettik. Buyurdular ki, “Onlar cinnîlerden bir cemâ’at
idi. Sizi korkuttular. E¤er
siz, korkmadan [emredilen gibi] gitseydiniz, hiç
zararlar› eriﬂmezdi.” Bir
kiﬂi dahî onu iﬂitti. Yerinden kalkt›. Ben gideyim yâ
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Resûlallah, dedi. O da sucular ile gitti. Bunlara da o
hâl vâki’ oldu. Dönüp, Resûlullah’›n huzuruna geldiler. Yine buyurdular ki:
“E¤er siz emretti¤im gibi
gitseydiniz, hiçbir zarar size eriﬂmez idi.” Bu esnada
gece oldu. Eshâb-› kirâm
çok susad›lar. Resûlullah
Efendimiz, Hazreti Ali’yi
ça¤›rtt› ve buyurdu ki: “Yâ
Ali! Bu sakalar [sucular]
cemâ’ati ile, sen var, o kuyudan su al, getir.” Seleme-tebni Ekvâ der ki, d›ﬂar›ya ç›kt›k. Tulumlar› arkam›za ald›k. K›l›nçlar›m›z›
ellerimize ald›k. Hazreti Ali
önümüzce yürürdü. O mekâna var›nca, ki o sesler ve
o hareketler aç›¤a ç›kt›. Biz
de korktuk. Kendi kendimize dedik ki, Hazreti Ali
de o iki kiﬂi gibi geri dönse
gerektir. Hazreti Ali yüzünü bizden yana dönüp,
buyurdu ki, benim ard›mca yürüyünüz. Gördüklerinizden korkmay›n›z, onlardan ziyân eriﬂmez. Sonra
o a¤açlar›n ortas›na girdik.
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Hiç ateﬂ yok iken, büyük
ateﬂler ç›kmaya baﬂlad›.
Kesilmiﬂ baﬂlar ortaya ç›kt›. Korkulu sesler ç›kar›rlar
ki, ak›llar› durduracak ﬂekilde idi. Emîr-ül mü’minîn
Ali o baﬂlar üzerinden yürüdü ve bize dedi ki, ard›mca geliniz. Sa¤a ve sola bakmay›n›z. Hiç korkmay›n›z. Biz de onun ard›nca vard›k. Kuyuya eriﬂtik. Bir kovam›z vard›. Berâ’ bin Mâlik bir iki kova su
çekti. Kovan›n ipi koptu.
Kova suya düﬂtü. Kuyunun dibinden gülme ve
kahkahâ sesi geldi. Hazreti
Ali buyurdu ki: Kim askerlerden bir kova getirecek.
Hepsi dediler, hiç kimsenin tâkati yoktur ki, o
a¤açlardan geçebilsin.
Hazreti Ali beline bir ip
ba¤lay›p, kuyuya indi.
Gülme ve kahkahâ sesleri
dahâ çok artt›. Sonra kuyunun ortas›na vard›. Bo¤azlanan bir kimsenin ba¤›rd›¤› ﬂekilde sesler geldi.
Sonra emîr-ül mü’minîn
Ali seslendi: Allahü ekber,
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Allahü ekber, ben Allah›n
kulu ve Resûlullah’›n kardeﬂiyim. Tulumlar› aﬂa¤›
sal›n›z. O tulumlar›n tamam›n› doldurdu. A¤›zlar›n›
ba¤lad›. Bir-bir yukar› ç›kard›. Ondan sonra kendisi iki tulum, biz birer tulum
götürdük. Sonra a¤açlar›n
yan›na geldik. Önceki gördü¤ümüz nesnelerin hiçbiri yok idi. O a¤açlardan
geçmeye az kald›kta, hât›ftan bir heybetli ses iﬂittik:
Resûlullah’›n ve Hazreti
Alî’nin menk›belerinden
söyler idi. Resûlullah’›n
huzur-› ﬂerîflerine geldik.
Hazreti Ali k›ssay› tamamen anlatt›. Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki:
“O duydu¤unuz ses Abdullah ad›ndaki cinnînin
sesi idi. Safâ da¤›nda sanem putlar›n ﬂeytân› olan
Mes’›r› öldürdü.”
Menk›be: Hazreti Osmân’›n ﬂehid edilmesinden sonra, o gün Sahâbe-i
kirâm istediler ki, Hazreti
Ali ile bî’at etsinler. Mugîre tebni ﬁûbe dedi ki, sab-

redelim. Bakal›m Hazreti
Osman’›n kan›n› taleb
eden kim olur. O gün bî’at
te’hîr edildi. Ertesi gün,
Mugîre, Hazreti Alî’nin huzur-› ﬂerîfine vard›. Dedi ki,
dünkü tedbîr bî’at›nda duraklamak hatâd›r. Sür’at
kazand›rmak lâz›md›r. Abdullah ibni Abbâs, Hazreti
Ali’ye dedi ki, Mugîre dünkü sözünden vaz geçti.
Hicretin otuzbeﬂinci senesinin Zilhicce ay›n›n dokuzuncu gününde hilâfet
Hazreti Ali üzerine mukarrer oldu [ona bî’at edildi].
Talha hazretlerinden bî’at
taleb ettiler. Talha da bî’at
etti. Hazreti Ali hilâfet makâm›na oturdu. Di¤er taraftan, Hazreti Mu’âviye
ve Amr ibni Âs, Hazreti
Osman’›n kan›n› taleb ettiler. Ma’lûm ola ki, bu ﬂekil
hâlleri nakletmekten nehy
olunmuﬂuzdur. Bir Müslümana Eshâb-› kirâm aras›ndaki çekiﬂmeleri ve muhârebeleri tafsilâtl› olarak
nakletmek helal olmaz.
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du¤u mahalde Müslüman
olana lâz›m olan Allahü teala do¤rusunu bilir demektir.
Menk›be: Hazreti Molla
Câmî, ﬁevâhid-ün nübüvve’de rivâyet etmiﬂtir. Aliyyül Mürtedâ, bir mubârek
günde, sabah namaz›n› cemâ’at ile k›l›p, evrâd-› ﬂerîflerini okuyup, hamdele,
tasliye ve duadan sonra,
mubârek arkalar›n› mihrâba döndürdü. Eshâb ve sâir ahbâb yerli-yerinde sâkin olduktan sonra, Hazreti

Ali cevher ve inciler saçan
güzel sözler söyleyip, buyurdular ki, ba’z› ﬂeyler
vard›r ki, gençlere söylenmeyip, o iﬂle alâkal› olan
kiﬂilere söylenir. O meclisde hâz›r olan tâze yi¤itler
kendi r›zâlar› ile mescidden d›ﬂar› ç›k›p, gittiler.
Sonra Ali bin Ebî Tâlib Eshâbdan birisine buyurdu
ki, Kufe’nin falan mahallesinde ve falan soka¤›nda,
falan mescidin yan›nda bir
kap› vard›r. Git o kap›ya
vur. ‹çeriden bir erkek ile
bir kad›n ç›kacakt›r. ‹kisini

Hazreti Ali’nin Kûfe Mescidi’nde namaz k›ld›r›rken yaraland›¤› makâm
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de al›p, benim huzuruma
getir. Onlara sözüm vard›r.
Sonra o ﬂah›s emre itâat
edip, gitti. Araya araya
Hazreti Alî’nin buyurdu¤u
alâmetler ile o kap›y› bulup, vurdukta, içeriden bir
erkek ile bir kad›n ç›kt›. Onlara dedi ki, Emîr-ül
mü’minîn sizin ikinizi de
ister. Onlar da, gelen emri
kabûl edip, o kimse ile berâber Aliyyül mürtedâ’n›n
huzurlar›na var›p, seadethânelerine yüzlerini sürdüler. Hazreti Ali teveccüh
edip, kad›na dedi ki, sana
bir süâlim vard›r. Kat’iyyen
inkâr etmeyip, do¤rusunu
söyleyesin. Kad›n da dedi
ki, yâ imâm! Ben baﬂ›mdan ne geçmiﬂse söylerim. Hâﬂâ ki senden saklay›p, inkâr eylemem. Hazreti Ali kad›n›, yak›n›na getirip, buyurdu ki, yâ âdem
evlâd›! Çocuklu¤unda bir
amcan vefât etti. Bir o¤lunu baban evinize getirdi ki,
kimsesi yoktur; bir öksüzdür. Evimizde o¤lumuz gibi olsun, her hizmeti gör-

sün diye. O ümit ile amcan
o¤lunu yan›na al›p, besledi. Büyüyüp, yi¤it olduktan sonra, bir gün seni han›ml›¤a istedi. Baban huzursuz olup, sen benim
evimde büyüyesin. K›z›m
ile r›zân ile kardeﬂ olas›n.
Allahü teâlâdan revâ de¤ildir, dedi. O ânda amcan
o¤lunu kendi hânesinden
uzaklaﬂt›rd›. Bir yerde gezerken f›rsat bulup, seni
tuttu. Zorla tasarruf etti ve
hâmile oldun. Herkesten
saklad›n. Düﬂürmeye çare
bulamad›n. Bu s›rr› Allahü
teâlâ biliyordu. Bir de vâliden biliyordu. Müddet tamam olup, bir gece gizlice
bir o¤lan do¤urdun. Annen ile bir bez parças›na
sar›p, onu katl de edemeyip, bir yüksek yere koydunuz. Birkaç ad›m gittiniz ki,
bir köpek o çocu¤u koklamaya baﬂlad›. Annen bu
köpe¤i görünce, eline bir
taﬂ al›p, o köpe¤e att›. Allahü teâlân›n hikmeti, o at›lan taﬂ, o çocu¤un aln›na
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miz ile bu bîçare çocu¤u
katlettik deyip, yan›na vard›kta, baksa ki, çocu¤un aln›nda bir miktar yara eseri,
aln› kanam›ﬂ. Bir bez ile
yara üzerini ba¤lad›. O
kimsesiz bîçare çocu¤u,
annen ile orada b›rak›p,
evinize gittiniz. Bunu Allahü teâlânden baﬂka kimse
bilmez. Siz oradan gitti¤iniz gibi, o yoldan bir kervân gelip, geçerken, orada
bir çocuk sesi duydular.
Ona do¤ru vard›lar ki, bir
küçük bîçare çocu¤u sar›p
koymuﬂlar. Feryâd ile a¤lay›p, yatar. O kervân sâhibi
de o çocu¤un ne oldu¤unu sormay›p, zâhirde bir
çocuktur. E¤er terbiye olunup, ömrü olur ise bir dilâver yi¤it olur diye, al›p, gitti. Vilâyetine götürdü. Bir
nice müddet terbiye edip,
kemâle eriﬂti. Sonra efendisi olan bezirgân ile hacca gitti. Takdîr-i Rabbânî o
bezirgân eceli gelip, Mekke-i mükeremede vefât etti. Defnettikten sonra, bu
yi¤it efendisi vefât etti¤in172 dört büyük halife

den, üzüntüden kurtulmak
düﬂüncesi ile seyâhate ç›kt›. Dolaﬂ›p, yolu Kufe ﬂehrine u¤rad›. Vilâyetin eﬂrâf›
aras›na kar›ﬂt› [Onlar ile tan›ﬂt›]. Onsuz olmazlar idi.
Netîcede bu ﬂehirde kalmak, bu ﬂehirde yerleﬂmek istedi. Sonra eﬂrâf›n
herbiri bir tarafa çektiler.
Hâs›l-› kelâm, seni bu [Misafir gelen] gence nikâh
ettiler. Bu gece zifâfa koydular. Yâ kad›n! Sak›n yalan söyleme; dedi¤imiz gibi olmad› m›? Gerçekten
yâ Ali, buyurdu¤unuz gibidir ve do¤rudur. Yâ Halifei Resûlallah! Bu hâllere,
benim bu s›rr›ma, Allahü
teâlânden gayri ve annemden baﬂka ve hazretinizden gayri, bu âna gelinceye kadar kimse vâk›f de¤ildir. Ondan sonra Hazreti
Ali buyurdu ki; ey kad›n!
Bu [erkek], senin yola b›rakt›¤›n o¤lundur. O yi¤ide
de, aç aln›n› diyerek, iﬂâret
buyurdu. O da aln›n› açt›kta, taﬂ yeri henüz gitmemiﬂ. Aç›kça göründü. Ka-
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d›n hemen o yara izini gördü. Dedi, yâ Ali! Do¤ru
söyledin. Bütün sözlerin
do¤rudur. Ondan sonra,
Hazreti Ali o yi¤ide sordu
ki, bu gecenin içinde olan
ceng ve cidâlin [kavga ve
münâkaﬂan›n] sebebi ne
idi. Allahü teâlân›n izni ile
bize ma’lûm olmuﬂtur. Lâkin bu meclisde hâz›r olanlar›n da ma’lûmlar› olsun.
Onun için söyle. O yi¤it
dedi ki, yâ Ali! Allahü teâlâ
bilir. Ne zaman ki bu hâtuna el uzatsam, o s›rada
üzerime bir h›nz›r yavrusu
hamle ederdi ki, akl›m baﬂ›mdan giderdi.Hemen elimi çekerdim. O görünen
h›nz›r kaybolurdu. Belki
hayâldir diye, tekrar elimi
kald›r›p, kad›na elimi uzatmak istedi¤im zaman, yine o h›nz›r aç›¤a ç›k›p, üzerime hücûm ederdi. Elimi
çekince kaybolurdu. Kad›n
ise huzursuz olup, derdi ki,
niçin cefâ edersin. Benimle alay m› edersin. Elini
kâh uzat›r, kâh çekersin.
Sâir erkekler gibi elimi

al›p, erkek ile kad›n
mu’âmelesi etmezsin. Sabaha kadar bu kad›n ile
ceng ve cidâlimiz bu idi.
Hazreti Aliyyül mürtedâ
buyurdu ki, Allahü teâlâ,
kemâl-i lütfundan ve gayretinden ana-o¤ul ile cimâ
olmaya revâ görmedi¤i
için, böyle hâl vâki’ oldu.
Bunun emsâli ahvâl Hazreti Ali’den zuhûra gelmesi çok de¤ildir. Zîrâ bu ﬂekilde kemâlât ve makâmât
ve kerâmetlerine nihâyet
yoktur.
Menk›be: Hazreti Ali’nin
bütün fazîletlerinden, ilmi
o seviyede idi ki, bir gün
minber basamaklar›n› ﬂereflendirdikte, buyurmuﬂtur ki, rûhum kabza-i kudretinde olan Allahü teâlâya yemin ederim ki, Zebûr
ve Tevrât ve ‹ncîl konuﬂabilseler idi, ben onlar›n
bütün esrârlar›ndan haber
verebilirdim. Onlar da ittifâk ile beni tastik ederler
idi.
‹bâdeti o mertebede idi
ki, her gece yaln›z olarak
dört büyük halife 173
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[gece halvetinde], farz ve
sünnet tekbîrlerinden ayr›
olarak bin tekbîr iﬂitilirdi.
Hilmi o derecede idi ki, bir
gün bir kölesine yedi kere
ça¤›rd› [seslendi]. Cevap
vermedi. Sebebini anlamak için ç›kt›. Hücre [ev]
kap›s›nda durmuﬂ idi. Niçin cevap vermedi¤ini sordu. Yâ Efendi! ‹stedim ki,
seni
gadabland›ray›m.
Hazreti Ali dedi ki, ey gâfil!
Allahü teâlân›n izni ile ben
gadablanmam. Fakat seni
imtihâna teﬂvîk edeni k›zd›ray›m. Onun için o köleyi âzâd etti. Ömrü oldukça
[yaﬂad›¤›
müddetçe]
ma’îﬂet için çal›ﬂt›. Tevâzû’u o derecede idi ki, hilâfet zaman›nda mülkü, do¤uda Semerkand’a kadar
geniﬂlemiﬂti. Çok vakit yaya yürür, ata binmezdi. Bir
gün ba’z› ihtiyâçlar›n› al›p,
kendi götürür idi. Hizmetçilerinden birisi dedi: Yâ
Emîr-el mü’minîn! Bu hizmet bizimdir, biz yapal›m.
Buyurdu ki: “Âilenin ihtiyâç›n› te’mîne en çok hak174 dört büyük halife

k› olan babad›r.” Hizmetçi
dedi ki, siz zaman›n halifesi ve cihân›n sultân›s›n›z.
Bu hizmet cenâb›n›za hafîflik verir. Buyurdu ki: Iyâlinin [çoluk-çocu¤unun]
ihtiyâç›n› taﬂ›makla insan
kemâlinden birﬂey kaybetmez. Sehâveti [cömertli¤i]
o mertebede idi ki; bir vakitte dört dirheme mâlik
idi. Bir dirhemini gizli, bir
dirhemini âﬂikâre, bir dirhemini gündüz, bir dirhemini gece tasadduk etti
[sadaka] verdi. ﬁânlar›n›n
büyüklü¤ü için meâl-i ﬂerîfi “Gece ve gündüz, gizli
ve aç›k, mallar›n› sarf
edenlerin mükâfâtlar›n›
Rableri verecekdir..” olan
Bekara sûresinin 274.cü
âyet-i kerîmesi nâzil olup,
bütün âleme yay›ld› ve
ﬂöhret buldu. Fakîr-fukarâya çok düﬂkün idi ki, bu
husustaki ﬂânlar›n›n büyüklü¤ü için, meâl-i ﬂerîfi
“Onlar kendileri arzû ettikleri hâlde, yiyece¤i,
yoksula, öksüze ve esîre
yidirirler” olan, Hel etâ [in-
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san] sûresi 8.ci âyet-i kerîmesi nâzil oldu. Kemâl derecedeki ihsân›, meâl-i ﬂerîfi “Sizin dostunuz ancak
Allahü teâlâ, Onun Peygamberi ve namaz k›lan,
rükû’ eden ve zekât veren
mü’minlerdir” olan Mâide
sûresi 55.ci âyet-i kerîmesi
ile sâbit olmuﬂtur.
ﬁevâhid-ün
nübüvve’de nakledilmiﬂtir. Esmâ
binti Ümeys, Fât›ma-tüzzehrâdan nakletmiﬂtir:
Zifâf gecesinde onun
[Ali’nin] yer ile konuﬂtu¤u-

nu duydum. Sabah oldukta ö¤renmek maksad› ile,
o hâli Fahr-i âlem Efendimize arz ettikte, secde-i
ﬂükür edip, buyurdu ki,
“Ey Fât›ma! Müjdeler olsun sana ki, Allahü teâlâ;
zevcine seadet ve üstünlük verip, yeryüzündeki
mahlûklar›n seçilmiﬂlerinden yapt›.”
Menk›be: Yine ﬁevâhid-ün nübüvve’de yaz›l›d›r. S›ffîn harbine giderken
askerler çok susam›ﬂlar
idi. Su arad›lar. Rastlad›k-
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lar› bir kilisenin rahibi, falan yerde bir çeﬂme vard›r,
dedi. Askerler bulunduklar› yerden o istikâmete gidiyorlard›. ﬁâh-› Merdân
Ali baﬂka tarafa gitmeyiniz, o tarafta bir taﬂ görüp,
iﬂâret edip, bunu kald›r›n›z
buyurdu. Bütün askerler, o
taﬂ› kald›rmakdan âciz
olup, kald›ramad›lar. Hazreti Ali o taﬂ› kald›rd›. Alt›ndan, hoﬂ ve güzel, kaynayan su ç›kt›. Bütün asker o sudan içip, kand›kdan sonra, yine o kaynak
üzerine o taﬂ› koyup, kapatd›lar. Rahip, bu kerâmeti görüp, dedi ki, ey
azîz! Sen Resûl müsün?
Ali , hây›r, velâkin Resûlün
vasîsiyim buyurdu. Rahip
ihlâs ile Resûlullah Efendimize îmân getirip, Müslüman oldu. Hazreti Ali Müslüman olmas›n›n sebebini
sual buyurdukta, cevap
verdi ki: Yâ Ebe’l Hasen
[Hasenin babas›]. Önceki
geçenlerimizden iﬂitmiﬂiz
ve kitaplar›m›zda yaz›l›d›r
ki, bu mevkî’de bir çeﬂme
176 dört büyük halife

var. Onun aç›¤a ç›kmas›
Resûl veyâ Resûlün vasîsi
olmad›kca, müyesser olmaz. [Ya’ni onlar aç›¤a ç›kar›r.] Bugün ise sizden bu
kerâmet aç›¤a ç›kt›. Anlad›m ki, siz Resûlün vasîsisiniz! ‹ﬂitti¤im ve gördü¤üm muhakkak olup, murâd›ma erdim.
Nakledilmiﬂtir ki, dünyay› terkedip, Hazreti
Ali’nin hizmetinde bulunup, muhârebeye kat›l›p,
ﬂehîd oldu.
Menk›be: Emîr-ül mü’minîn Ali buyurdu ki, Resûlullah Efendimiz vas›yet
etti ki, vefâtlar›nda, mubârek bedenlerini benim y›kamam› emir buyurdular.
Her kim o hazretin cesed-i
ﬂerîfine baksa, anlay›ﬂ› ve
hâf›zas› kuvvetli olur. Hattâ emîr-ül mü’minîn Hazreti Ali’nin di¤erleri üzerine fehm [anlay›ﬂ] ve h›fz›
[hâf›zas›] çoklu¤undan
sordular. Buyurdu ki: Resûlullah Efendimizi y›kad›m. Gözünün hânesinde
bir miktar su kalm›ﬂ gör-
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düm. O suyu dilim ile ald›m ve içtim. Bu kuvvetli
hâf›za, o ser-çeﬂmenin bereketindendir. “ﬁevâhidün nübüvve” den al›nm›ﬂt›r.
Menk›be: Ebûl Esved
Düeli demiﬂtir ki, Emîr-ül
mü’minîn Hazreti Ali’den
iﬂittim. Buyurdu ki: D›ﬂar›
ç›kt›m, aya¤›m› at›n özengisine koydum. Abdullah
bin Selâm hazretleri ç›ka
geldi. Dedi ki, yâ Ali! Nereye gidiyorsun. Irâk’a gidiyorum, dedim. Dikkatli ol
ki, e¤er sen Irak’a gider
isen, baﬂ›na k›l›nç dokunsa gerektir. Hazreti Ali yemin etti ki, ben bu sözü,
Resûlullah Efendimizden
iﬂitmiﬂtim. ﬁevâhid-ün nübüvve’de vard›r.
Menk›be: Hazreti Ali bir
ﬂah›sa dedi ki, benim haberimi Mu’âviye’ye niçin
götürürsün. O ﬂah›s inkâr
etti. Hazreti Ali yemin eder
misin, dedi. O ﬂah›s yemin
etti. Hazreti Ali buyurdu ki,
e¤er yemininde yalanc›
isen, Allahü teâlâ senin

gözlerini kör eylesin. Bir
hafta geçmeden gözleri
kör oldu. ﬁevâhid-ün nübüvve’den al›nm›ﬂt›r.
Menk›be: Hazreti emîrül mü’minîn Ali bir gün
minbere ç›kt›. Buyurdu ki:
Ben Allah›n kulu, Resûlünün kardeﬂi, Cennet kad›nlar›n›n seyyidesinin nikâhl›s›y›m. Her kim benden gayri bu da’vâda bulunsa, Allahü teâlâ o kimseye belâ verir. O meclisde olan bir kiﬂi, dedi ki: Allah›n kuluyum ve Resûlullah’›n kardeﬂiyim sözü
kimseye hoﬂ gelmez, bu
söze kimse inanmaz. O ﬂah›s yerinden kalkmadan,
akl›n› kaybedip, deli oldu.
Onu, aya¤›ndan yap›ﬂ›p,
mescidden d›ﬂar› sürüdüler. Komﬂular›ndan, ona
dahâ önce böyle bir ﬂey
olmuﬂ mu idi diye sordular. Dediler ki, olmam›ﬂd›.
Herkes bildiler ki, emîr-ül
mü’minîn Alî’ye ta’n yani
düﬂmanl›k sebebi ile oldu.
“ﬁevâhid-ün nübüvve”
den al›nm›ﬂt›r.
dört büyük halife 177
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Altm›ﬂikinci Menk›be:
Bir gün Mu’âviye dedi ki,
ne olayd›, ne zaman ölece¤imizi bilseydim. Hâz›r bulunanlar dedi ki, biz onun
nas›l olaca¤›n› bilmeyiz.
Hazreti Mu’âviye dedi ki:
Ben onu Hazreti Ali’den
ö¤renirim. Onun bildi¤i
herﬂey do¤rudur. Dilinden
ç›kan ﬂeyler do¤rudur, bât›l de¤ildir. Kendinin güvendi¤i kimselerden üç kiﬂi ça¤›rd›. Onlara dedi ki:
Üçünüz berâber yol arkadaﬂ› olup, Kufe’ye gidiniz.
Kufe’ye bir menzil kal›nca
[yaklaﬂ›nca], birbirinizin
ard›nca Kufe’ye giriniz.
Her biriniz benim öldü¤üm haberini veriniz. Lâkin her biriniz, hastal›¤›mda, ölüm günümde ve sâatinde ve mahallinde ve
namaz›m› k›lan kimse hakk›nda ve sâir hususta birbirinize uygun söyleyiniz.
O üç kiﬂi, Mu’âviye’nin dedi¤i ﬂekilde, Kufe’ye gittiler. Bir menzil kald›. Birisi
Kufe’ye girdi. Sordular, nereden gelirsin. Dedi, ﬁâm178 dört büyük halife

dan gelirim. Dediler, ne
haber var. Dedi ki: Mu’âviye vefât etti. Hazreti emîrül mü’minîn Ali huzurlar›na bu haberi ilettiler. Hazreti emîr-ül mü’minîn Ali
asla iltifât buyurmad›lar.
‹kinci gün biri dahî geldi.
Yine Mu’âviye’nin vefât›n›n haberini verdi. Yine
Hazreti Ali Cevap vermedi.
Üçüncü gün biri dahî geldi. Öncekilere muvâf›k haber verdi. Emîr-ül mü’minîn Hazreti Ali’ye ilettiler.
Haber mütevâtir oldu. S›hhatinde ﬂüphe kalmad›.
Muhakkak Mu’âviye vefât
etmiﬂtir, dediler. Hazreti
Emîr-ül mü’minîn Ali mubârek baﬂ›n› ve yüzünü
göstererek; “Bundan akan
kan ile bu bulaﬂmay›nca,
Mu’âviye vefât eder mi”
buyurdu. O üç kimse bu
haberi Mu’âviye’ye ilettiler. Mu’âviye anlad› ki,
kendisi Hazreti Ali’den
sonra kalacakt›r ve hem de
kazâ-i ilâhî ile öyle oldu.
“ﬁevâhid-ün nübüvve”den
al›nm›ﬂt›r.
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Menk›be: Rivâyet edilmiﬂtir. Resûlullah Efendimiz Vedâ hacc›ndan dönerken, Gadîrhum denilmekle ma’rûf menzilde
namazdan sonra, Eshâb-›
kirâm hazretlerine dönüp
buyurdular ki, “Ben
mü’minlere nefslerinden
dahâ sevgili, dahâ yak›n
de¤il miyim.” Orada hâz›r
olanlar ittifâkla tastik edip,
dediler, “Evet, yâ Resûlallah.” Sonra Hazreti Alî’nin
elinden tutup, buyurdu ki:
“Ben kimin mevlâs› isem,
Ali onun mevlâs›d›r.” [Beni seven Ali’yi sever.] “Yâ
Rabbî, ona düﬂmanl›k
edene düﬂmanl›k et.
Onun ile dost olana dost
ol. Onu hor tutan› hor tut.
Ona yard›m edene yard›mc› ol. Nerede olur ise
olsun, ona hakk›, do¤ruyu
bildir.”
Menk›be: Emîr-ül mü’minîn Hazreti Ali, bir miktar
henüz topraktan ayr›lmam›ﬂ alt›n› Resûlullah Efendimizin huzurlar›na getirdi. Resûl-i ekrem Efendi-

miz onu Necd ehline taksîm etti. Kureyﬂ ve Ensâr
dediler ki: Yâ Resûlallah!
Bizi b›rak›p da Necd ehline
taksîm buyurdun. Resûlullah buyurdu ki: “Bunu,
onun için onlara taksîm
ettim ki, ehl-i ‹slam ile ve
Müslümanlar ile ülfet etsinler!” Bu sözleri söyledi¤i s›rada bir ﬂah›s ç›ka geldi. Gözleri çukurlaﬂm›ﬂ,
sakal› yüzünü bürümüﬂ,
vücûdunu k›llar kapatm›ﬂt›. Dedi ki: Yâ Muhammed! Allahü teâlân›n emrini yerine getir. Resûlullah Efendimiz, “E¤er ben,
Allahü teâlân›n emirlerini
dinlemez isem, kim dinler” buyurdu. Hâlid bin
Velîd orada hâz›r idi. Dedi
ki: Yâ Resûlallah! ‹zin ver,
katledeyim. ‹zin vermedi.
Sonra o ﬂah›s yüzünü dönüp, gitti. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki, “Bunun neslinden bir kavim
zuhûra gelecektir. Kur’ân-›
azîm-üﬂ-ﬂân› okurlar. Ammâ bo¤azlar›ndan aﬂa¤›
geçmez. Ehl-i ‹slam’› katdört büyük halife 179
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lederler. Okun yaydan ç›kt›¤› gibi, dîn-i ‹slamdan ç›karlar!” Hâricîler o kavimdendir. Vahhabilerin de
bunun soyundan oldu¤u
kitaplarda yaz›l›d›r.
Menk›be: Fahr-i âlem
Efendimiz, Hazreti Ali’ye
haber vermiﬂ idi ki, “Sen,
cemâ’atinden dinden ç›kan hâricîler olacak, onlar
ile harp edeceksin...” Sonra baz› haricileri tavsif ettiler.
Rivâyet ederler ki, Hazreti Ali hâricîler üzerine zafer buldu. Onlardan ço¤u
helâk oldu. Hazreti Emîr-ül
mü’minîn Resulullah Efendimizin tarif etti¤i ﬂah›slardan birini istedi. Arad›lar,
bulamad›lar. Hazreti Emîr
yemin etti ki, vallahi ben
yalan söylemem. Bana da
söyleyen yalan söylememiﬂtir. Bir defa dahâ istediler. K›rk ölünün alt›nda,
emîr-ül mü’minîn Hazreti
Ali’nin Resûlullah Efendimizden nakletti¤i gibi buldular.
180 dört büyük halife

Menk›be: Hazreti Ali,
‹slam askeri ile hâricîlere
karﬂ› harp etmeye giderken, Nehrevân yolunda bir
kilisede bulunan bir rahip
dedi ki; ey ‹slam askeri,
emîriniz bu tarafa gelsinler. Hazreti Alî’ye arz olundukta, Hazreti Emîr o tarafa do¤ru yönelip, kiliseye
vard›lar. Rahip dedi ki, ey
Müslüman askerlerinin
serdâr›! Bugün tâlih y›ld›z›
Müslümanlar›n ma¤lûbiyetini gösteriyor. Sabrediniz. Hazreti Emîr-ül mü’minîn buyurdu ki: Ey rahip!
Bana y›ld›zlara bak›p, hüküm söylersin. Falan settâreden [y›ld›zdan] bana
haber ver. Rahip dedi ki:
Ben o y›ld›z› bilmiyorum.
Hazreti Ali buyurdu ki: Ey
rahip! Ma’lûm olsun ki,
gök ilmini [ilim-i nücûmu]
bilmiyorsun. Yer [arz] ilminden soray›m. Hâlen
aya¤›n›n bast›¤› yerin alt›nda ne vard›r. Rahip dedi
ki: Bilmiyorum. Hazreti Ali,
Ben sana söyleyeyim. ﬁu
ﬂekilde bir kab, kab›n için-
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de ﬂu kadar, ﬂu vas›fta, nak›ﬂta, akçe vard›r, buyurdu. Rahip dedi, ey azîz! Bu
ﬂekilde keﬂfetmek sana
nereden hâs›l oldu. Buyurdu ki: Resûlullah Efendimiz bana haber vermiﬂ idi
ki, bir grub asker ile harp
edesin ki, onlar›n askerinden, on kiﬂiden az› kurtulur. Senin askerinden ondan eksik ﬂehîd olur. Rahip, hayret edip, imtihân
için aya¤› alt›ndaki yeri
kazd›. O ta’rîf edilen ﬂekilde akçeler bulup, o niﬂân
ile ç›k›p, o ﬂekilde görünce, îmâna geldi. Rivâyet
edilir ki, o dörtbin hâricîden üçbindokuzyüzdoksanbir adedi öldürülüp,
dokuz asker firâr etmiﬂtir.
‹slâm askerinden dokuz
seadetli kimse ﬂehâdet
ﬂerbetini içip, gerisi s›hhat
ve selâmet üzere kalm›ﬂt›r.
Menk›be: ‹mâm-› Müstagfirî, Delâil-ün nübüvve
adl› kitab›nda, Firâs bin
Amr’dan nakleylemiﬂtir.
Ona Resûlullah Efendimiz
zaman-› ﬂerîflerinde bir

baﬂ a¤r›s› âr›z oldu. Resûl-i
ekrem Efendimiz iki gözü
ortas›n› tuttu. Mubârek
parmaklar› ile tuttu¤u yerden kirpi k›l› gibi k›l ç›kt›. O
a¤r› ondan gitti. Hâricîlerin Hazreti Alî’nin üzerine
hücûm ettikleri günde, Firâs de onlara uydu. O vakit o k›llar aln›ndan döküldü. O s›rada o a¤r› tekrar
baﬂlad›. Ona dediler ki, bu
iﬂ sana hâricîlere uydu¤un
için hâs›l oldu. Tövbe ve
istigfâr etti ki, o k›l aln›nda
ç›k›p, o a¤r› ondan tamamen gitti. ﬁevâhid-ün nübüvve’den al›nm›ﬂt›r.
Menk›be: Ali bin Zeyd
demiﬂtir. Sa’îd bin Müseyyib bir ﬂahs› bana gösterdi ve dedi ki, var o ﬂahs›
gör. Dedim, hâlini bana
anlat. Benim görmeme ne
lüzûm var. Bu ﬂah›s Osmân ve Alî’nin hakk›nda
kötü sözler söyler idi. Ben
münâcat ettim, Allahü teâlâya ki, e¤er senin kat›nda Osman’›n ve Alî’nin
k›ymetleri var ise; bana bir
niﬂân göster. Sonra o beddört büyük halife 181
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baht›n yüzü siyâh oldu.
ﬁevâhid-ün nübüvve’den
al›nm›ﬂt›r.
Menk›be: Kureyﬂli biri
rivâyet etti. ﬁâm’da bir kiﬂi
gördüm ki, yüzünün bir taraf› kapkara idi. Onu dâimâ bir nesne ile örterdi.
Ondan bu durumunu sordum. Dedi ki: Allahü teâlâya ahdettim ki, her kim bu
hâli benden sorarsa, ben
ona hikâye edeyim. Ben,
Hazreti Ali’ye bu¤z ederdim. Hakk›nda uygunsuz
sözler söylerdim. Bir gece
uykumda gördüm ki, bir
kiﬂi geldi. Sen benim hakk›mda uygunsuz sözler
söylersin, dedi. Yüzümün
bir taraf›na bir nesne ile
vurdu. Sabah gördüm ki,
yüzümün o taraf› siyâh olmuﬂ. ﬁevâhid-ün nübüvve’den al›nm›ﬂt›r.
Hazreti Ali’ye sordular:
Hazreti Ebû Bekr ve
Ömer’in zaman-› ﬂerîflerinde, hilâfetleri çekiﬂme,
kavga, fitne ve ihtilâfl› de¤ildi. Sizin ve Osman’›n
hilâfetlerinin zamanlar› s›182 dört büyük halife

k›nt› ve de¤iﬂiklik ve fitneden hâli olmad›. Hazreti
Ali buyurdu ki: Onun sebebi ﬂudur. Ben ve Osmân, Ebû Bekr ve Ömer’in
mu’âvinleri idik. Sen ve
senin emsâlin, benim ve
Osman’›n yard›mc›m›z oldunuz. Böyle oldu. ﬁevâhid-ün nübüvve’den al›nm›ﬂt›r.
Menk›be: Emîr-ül mü’minîn Ali, Yenbû köyünde
hasta oldu. Ona dediler ki,
niçin burada durursun.
E¤er vefât edersen, hizmetlerini görmezler. Medîne’ye gidersen, kardeﬂlerin iﬂini görürler. Ali buyurdu ki: Ben ﬂimdi vefât
etmem. Resûlullah Efendimiz bana haber vermiﬂtir.
Mubârek baﬂ›n› gösterip
“buran›n kan›”, mubârek
yüzünü gösterip “buray›
boyamay›nca” ben vefât
etmesem gerektir. ﬁevâhid-ün nübüvve’den al›nm›ﬂt›r.
Menk›be: Ammâr bin
Yâser bir gün Hazreti
Ali’ye dedi ki: Yâ Ali! Sa-
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na, insanlar›n bedbahtlar›ndan haber vereyim mi!
Bunlar; Sâlih aleyhisselâm›n devesini k›l›nçla vuranlar ve senin baﬂ›na k›l›nçla vurup, yüzünü kana
boyayanlard›r.
Menk›be: Bir gün emîrül mü’minîn Ali, Kufe
mescidinde, kendisini katledecek olan ‹bni Mülcem
mel’ûnunu gördü. Ona hitap edip, buyurdular ki, ey
Mülcem o¤lu. Senin câhiliye zaman›nda ve çocukluk günlerinde hiç lakab›n
var m› idi. Dedi, bilmiyo-

rum. Buyurdu ki: Sana;
“ey ﬂakî, ey Sâlihin devesini k›s›rlaﬂt›ran” diyen,
bir Yahudi hizmetciniz var
m› idi. Evet var idi, dedi.
Emîr-ül mü’minîn birﬂey
söylemedi.
Menk›be: Bir gün Hazreti Ali, Hazreti Zübeyr ile
gizli söyleﬂirler idi. Resûlullah Efendimiz buyurdu
ki: “Yâ Ali! Zübeyr’e gizli
söylersin [s›rr›n› söylersin]. Hâlbuki o seninle
mukâtele [harp] edecektir.” Deve vak’as› oldu¤u
zaman, Ali bu hadîs-i ﬂerîf
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ile Zübeyr’i and›. Zübeyr
muhârebeden vaz geçti.
Dönüp gitti. Bir ﬂah›s ard›ndan var›p, katl eyleyip,
k›l›nc› Hazreti Alî’ye getirdi. Hazreti Ali buyurdular
ki, “Hazreti Zübeyr’in kâtiline, Cehennem ateﬂi müjdeler olsun!” ﬁevâhid-ün
nübüvve’den al›nm›ﬂt›r.
Menk›be: Resûlullah
Efendimiz Hendek kazd›klar› gün; Ammâr bin Yâser’in, mubârek eliyle arkas›n› s›¤ad›. Buyurdu ki,
“Seni ehl-i bâgîden bir cemâ’at katletse gerektir!”
Sonra S›ffîn günlerinde
harp ﬂiddetlendi. Ammâr
bin Yâser, Hazreti Alî’nin
yan›nda yemin etti ki, bu o
gündür ki, Resûlullah
Efendimiz bana o günde
ﬂehâdet va’d buyurmuﬂtur. Emîr-ül mü’minîn Ali
hiç cevap vermedi. Üçüncü defa yine yemin etti.
Hazreti Ali buyurdu ki:
Evet, bu gün o gündür.
Hemen Hazreti Ammâr
tekbîr ald›. Hoﬂ yeller esmeye baﬂlad›. Yüzünü kar184 dört büyük halife

ﬂ› tarafa çevirerek savaﬂmaya baﬂlad›. Sonunda
ﬂehit düﬂtü.
Abdullah bin Amr bin
As buyurdu ki, Resulullah
Efendimiz mescidi bina ettikleri günde herkes bir taﬂ
getirdi. Ammâr iki taﬂ getirdi. Resûl-i ekrem Efendimizden iﬂittim, buyurdular
ki, “Ey Ammâr! Seni ehl-i
bâgîden bir cemâ’at katledeceklerdir.” Sonra bana
buyurdular ki: “Ey Abdullah! Ammâr’› katledeni
Cehennem ateﬂi ile müjdele!”
Menk›be: Resûlullah
Efendimiz bir gün buyurdu ki, “Yâ Ali! Yak›n zamanda, seninle Âiﬂe aras›nda bir hâdise vâki’ olacakt›r.” O buyurduklar›
Cemel harbine iﬂâret idi.
Hazreti Ali dedi: Yâ Resûlallah! Eshâb-› güzîn içinde, bu bana m› mahsustur. Habîbullah Efendimiz
buyurdu: “Evet, sana
mahsustur.” Hazreti Ali
dedi ki: Öyle olur ise ben
Eshâb›n en bedbaht› olu-
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rum. Resûlullah Efendimiz
buyurdu ki: “Yok öyle olmazs›n. Velâkin, öyle bir
hâdise vâki’ oldu¤u zaman, onun üzerine gâlib
olursun. Onu geri yerine,
makâm›na gönder!” ﬁüphesiz, emîr-ül mü’minîn
Ali Cemel vak’as›nda, Hazreti Âiﬂe’nin askeri üzerine
zafer buldu. Hazreti Âiﬂe’yi ikrâm ve ihtimâm ile
Medîne-i münevvereye
gönderdi.
Menk›be: ‹mâm-› Müstagfirî, Delâil-ün nübüvve
kitab›nda bildirmiﬂtir. Rum
kayseri, Hazreti Ömer’in
hilâfeti zaman›nda zor suâllerini yazd›. O suâlleri
Hazreti Ömer’e gönderdi.
Hazreti Ömer onu okudu.
Emîr-ül mü’minîn Alî’nin
önüne koydu. Hazreti Ali
onu okudu. Divit ve kalem
istedi. Onlar›n cevâb›n›
yazd›. Kâ¤›d› katlay›p, kayserin elçisine verdi. Elçi,
bu cevâb› kim yazd› diye
sordu. Hazreti Ömer buyurdu ki, Resûlullah Efendimiz’›n amcas› o¤lu, dâ-

mâd› ve dostu Hazreti Ali
yazd›.
Derler ki, Yahudi’den
ba’z›lar› geldiler, dediler ki,
ne oldu size ey Müslüman
tâifesi. Peygamberinizin
vefât›ndan sonra, bu k›sa
zamanda ba’z›n›z ba’z›n›z›n üzerine hücûm edip,
muhârebeye baﬂlad›n›z.
Hazreti Ali buyurdu ki: “Ey
Yahudi tâifesi! Size ne oldu ki, henüz ayaklar›n›z
denizin ›slakl›¤›ndan kurumam›ﬂ idi. Yâ Mûsâ! Bize
de baﬂkalar›n›n ilâhlar› oldu¤u gibi ilâh yap, dediniz!” Bu cevap ile yüzlerini
kara edip, cevap veremiyecek hâle b›rakt›.
Abdullah ibni Abbâs
buyurmuﬂtur ki, “Alî’ye ilmin on bölü¤ünden dokuz
bölü¤ü verildi. Vallahi geri
kalan bir bölü¤ünde de ortakt›r.” Hattâ imâm-› Ahmed bin Hanbel buyurmuﬂtur ki, Sahâbe-i kirâmdan bize Hazreti Alî’nin
hakk›nda o kadar fazîlet
gelmiﬂtir ki, Ali’den baﬂkas› için gelmemiﬂtir.
dört büyük halife 185
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Seyyid-üt-tâife
Cüneyd-i Ba¤dadi buyurmuﬂtur ki: Hazreti Ali muhâlifleriyle muhârebeden
f›rsat bulsa idi, elbette
ondan tasavvuf ilmi o kadar olurdu ki, gönüller
ona tâkat getiremezdi. O,
âriflerin baﬂ›d›r. Onun
sözleri vard›r ki, ondan
önce kimse söylememiﬂtir ve ondan sonra da
kimse mislini söylemeye
kâdir olmam›ﬂt›r. ﬁu ﬂekildedir ki, bir gün minbere ç›km›ﬂ idi. Buyurdu ki,
bana arﬂ›n alt›ndakilerden sorunuz! Benim içim
186 dört büyük halife

ilim ile doludur. Bu a¤z›mdaki
Resûlullah’›n
mubârek a¤z›n›n suyudur. O ﬂol nesnedir ki, bana bölük-bölük verdi.
Onun içindir ki, Allahü teâlâya yemin ederim ki,
e¤er izin olsa, Tevrât’›n
ve ‹ncîl’in içinde olanlar›
haber verirdim. Beni o
ikisi tastik ederlerdi.
Hazreti Emîr-ül mü’minîn bu kelâm› kerâmet
eseri buyurdu. O meclisde
Da’leb Yemânî derler bir
kiﬂi var idi. Dedi ki: bu kiﬂi
ne garîb da’vâda bulundu.
Elbette ben bunu imtihân
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ederim. Yerinden kalk›p,
dedi, bir suâlim vard›r.
Hazreti Ali buyurdu ki, ö¤renmek ve bilmek için sor.
Tecrübe ve imtihân için
sorma. Da’leb; sen beni
onun üzerine mecbûr ettin
deyip, sordu, Rabbini gördün mü yâ Ali! Hazreti Ali
buyurdu: “O Hakk›, gözler
dünyada gördükleri ﬂekilde göremezler. Lâkin gönüller bekâ hakîkatleri ile
görür. Benim Rabbim birdir. ﬁerîki yoktur. Benzeri
bulunmaz. ‹kincisi olmaz.
Yer [mekân]dan münezzehdir. Üzerinden zaman
geçmez. Ak›l ile idrâk edilmez. Yaratt›klar› ile k›yâs
edilmez.
” Da’leb bu sözleri iﬂitip, yüzü üzeri düﬂtü. Bay›ld›. Bir zaman sonra kendine geldi. Dedi ki; Hak teâlâya söz verdim ki, kimseye imtihân niyeti ile sual sorm›yaca¤›m.
Hazreti Emîr-ül mü’minîn buyurdu ki, “E¤er iﬂ
senin elinde olursa.”

Menk›be: ‹mâm-› Fahreddîn-i Râzî, Tefsir-i kebîr’de nakletmiﬂtir. Emîrül mü’minîn Hazreti
Ali’nin sevenlerinden birisi bir siyâh köle idi. Bir
gün onu h›rs›zl›k yaparken
tutup, Hazreti Alî’ye getirdiler.
Hazreti Emîr-ül mü’minîn sordu ki, “Sen mi h›rs›zl›k ettin.” Evet ben h›rs›zl›k yapt›m, dedi. Elini
kesti. O siyâh köle, Hazreti
Emîrin meclisinden ç›k›p,
gitti. Yolda Selmân-› Fârisî
ve ‹bni Zekvân’a rastlad›.
‹bni Zekvân o siyâh köleye, elini kim kesti, dedi. Siyâhî dedi ki: Emîr-ül
mü’minîn kesti. ‹bni Zekvân dedi: O senin elini
kesti, sen onu methediyorsun. Dedi ki, niçin methetmeyeyim ki, muhakkak
elimi hak üzerine kesti ve
beni Cehennem ateﬂinden halâs etti.
Selmân bu sözü siyâh
köleden iﬂitip, geldi, Hazreti Alî’ye haber verdi.
Hazreti Ali o siyâh köleyi
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ça¤›rd›. O kesilen elini yine bile¤i üzerine koydu.
Bir mendil ile örttü. Dua
etti. Sonra örtüyü ald›. Eli
Allahü teâlân›n izni ile önceki durumuna gelmiﬂti.
Menk›be: Kufe halk› dediler ki: Yâ Emîr-el mü’minîn. F›rat suyu bu sene azd›. Çok ekinleri zâyi’ etti.
Ne olur, Allahü teâlâdan
dileyesin ki, su az olsun.
Hazreti Ali seadethânelerine girdi. Halk kap›da beklerler idi. Sonra d›ﬂar› ç›kt›.
Resûlullah Efendimizin
cübbesini üzerine giymiﬂ,
mubârek sar›¤›n› baﬂ›na
koymuﬂ, asâs›n› eline alm›ﬂt›. At istedi. Ata bindi.
Orada olanlar ve çocuklar
etrâf›nda olmak üzere, F›rat›n kenâr›na geldiler.
Aﬂa¤› indi. ‹ki rekat namaz
k›ld›. Durdu. Asây› mubârek eline ald›, köprünün üstüne ç›kt›. Hazreti Hasen ve
Hazreti Hüseyin de berâber ç›kt›lar. O asâ ile sudan
tarafa bir defa iﬂâret etti.
Su bir miktar azald›. Buyurdu ki, bu kadar kifâyet eder
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mi. Hepsi dediler, yâ Emîrel mü’minîn, kifâyet eder.
Menk›be: Hazreti Ali
Berâ’ bin Âzib’e dedi ki,
“Benim o¤lum Hüseyin
katlolunsa gerektir. Sen o
vakitte ona yard›m etmeyeceksin.” Emîr-ül mü’minîn Hazreti Hüseyin ﬂehîd
oldu. Berâ’ bin Âzib, Hazreti Ali do¤ru söyledi. Hazreti Hüseyin katlolundu.
Ona yard›m yapamad›¤›ma piﬂmân›m, dedi.
Menk›be: Hazreti Ali bir
seferinde Kerbelâ’ya u¤rad›. Sa¤›na ve soluna bakt›.
A¤l›yarak geçti ve buyurdu ki: “Vallahi onlar›n develerinin çökece¤i ve onlar›n katlolunacaklar› makâm buras›d›r.” Eshâb› dediler: Ey Emîr-ül mü’minîn! Bu ne makâmd›r. Buyurdu ki: “Buras› Kerbelâd›r. Bu yerde, bir kavim
katlolunsa gerektir. Onlar
hesaps›z Cennet’e girerler.” Hiç kimse bu sözlerin
ma’nâs›n› Hazreti Hazreti
Hüseyin’in vak’as› oluncaya kadar anlamad›.
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Menk›be: Hazreti Ali
Kufe’den asker istedi. Bir
tak›m söz ve hareketden
sonra, asker gönderdiler.
Gelmezden önce Hazreti
Ali buyurdu ki: Kufe’den
iki bin er ve de bir kiﬂi geliyor. Eshâbdan biri, bu sözü iﬂittim, o askerleri bir
bir sayd›m, buyurduklar›ndan ne eksik, ne fazla
idi, dedi.
Menk›be: Hak teâlâ,
Hazreti Ali için, güneﬂi bat›dan geri döndürdü. Resûlullah Efendimizin zamanlar›nda idi. Ümm-ü
Seleme ve Esmâ binti
Ümeys ve Câbir bin Abdullah-el Ensârî ve Ebû
Sa’îd-il Hudrî rivâyet etmiﬂlerdir. Resûlullah Efendimiz bir gün seadethânelerinde oturuyorlard›. Hazreti Ali da huzurlar›nda idi.
O s›rada Cebrâîl aleyhisselâm vahy getirdi. Vahyin
a¤›rl›¤›ndan Hazreti Alî’nin
dizine mubârek baﬂ›n› koydu. Güneﬂ bat›ncaya kadar kald›rmad›. O s›rada,
güneﬂ batt›. Hazreti Ali

ikindi namaz›n› k›lmam›ﬂt›. Resûlullah Efendimiz
vahyden sonra, önceki hâline geldi. Buyurdu ki, yâ
Ali! Senin ikindi namaz›
geçti mi. Evet, yâ Resûlallah! K›m›ldayamad›m, kald›m, dedi. Ancak namaz›
îmâ ile k›lm›ﬂt›. Hazreti Habîbullah, güneﬂe emir buyurdu. Güneﬂ geri da¤›n
üzerine ç›k›p, durdu. Hazreti Ali, namaz›n› k›ld›. ﬁevâhid-ün nübüvve’den
al›nm›ﬂt›r.
Menk›be: Selmân-› Fârisî rivâyet etmiﬂtir. Ya¤murlu bir günde mescidde, Resûlullah Efendimizin huzur-› ﬂerîflerinde, Eshâb-› güzînden bir cemâ’at ile oturmuﬂtuk. O s›rada yüksek ses ile birisi,
Esselâmü aleyküm, dedi.
Hepimiz sesi iﬂittik. Ammâ
selâm vereni görmedik.
Resûlullah Efendimiz selâm› al›p, bize buyurdu ki;
“Cin tâifesinden kardeﬂiniz, selâm›n› al›n›z!” Hepimiz, aleyküm selâm, dedik. Fahr-i âlem hazretleri
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buyurdular ki, “Sen kimsin!”. Yâ Resûlallah! Köleniz, cin tâifesinden ﬁemrah o¤lu Arfetây›m. Hazreti Habîbullah buyurdular
ki, “Merhabâ yâ Arfetâ!
Allahü teâlâ sana rahmet
eylesin. Kendi sûretin ile
bize görün!” O ân bir k›ll›
kimse zâhir oldu ki, yüzünü saç› bürümüﬂ, iki gözleri bir tarafta, a¤z› gö¤sünün üzerinde ve fil diﬂleri
gibi diﬂleri var ve t›rnak
yerine k›ym›klar› var. Bu
ﬂekilde bunu görünce, hepimiz elimizde olmadan
korkup, Resûlullah Efendimize bakt›k. O ﬂah›s, Hazreti Sultân-› Enbiyâya hulûs ile aç›klay›p, dedi ki: Yâ
Habîb-i Rabbil’âlemîn!
Kavmimi dîne da’vet için
ben kulunuz ile bir kimse
gönder. Yine sa¤-sâlim inﬂâallahü teâlâ getirip, huzur-› ﬂerîfinize teslîm ederim. O Fahr-i âlem ve seyyid-i âdem Resûl-i ekrem
hazretleri buyurdular ki,
“Bu hizmete bunun ile
kim gider ise, ona Cennet
190 dört büyük halife

vâcib olur.” Hazreti Ali
aya¤a kalk›p, dedi ki, yâ
Resûlallah! Emreyle bu
hizmete ben gideyim. Hazreti Resûlallah dönüp Arfetâ’ya buyurdu ki, “Bu
gece Harre adl› mevzi’de
hâz›r ol! Senin yan›na bir
kimse vereyim ki, benim
hükümüm ile hükümeyler.
Ve benim dilim ile söyler.
Ve benden cin tâifesine
haberi do¤ru olarak iletir.”
Hazreti Selmân der ki,
Arfetâ kaybolup, akﬂam
oldu. Sonra yats› namaz›n› Resûlullah ile edâ ettik.
Eshâb›n hepsi da¤›ld›ktan
sonra, buyurdular ki: “Yâ
Selmân! Yâ Ali! Benim ile
geliniz!” Biz de hizmetlerince gittik. O Harre adl›
mevzi’e vard›¤›m›zda gördük ki, koyun büyüklü¤ünde bir deveye Arfetâ kendisi binmiﬂ, at büyüklü¤ünde bir deveyi de, elinde tutmuﬂ. Hazreti Habîbullah Hazreti Ali’yi o boﬂ
deveye bindirdi. Beni de
arkas›na bindirdi. Benim
belimi Hazreti Alî’nin beli-
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ne ba¤lad›. Gözlerimi sar›¤›n ucu ile ba¤lay›p, buyurdu ki, “Yâ Selmân! Sak›n Ali gözünü aç demeyince, gözlerini açma. Deveden in demeyince deveden inme. Allahü teâlân›n
ismi ile meﬂgûl ol. ‹ﬂittiklerinden korkma!” Dönüp, Hazreti Alî’ye de vas›yet etti. “.... Lâ havle ve lâ
kuvvete illâ billah.” buyurdular. Sonra vedâ edip,
Arfetâ önümüzce delîl
olup, sür’atle yola koyulduk. Sabah oldu. Hazreti
Ali bana in, dedi. Ben de
indim. Gözümü açt›m.

Gördüm ki, otsuz, susuz,
a¤açs›z, taﬂl›k bir yere gelmiﬂiz. Hazreti Ali imâm
olup, ben ve Arfetâ ona
uyup, sabah namaz›n› k›ld›k. Ortal›k ayd›nland›kta
gördük ki, etrâf›m›z› cin
askerleri çevirmiﬂti. ﬁöyle
ki, her birinin gözleri
meﬂ’âle gibi ›ﬂ›k ç›kar›r.
Heybetli ﬂekillerde sa¤ ve
sol taraf›m›zda dururlar
idi. Hazreti Ali asla bunlara iltifât etmeyip, âdet-i ﬂerîfleri üzere çeﬂitli dualar
ile meﬂgûl oldular. Güneﬂ
do¤up, yükselene kadar,
Allahü teâlâya münâcât
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ve ibâdet ve ta’at ettiler.
Ondan sonra, aya¤a kalk›p, Allahü teâlâya hamd
ve senâ ettikten sonra, cin
tâifesini ‹slam’a da’vet etti. ‹çlerinden biri inatç› ve
kendi baﬂ›na büyümüﬂ ifrit i’tirâz edip, dedi ki, yâ
Ali! Âbâ ve ecdâd›m›z›n
dîni bize bât›l m›d›r, demek istersin. Bu dedi¤in
olmaz deyip, inât ettikte,
Hazreti Ali: “Biz do¤ru yolday›z. Sen, Allahü teâlân›n
âyetlerini tastik etmiyor,
inkâr ediyorsun” buyurup,
mubârek yüzünü gök yüzüne döndürüp, ‹sm-i
a’zam ve dua okuyup,
Kehf ve Tâ-sin ve Yasîn ve
Nûn ve Kalem sûreleri
üzere yemin edip, “Ey yard›m edicilerin en hay›rl›s›
olan Allah›m! Bunlar›n
üzerine ateﬂ ya¤d›r. Bunlar›n kötü fiiller iﬂleyenleri
ve inat edenleri helâk olsun” diye dua ve tazarru’
ve niyâz etti. Hazreti Selmân der ki, o ânda gördüm ki, bir zelzele olup,
gökten ateﬂ ya¤maya baﬂ192 dört büyük halife

lad›. Cinnîler bunu görünce hepsi, yüz üzerine düﬂtüler. Ben de kendimden
geçmiﬂim. Bir zamandan
sonra, kendime geldim.
Gördüm ki, bir tak›m cinnîleri semâdan gelen ateﬂ
yakm›ﬂ. Üzerlerini dumân
kaplam›ﬂ. Bir zaman sonra
dumân üzerlerinden gitti.
Hazreti Ali sa¤ olanlar›na
seslenip, buyurdu ki, Ey
cin kavmi, baﬂ›n›z› kald›r›n. Muhakkak, Allahü teâlâ zâlim ve mütekebbir
olanlar› helâk etti. Tekrar
da’vete meﬂgûl olup, “Yâ
cin kavmi ve ﬁemrâh
o¤ullar›, Berrâr sâkinleri!
Biliniz ve âgâh olunuz ki,
ﬂimdi Muhammed Mustafâ aleyhisselam devridir.
Hâtem-ül enbiyâ devridir.
Yeryüzü baﬂtan baﬂa zulüm ile dolmuﬂ iken, îmân
ve adâlet ile dolsa gerektir,” deyip, Habîb-i ekremi
methedip, apaç›k mu’cizelerinden beyan etti. Onu
anlatan iﬂâretlerinden anlatt›ktan sonra, cin tâifesinin kurtulanlar› Hazreti
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Alî’nin ilim ve kemâlinden
hayret edip, Hakka boyun
büküp, Resûlüne ittiba’
edip, “Allaha, Allah›n Resûlüne ve Resûlünün elçisine inand›k. Sözleri do¤rudur. Seni yalanlam›yoruz!” deyip, îmânlar›n›
sa¤lam ettiler.
Hazreti Selmân buyurdular ki: Bu esnada gece
oldu. Yine o deveye binip,
Arfetâ önümüzce, sabah
olmadan Harre denilen
yere bizi ulaﬂt›rd›. Deveden inip, sabah namaz›n›
Resûlullah Efendimiz ile
edâ ettikten sonra, bizi görüp, Allahü teâlâya hamd
ve senâ etti. Buyurdu ki,
“Yâ Ali! Cin kavmini ne
hâlde [nas›l] buldun!”
Hazreti Ali cevap verdi ki,
yâ Resûlallah! Hay›rl› duan›z bereketi ile, Elhamdülillah, Allahü teâlâya îmân
getirip ve Resûlüne ittibâ’
edip, îmân nûru ile münevver oldular. Ammâ
hakk› kabûl etmeyenleri,
semâdan Allahü teâlân›n
izni ile ateﬂ inip, helâk ol-

duklar›n› beyan ettikte,
Fahr-i âlem hazretleri, buyurdular ki, “Elhamdülillah! Onlardan k›yâmete
kadar korku gitmez.”
Menk›be: Ebû Hüreyre’den rivâyet edilmiﬂtir.
Bir gün Resûlullah Efendimizin huzur-› ﬂerîflerine
vard›m. Me¤er önlerinde
bir tabak içinde hurma var
imiﬂ. Mubârek avuçlar› ile
bu bendenize bir avuç
hurma ihsân ettiler. Sayd›m yetmiﬂ üç adet hurma
geldi. Sonra Hazreti
Alî’nin huzur-› ﬂerîflerine
vard›m. Onlar›n da önlerinde bir tabak hurma var
idi. Yüzüme bakt›. Tebessüm edip, bir avuç hurma
verdiler. Bunu da sayd›m.
Tamam› yetmiﬂ üç adet
hurma geldi. Hayretimi
bildirmek için, Resûlullah
Efendimiz’›n huzur-› ﬂerîflerine geldim. Bu hayretimi söyledim. Buyurdular
ki; “Yâ Ebâ Hüreyre! Bilmez misin ki, Alî’nin eli
benim elimdir. Adâlette
berâberdir.”
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Menk›be: Enes bin Mâlik’den rivâyet edilmiﬂtir.
Bir gün Resûlullah Efendimizi bütün Eshâb-› güzîn
hazretleri ile çevirip, oturmuﬂ idik. O s›rada Hazreti
Ali içeri girdi. Resûlullah
Efendimiz, Eshâb-› güzînin
nûrlu yüzlerine, kim yer
verecek diye bakt›lar. Ebû
Bekr-i S›ddîk, Resûl-i ekrem hazretlerinin sa¤ taraf›nda oturmuﬂ idi. Yerinden kalk›p, Hazreti Alî’ye
yer verdi. Hazreti Ali oturdukta, Habîb-i Rabbil’âle194 dört büyük halife

mîn Efendimizin mubârek
yüzünde, sürûr ve sevinç
müﬂâhede olunup, Ebû
Bekr-i S›ddîk’a teveccüh
edip, buyurdular ki, “Yâ
Ebâ Bekr! Fazîlet sâhibini,
ancak fazîlet sâhibi bilir!”
Menk›be: Fadl bin Sâlim rivâyet etmiﬂtir. Bir
gün Hazreti Ali pazara var›p, bir gömlek sat›n ald›.
Terziye bunun yenleri [kol
uçlar›] uzundur, kes dedi.
Terzi, dedi ki: Kesmem, zîrâ kusûrlu olur. Hazreti Ali;
ayb› benim, sen kes diye
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emir buyurup, kestirdi.
Terzi, Hazreti Alî’nin kim
oldu¤unu bilmez idi. Hey,
görün bu kiﬂi mecnûn olmuﬂ dedi. Hazreti Ali bunu
iﬂittikte, ﬂâd ve handân
olup, Elhamdülillahi teâlâ,
dedi. Sordular, yâ Emîr-el
mü’minîn! Bu beyhûde ve
ma’kül olmayan söze niçin hamd ettiniz. Buyurdular ki, bir gün, Fahr-i âlem
Efendimizden iﬂittim, buyurdular ki: “Bir kimseye
deli denilmedikçe îmân›
tamam olmaz!” Niçin
hamd etmeyeyim ki, bu
kimse benim îmân›ma ﬂehâdet etti.
Menk›be: Lübâb-ül-elbâb adl› kitapta yaz›l›d›r.
Muhammed bin Cerîr Taberî der ki, Hazreti Ali
Nehrevân cenginden döndü. Abdürrahmân bin
Mülcem ve Pîrek bin Abdullah ve Amr bin Ebî
Bekr; her üçü hâricîlerden
idiler. O muhârebeden,
çok insan katlolundu¤u
için korkmuﬂlard›. Üçü
aralar›nda, Mu’âviye, Ali

ve Amr bin Âs’› katletmeyince, âlem, fitne ve fesat
ve muhârebeden kurtulmaz. ‹slam kuvvetli olmaz.
E¤er biz de katlolunursak,
yine sevâb kazan›r›z. Zîrâ
büyük fitneyi def’ etmek
hay›rl› iﬂtir, diye anlaﬂt›lar.
Abdürrahmân bin Mülcem dedi; ben Alî’ye kâfi
gelirim. Amr bin Ebî Bekr
dedi; ben Amr bin Âs’a kifâyet ederim. Pîrek dedi,
ben Mu’âviye’ye kâfi gelirim. Her üçü tedbîr ald›lar
ki, ayn› günde ve ayn› saatte bu iﬂi iﬂleyeler. Abdürrahmân bin Mülcem; Hazreti Alî’ye vard›. Pîrek;
Hazreti Mu’âviye taraf›na
gitti. Amr bin Ebî Bekr, M›s›r’a Amr bin Âs taraf›na
gitti. Her biri bin dirheme
bir k›l›nç alm›ﬂt› ve zehir
ile su vermiﬂlerdi. Hazreti
Mu’âviye namaza geldi.
Pîrek o k›l›nç ile ona vurdu. Mu’âviye düﬂtü. Halk
toplan›p, Pîrek’i tuttular.
Hazreti Mu’âviye dedi, bu
iﬂi niçin yapt›n. Pîrek hâdisenin tamam›n›, üçünün
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aras›nda olanlar› haber
verdi. Hazreti Mu’âviye
emretti, onu öldürdüler.
Tabîb getirdiler. Tabîb gelip, Mu’âviyeyi gördü. Dedi ki, yâ Mu’âviye, sizin yaran›z, zehirli k›l›nç yaras›d›r. Üç ﬂey aras›nda muhayyersin. Yâ ölümü istersin. Yâ sabredersin, yaray›
da¤lar›m. Yâ sana bir ﬂerbet veririm ki, içtikten sonra asla çocu¤un olmaz.
Hazreti Mu’âviye dedi ki:
Ölümü isteyemem. Ateﬂe
[da¤lama¤aya] da dayanamam. Ammâ bir evlâd›m var. Ona kanâat ederim, deyip, ﬂerbeti içti. ‹yi
oldu. Hazreti Mu’âviye ondan sonra buyurdu;
Cum’a mescidinde bir
maksûre yapt›lar. Bu maksûre
âdetini
Hazreti
Mu’âviye koydu ki, halifeler düﬂmanlar›n hîlelerinden uzak olsunlar. Amr
bin Ebî Bekr; karârlaﬂt›r›lan vakitde Amr bin Âs’›n
yan›na vard›. Amr bin
Âs›n yüre¤i tutmuﬂtu,
ya’ni rahats›zlanm›ﬂd›. O
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gece namaza ç›kamad›.
Sehl Amirî’yi yerine nâib
gönderdi. Amr bin Ebî
Bekr, k›l›nc›n› ona vurdu.
Onu öldürdü. Amr bin Ebî
Bekr’i tuttular. Amr bin
Âs’›n huzur-u ﬂerîflerine
getirdiler. Amr bin Âs hazretleri emir buyurdu. O fâs›k ve münâf›¤› öldürdüler.
Ba’z› âlimler dediler ki,
Emîr-ül mü’minînin ﬂehâdet sebebi o idi ki, Nehrevân harbi yap›ld›. Hâricîler
dört bin er idiler. Tamam›
öldürüldüler. Dokuz er kurtulup, Kufe taraf›na do¤ru
fîrâr ettiler. Kufe ﬂehrine
vard›lar. Kufe ﬂehrini feryâd-› figân kaplad›. Abdürrahmân bin Mülcem yoldan geçerken, öldürülenlerin birinin evinden a¤lama sesleri iﬂitti. Kutâm
ad›nda genç bir kad›n›n
babas› ve kardeﬂleri o
harpte katlolunmuﬂlard›.
‹bni Mülcem o kad›n›n ard›nca gitti. Dedi ki, e¤er
erin [kocan] yoksa; senin,
vas›flar› ﬂu ﬂekilde olan bi-
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ri, erin olmak ister, râz›
olur musun. Kad›n dedi,
niçin râz› olmayay›m. Lâkin, benim velîlerim ve akrabâlar›m vard›r. Onlara
dan›ﬂmam lâz›m. ‹bni
Mülcem dedi, ma’kûldür.
Kad›n gitti. ‹bni Mülcem
izince [ard›ndan] gitti. Kad›n bir eve girdi. ‹bni Mülcem’e dedi ki, sen burada
dur. Seni ça¤›rd›¤›m zaman içeri gir. O kad›n içeri
girip, kendini süsledi. Kokular süründü. Pâk [güzel,
temiz] elbise giydi. Gâyet
cemâl ve kemâlde oldu.
Evdekilere dedi ki, bir kere
bana bakt›kda perdeyi sal›n›z. Sonra ‹bni Mülcem’e, içeri gel, dedi. Abdürrahmân bin Mülcem
içeri girip, o ﬂekiliyle bir
kere ona bakt›. Hemen
ona âﬂ›k oldu. Kad›n› istedi. Kad›n dedi, sen benim
mehrime ta’kat getiremezsin. O dedi ki, ne miktar istersin. Kad›n dedi, üçbin
dirhem sâfî gümüﬂ. ‹ki çalg›c› câriye ve Ali bin Ebî
Tâlib’in katli. ‹bni Mülcem

dedi ki: Gümüﬂ ve câriye
kolayd›r, ammâ, Alî’nin
katli mümkün olmaz ki,
ben Alî’nin sirâclar›ndan›m. Bunu nas›l yapabilirim. E¤er beni ister isen,
muhakkak bunu yapmal›s›n. Gümüﬂ ve câriye için
fikrini yorma. ‹bni Mülcem
dedi ki: Bir darbeye kanâat
edersen, kabûl ediyorum.
Bir k›l›nç getir. Kad›n, zehirli su verilmiﬂ k›l›nç getirdi. Ramezân-› ﬂerîfin
onüçü idi. Emîr-ül mü’minîn Ali oturdu. Hasen ve
Hüseyin’e buyurdu ki, bugün Ramezân-› ﬂerîfin kaç›nc› günüdür. Dediler,
onüçüncü günüdür. Buyurdu ki: Kaç gün kald›.
Dediler, onyedi gün kald›.
Buyurdu ki: Muhakkak,
yüzüm baﬂ›m›n kan› ile
boyanacakt›r. Abdürrahmân bin Mülcem için dedi
ki, “Ben onun yaﬂamas›n›
istiyorum. O benim öldürülmemi istiyor.” Abdürrahmân bunu iﬂitti. Emîrin
huzuruna vard›. Dedi ki:
Yâ Emîr-el mü’minîn! ‹ﬂte
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elim, iﬂte boynum. ‹ster
isen elimi kes, ister isen
boynumu vur. Emîr-ül
mü’minîn Ali hazretleri
buyurdu ki, Resûlullah
Efendimiz, bana niﬂân vermiﬂtir ki, seni “Benî Murâd”dan bir kimse öldürse
gerektir. Ben günâh etmemiﬂe karﬂ›l›k yapmam. Ramezân ay›n›n yirmi üçü oldu. Bu la’în evinde yatm›ﬂt›. Sabah oldu. Emîr-ül
mü’minîn, namaza gitmek
için kalkt›. Sarayda [evinde] bir kaz vard›. Ça¤›rd›,
[ba¤›rma¤a baﬂlad›]. Hazreti Ali buyurdu ki: “Ba¤›rmalar›, a¤lamalar ta’kîb
eder.” Hasen hazretleri
dedi: “Yâ babac›¤›m! Bu
ne sözdür!” Buyurdular ki:
Bu söz odur ki, gönlüm ﬂehâdet olaca¤›m› haber verir. Ben bu ayda katlolunurum. Sonra saray›n [evinin] kap›s›n› açt›. Bir çivi
kaftan›na tak›l›p, y›rtt›.
Hazreti Emîrin gönlü darald›. Mescide vard› ve
“Allah yolunda mücâhede
eden, bir olan Allahdan
198 dört büyük halife

baﬂkas›na ibâdet etmeyen
mü’mine yol aç›n” diye
halk› uyard›. Abdürrahmân bin Mülcem o zaman
kad›n ile berâber idi. O zaman müezzinin sesini iﬂittiler. Kad›n dedi ki, kalk iﬂini iyi gör. Gönlün ﬂâd olarak geri dön. Ben iﬂittim,
Ali bin Ebî Tâlib hazretlerinden ki; Resûlullah Efendimiz buyurdular ki; “Önce gelenlerin en ﬂakîsi, Sâlih aleyhisselâm›n devesini öldürenler, sonra gelenlerin en ﬂakîsi de Alî’nin
kâtilidir.”
‹bni Mülcem kalkt›. K›l›nc›n› kuﬂand›. Kendisini
gizledi. Emîr-ül mü’minîn
Ali mihrâba geçti. O la’în
bedbaht iki secde aras›nda, Hazreti Emîr-ül mü’minînin mubârek baﬂ›na bir
k›l›nç vurdu. Kazâ-i ilâhî ile
o k›l›nç darbesi, Ahzâb
harbinde, Amr bin Abdûd
Hazreti Alî’nin mubârek
baﬂ›na vurmuﬂtu; oraya
rast geldi. Hazreti Ali akl›
baﬂ›ndan gidip, kalkt›. Elini bir dire¤e vurdu. Mubâ-
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rek parmaklar› taﬂ direkte
iz etti. Hazreti Hasen imâmete geçti. Namaz› sür’atle k›ld›lar. Bir kavilde Hazreti Emîr, Cu’de bin Cübeyr’e imâm ol diye buyurdu. Hazreti Emîr-ül
mü’minîn düﬂtü. Halk
kalkt›, kâtili aramaya gittiler. Hazreti Ali buyurdu ki:
Ne arars›n›z. Beni vuran
kimse, ﬂimdi filan kap›dan
içeri girer. Bütün yollar ‹bni Mülcem üzerine ba¤land›. Geri döndü. Hazreti
Emîr-ül mü’minînin iﬂâret

buyurdu¤u kap›dan girdi.
Hayrân ve dermande bir
kimse ona dedi ki: Sana
ne olmuﬂtur, me¤er Emîrel mü’minîni vuran sensin. O inkâr etmek istedi.
Sonra ikrâr etti. Onu tutup, Hazreti Emîrin huzuruna getirdiler. Hazreti
Emîr buyurdu ki: Ey bîçare. Niçin bu iﬂi yapt›n. Evlâdlar›m› yetîm ettin.
Mü’minlerin gönüllerini
gaml› ettin. ‹slâm askerinin belini k›rd›n. ‹bni Mülcem durdu. Bir ﬂey deme-
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di. Emîr-ül mü’minîn buyurdu: Vefât edinceye kadar bunu zindâna koyun.
Hasen ve Hüseyin ve Muhammed bin Hanefiyye’yi
huzurlar›na getirip, vas›yet
etti. Buyurdu ki: Her zaman esîrlerinize yiyecek
veriniz. Aç koymay›n›z.
Emîr-ül mü’minîn, kerimesi Ümm-ü Gülsüm hazretlerine buyurdu ki, evden
d›ﬂar› ç›k. Evin kap›s›n›
ba¤la. Ç›k›p kap›y› kapad›.
Hazreti Hasen orada oturdu. Evin içerisinden bir ses
iﬂitti ki, meâl-i ﬂerîfi, “Âyetlerimizi inkâr edenler bize
gizli de¤ildir. K›yâmet gününde ateﬂe at›lan m›, güven içinde gelen kimse mi
dahâ iyidir. Diledi¤inizi iﬂleyin. Do¤rusu o yapt›¤›n›z› görendir” olan Fussîlet
sûresinin 40.c› âyet-i kerîmesini okuyordu. Ondan
sonra ﬂu sesi iﬂittiler ki,
“Resûlullah Efendimiz vefât etti. Ebû Bekr vefât etti.
Ömer, Osmân ve Ali katledildi [ﬂehîd edildi].” Hazreti Hasen anlad› ki, Hazreti
200 dört büyük halife

Ali vefât etti. Evin kap›s›n›
açt›. Gördü ki, dünyadan
göç etmiﬂ. Hasen ve Hüseyin hazretleri y›kad›lar.
Muhammed bin Hanefiyye su döktü. O Resûlullah
Efendimizden arta kalan
hanûtu mubârek bedenine
saçt›lar ve defnettiler. Kufe
mescidinin ortas›nda defnedildi. Ertesi günü ‹bni
Mülcem’i katletmek için
getirdiler. Dedi ki, beni öldürmeyin. Gidip, Mu’âviyeyi öldüreyim. Yemin
ederim ki, yine geri gelirim. Hazreti Hasen, hây›r,
senin öyle bir iﬂin olamaz,
buyurdu. Onu öldürdüler.
‹mâm›n ﬂehâdet mertebesine kavuﬂtu¤u gün, Ramezân-› ﬂerîfin yirmiyedisi
idi. Ba’z›lar› demiﬂler ki,
yirmiüçü idi. Ba’z›lar› ellisekiz yaﬂ›nda idi, dedi. [63
yaﬂ›nda idi.] Dört sene on
ay hilâfet etti. Dokuz han›m› nikâh ile alm›ﬂ idi. Hazreti Fât›ma-tüz-zehrâ hayatta iken hiç han›m nikâh
etmedi. Fât›ma Validemizden üç o¤lu oldu. Hasen,
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Hüseyin ve Muhsin. Muhsin çocuk iken vefât etti.
Ba’z› âlimler ve eshâb-› hadîs rivâyet eylemiﬂtir ki,
Hazreti Ali bütün gazâlarda Resûlullah Efendimiz
ile berâber bulunmuﬂtur.
Annesi Fât›ma binti Esed
bin Hâﬂim olup, Müslüman olmuﬂtu. Mekke-i
mükeremeden Medîne-i
münevvereye hicret edip,
orada vefât etti. Resûlullah
Efendimiz cenâze namaz›n› k›l›p, defnettikte, buyurdu ki, “Bu benim anamd›r”.
Namaz›n› k›ymetli evlâd› Hazreti Hasen k›ld›rd›.
Resûlullah Efendimizin,
Ebû Bekr ve Ömer’in yaﬂ›nda idi. Yüzü¤ünde; “Allahü melik-ül hakk-ül mübîn” yaz›l› idi. Kâtibi Abdullah bin Râfi’i idi.
Menk›be: Emîr-ül mü’minîn Hazreti Ali’nin âdet-i
ﬂerîfleri bu idi ki, namaza
dursa, âlem alt-üst olsa,
hiç haberi olmazd›. Hattâ
rivâyet ederler ki, bir cengde, mubârek aya¤›na ok

dokunup, demir k›sm› kemi¤e girmiﬂ idi. Ç›kmay›p,
kemikte kald›. Cerrâha
gösterdiler. Cerrâh dedi ki,
sana bay›lt›c› bir ilâc içirmek îcâb eder. Akl›n gitsin
[bay›las›n]. Ondan sonra
demiri ç›karmak lâz›md›r.
Yoksa, bunun a¤r›s›na tahammül edemezsin. Emîrül mü’minîn hazretleri, buyurdu: ‹lâca ne lüzûm var.
Sabreyle. Namaz vakti
gelsin. Namaza durduktan
sonra ç›kar. Namaz vakti
geldi. Hazreti Ali namaza
durdu. Cerrâh da, mubârek aya¤›n› yar›p, kemik
aras›ndan demiri ç›kard›.
Cerahat yerini sard›. Hazreti Ali namaz› bitirdi ve
cerrâha sordu ki, ç›kard›n
m›. Dedi, evet ç›kard›m.
Fakat, Hazreti Ali, ben bu
demiri ç›kard›¤›n› duymad›m, buyurdu. Ne güzel
Ali ki, ne güzel namaz› o
k›lm›ﬂt›r. ‹bni Mülcem o
mubâre¤in bu ahvâline
muttâli oldu¤u için, gözetip, namazda vurmuﬂtur
[ﬂehîd etmiﬂtir].
dört büyük halife 201
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Hazreti Ali türbesinin giriﬂ
kap›lar›ndan biri

Menk›be: Bir gün Hazreti Ali buyurdu ki, dün gece Peygamber Efendimizi
rüyada gördüm. Dedim ki:
Yâ Resûlallah! Ümmetinden bana gelen bu mihnetler ve husûmetler nedendir. Buyurdu ki, “Onlar
üzerine dua eyle!” Dedim
ki: Yâ Rabbî! Bana onlardan iyi karﬂ›l›k ver. Onlar›n
üzerine benden dahâ az
202 dört büyük halife

faydal› olan› getir. Hemen
o günde duas› müstecâb
olup, ﬂehîd oldu.
Menk›be: Hazreti Ali
vefat ettikten sonra, Hazreti Hasen ve Hazreti Hüseyin babalar›n› defn edip
geri dönerken, yolda bir
fakîre rast geldiler. Hazîn
ses ile figân ediyordu. Hâlini sorduklar›nda, Cevap
verdi ki: Ey azîzler! Ayr›
düﬂmüﬂ bir garîbim. Mihnetim çok. Gam›m› paylaﬂacak kimse yok. Dediler:
Yâ bu âna kadar gam›n›
kim ile paylaﬂ›rd›n. Dedi
ki: Bir seneden beri, hergün bu ﬂehirden bir ﬂah›s
gelip, benim ile, ünsiyet
eder, alâkalan›rd›. Bütün
ihtiyâçlar›m› te’mîn edip,
giderdi. ‹smi nedir, dediler.
‹smini bilmiyorum. Sordum, cevap vermedi ve
benim merhametim Hak
içindir, dünya ﬂöhreti için
de¤ildir. Sûreti [yüzü] ve
hey’eti [vücûdu] nas›ld›,
dediler. Dedi ki: Ben a’mây›m. Ammâ, bu kadar bilirim ki, iki gündür yan›ma
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u¤ray›p, ahvâlimi sormuyor. Dediler: Davran›ﬂlar›
nas›ld›r. Dedi ki: Meﬂguliyeti tesbîh ve tehlîl ile idi.
Belki, kap› ve duvarlar›n
ta’zîm etti¤ini de his ederdim. “Miskîn miskîn ile
garîb garîb ile oturur” buyururdu. ﬁehzâdeler bu
haberden giryân olup, dediler ki; Ey dervîﬂ bu dedi¤in niﬂânlar, Ali bin Ebî Tâlib’in niﬂânlar›d›r. Dedi ki:
Ey mahdûmlar [o¤ullar].
Ona ne oldu. Dediler, bir
bedbaht onu ﬂehîd etti. Biz
onun kabrinden geliriz.
Dervîﬂ o haberden muzdarib olup [üzülüp], figâna
baﬂlad›. Dedi ki: Ey ﬂehzâdeler. Büyük ceddiniz hürmeti için olsun, beni o serverin mezâr› yan›na götürün. Hazreti Hasen ve Hüseyin merhamet edip, bir
elini Hazreti Hasen ve bir
elini Hazreti Hüseyin tutup, Emîr-ül mü’minîn
Alî’nin kabr-i ﬂerîfine götürdüler. O dervîﬂ, kabir
üzerine düﬂüp, dedi ki: Ey
Allah›m! Bu kabir sâhibi-

nin hurmeti için, ben fakîri, hor ve zelîl, kimsesiz b›rakma. Bu dertlerime ortak olana kavuﬂtur. Duas›
Allahü teâlân›n kazâ hükümüne uygun olup, o ân
rûhunu teslîm etti.
ﬁehzâdeler o dervîﬂin
techîz ve tekfînini yap›p,
namaz›n› k›l›p, o mevki’de
defnettiler.
Menk›be: Hazreti Hüseyin, Kerbelâ’da, çoluk çocu¤u ve eshâb› ﬂehâdet
ﬂerbetini içip, yaln›z kald›ktan sonra, Zeynel’âbidîn’i huzur-› ﬂerîflerine ça¤›rd›. Dedesinden ve babas›ndan vedî’a b›rak›lan
emânetleri ona verdi. Kendisini Vâcib-ül vücûd hazretlerinin hükümüne b›rakt›.
Emânetleri teslîm ettikten sonra, Cennet ziyâfetine gidece¤ini anlay›p, karâr k›l›p, dostlar dü¤ününe giderken süslenmek
âdettir, deyip, saçlar›n›n
ve yüzünün tozlar›n› giderip, k›ymetli kumaﬂtan yedört büyük halife 203
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ni elbiselerini giydi. Resûlullah Efendimizin sar›¤›n›n sarg›lar›n› yeniledi.
ﬁehîdlerin seyyidi Hazreti
Hamza’n›n kalkan›n› omuzuna al›p, Ali Mürtedâ’n›n
Zülfikâr’›n› kuﬂand›. Resûl-i ekrem Zül-cenâh
isimli Burak gibi giden at›na bindi. Mubârek eline
bir m›zrak al›p, zînetlerini
tamaml›yarak, ehl-i beytine [çoluk çocu¤una] vedâ
edip, meâl-i ﬂerîfi “Seni,
Allahü teâlân›n görmesi
kâfidir” olan âyet-i kerîmeyi yâd edip, harp meydan›na girdi. Yezîd’in askerleri Hazreti Hüseyin’in
üzerine hücûm edip, ok
ya¤muruna tuttular. Hazreti ‹mâm bu hâli görüp,
hamle etmek üzere iken,
bir toz bulutu hâs›l olup,
her taraf karanl›k oldu. Bu
hâlde iken, acâib k›l›kl›,
heybetli bir ﬂah›s göründü. Hazreti Sultân-› Kerbelâ’n›n hizmeti ile müﬂerref
olup, ceddine, babana, selâm olsun, dedi. Hazreti
Hüseyin de onun selâm›204 dört büyük halife

na cevap verip, dedi ki: Ey
bahtl› kimse. Sen kimsin.
Bu tenhâ yerde garîb olarak ne yapars›n. Dedi ki:
Yâ Resûlallah›n torunu!
Bu diyârda bulunan cinnîlerin serveri [efendisi]yim.
Bana “Za’fer” cin derler.
Temiz ceddinin ﬂerefli zaman›nda Müslüman olmuﬂtum. Azîz baban›n
âzâdl›s›y›m. Senin kemter
kölenim.
Efendimsin,
efendim o¤lu efendimsin.
Geldim ki, hizmetinde bulunay›m. ‹zin veresin ki,
sana sitem edenlere
amellerinin netîcesini, onlara göstereyim. Hazreti
Hüseyin ona buyurdu ki;
Benim babam ne zaman
senin ile bulunmuﬂtur.
Za’fer dedi ki; Müslüman
olduktan sonra, kâfir cinnîler ile harp ederken, gâlib geldiler. Beni askerim
ile berâber helâk edecekleri s›rada çaresiz kal›p,
kimseden de yard›m ihtimâli kalmam›ﬂ idi. Zarûrî
olarak, yüzümü yerlere
sürüp, Rabbimin dergâh›-
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na münâcat edip ve ceddin Muhammed Mustafâ’y› ﬂefâ’atc› yap›p, dedim ki; Yâ Rabbî! Bu kadar
mü’min ve muvahhid kullar›n› müﬂriklere k›rd›r›r
m›s›n diye a¤lay›p, s›zlad›m. Hât›fdan bir nidâ geldi ki, Resûlullah Efendimizin Eshâb›ndan birisi Basrâ ﬂehrine gitmiﬂtir. Onu
ça¤›r dedi. Ben de kim oldu¤unu bilmiyordum. Hemen sesli olarak üç kere
ça¤›rd›m: Ey Resûlullah’›n
sahâbesi, Allahü teâlân›n
izni ile gel dedim. O hâl
içinde gördüm ki, bir ﬂân›
yüksek Sultân zuhûr edip,
yetiﬂti. Hiç f›rsat vermeyip, kâfir cinnîleri k›r›p, helâk etti. Ben âcizi onlar›n
ellerinden kurtard›. Sonra
yan›na var›p, mubârek
ayaklar›na yüzümü sürüp,
dedim ki, Sultân›m, sen
kimsin! Buyurdu ki, Resûlullah Efendimizin eshâb›ndan Ali bin Ebî Tâlib’im. Ondan sonra yine
seadetle ve devletle Basrâ
ﬂehrine vard›lar.

Hazreti Hüseyin buyurdu ki: Yâ Za’fer! Hüsn-i i’tikâd›na ve vefâkâr yâr oldu¤una memnûn olduk.
Lâkin insan ﬂekline girmeye e¤er kudretin var ise,
muhârebeye girmene izin
veririz. Za’fer, dedi ki: ‹nsan ﬂekline girmeye izin
yoktur. Hazreti Hüseyin
buyurdu ki: ‹nsan ﬂekline
girmeye izin yok ise, muhârebeye girmeye de izin
yoktur. Erlik de¤ildir, bu
heybetin ile bu kadar insan› sana k›rd›rmak; hoﬂ de¤ildir. Yâ Za’fer, tam hizmet mahallinde yetiﬂtin.
Allahü teâlâ senden râz›
olsun. Za’fer de a¤l›yarak
vedâ edip, gitti.
Hadîka kitab›nda Nakledilen rivâyet de ﬂöyledir;
Hazreti Hüseyin buyurdu
ki; Yâ Zafer! Siz latîf cisimsiniz. Sizin insanlar ile muhârebe etmeniz insâf olmaz. Zîrâ bu zulüm olur.
Ben zulmü revâ görmem.
Zafer dedi ki: Yâ ‹mâm! ‹nsan sûretine girip, ceng
edelim. Nitekim Bedr mudört büyük halife 205
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hârebesinde melekler insan sûretine girip, Resûlullaha yard›mc› oldular. Hazreti Hüseyin buyurdu ki, yâ
Za’fer! Resûlullah Efendimize Bedr muhârebesinde
ﬂehâdet va’d olunmam›ﬂt›.
Kurtulmas› için yard›m
olunmas› lâz›m idi. Allahü
teâlâ meleklere yard›m
emri verdi. Hâlbuki ben
ilim-i ilâhîde görmüﬂüm
ve bilmiﬂim ki, bugün ﬂehîd olup, Rabbime kavuﬂurum. Bu dünyadan öbür
âleme göç ederim. Bu bir
sâat için dostlar›m› zahmete salmak münâsib de-

206 dört büyük halife

¤ildir. Za’fer, muhârebeye
girmek için izin alamad›.
Vedâ edip, a¤l›ya a¤l›ya
geri döndü. Gayret sâhibinin gayreti gidince, zulmet
ortaya ç›kar. Hazreti Hüseyin meydana ç›kt›. Bu hikâyeden ma’lûm olur ki, Hazreti Hüseyin’in lütuf ve keremlerine nihâyet yoktur.
Zîrâ, bu cümleden anlaﬂ›l›yor ki, e¤er karﬂ› taraftan
intikâm almak istese idi,
cinnîler askerine emreyler,
bir an içinde o zâlimleri k›r›p, târumâr ederlerdi.
Kendileri de o tehlikeden
kurtulmak imkân› bulurdu .
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YED‹NC‹ BAB

Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Ali’nin Menk›beleri:
Menk›be: Muhyissünne ‹mâm-› Begavî, Meâlimüt-tenzîl kitab›nda, Fetih
sûresinde, meâl-i ﬂerîfi,
“Muhammed aleyhisselâm Allahü teâlân›n Resûlüdür. Onunla berâber
olanlar, kâfirlere karﬂ›
sert, birbirlerine karﬂ›
merhametlidirler.....” olan
âyet-i kerîmenin tefsîrinde, buyuruyor. Mubârek
bin Füdâle’den, o da Hasen’den rivâyet eder, “Allahü teâlâ kâfî olan ﬂâhiddir ki, Muhammed Allah›n
Resûlüdür.” buyuruldukdan sonra; “Onun ile olan
kimse” kelâm› ile Ebû
Bekr-i S›ddîk kasdedilmek-

tedir. “Kâfirlere karﬂ› ﬂiddetlidirler” ile Ömer bin
Hattâb kasdedilmektedir.
“Birbirlerine karﬂ› merhametlidirler” ile Osmân bin
Affân kasdedilmektedir.
“Onlar› rükû’da ve secdede görürsün” ile Ali bin
Ebî Tâlib kasdedilmektedir. “Allahü teâlâdan, dünyada ve âh›rette her iyili¤i, üstünlü¤ü ve r›zâs›n›
isterler!” kelâm› ile Cennet ile müjdelenen “Âﬂere-i Mübeﬂﬂere”nin geri
kalan› kasdedilmektedir.
“Onlar›n hâlleri, ﬂerefleri,
Tevrât’ta ve ‹ncîlde bildirilmiﬂtir. ‹ncîlde bildirildi¤i
gibi, onlar ekine benzer.”
kelâm› ile Resûlullah Efendimiz kasdedilmektedir.
“‹nce bir filiz ç›kar›r” kelâdört büyük halife 207
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m› ile Ebû Bekr-i S›ddîk,
“Onu kuvvetlendirir” kelâm› ile Ömer bin Hattâb ,
“Onu kal›nlaﬂt›r›r” kelâm›
ile, ya’ni yumuﬂak iken ‹slam dîni için sert olur kelâm› ile Osmân bin Affân ,
“Onu ayakta durdurur”
kelâm› ile, ‹slam’› k›l›nç ile
müstekîm etti¤i için Ali
bin Ebû Tâlib , “Herkes
hayrete düﬂer” kelâm› ile
di¤er mü’minler kasdedilmektedir. “Kâfirler k›zarlar” kelâm› ile, s›k, kal›n,
kuvvetli ve güzel ekin gibi
ve kuvvetli olan mü’minlerin kâfirleri kîne bo¤aca¤›
bildirilmektedir. Ömer
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îmân ile müﬂerref olunca;
“Bugünden sonra art›k
gizli ibâdet etmeyiz” buyurmuﬂ idi.
Menk›be: “Hulefâ-i râﬂidinin” yüce ﬂânlar› için
nâzil olan âyet-i kerîmeler
beyan›ndad›r.
Ma’lûmdur ki, yerlerin ve
göklerin yaratan› Allahü
teâlâ, Âdem aleyhisselâmdan beri, Peygamberlerine indirdi¤i yüzdört
kitab›n baﬂ taraf›nda; Resûlullah Efendimizin ve
Eshab›n›n fazîletlerini beyan etmiﬂtir. Bu tertîbin
keﬂf ve beyan›n› ve ﬂerh
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ve îzâh›n›, Allahü teâlân›n tevfîk ve yard›m› ile
aç›kl›yal›m.
Allahü teala on suhuf
Âdem aleyhisselama gönderdi. ‹lk suhufun baﬂlang›c› Muhammed Mustafâ
ve Çihâr yâr-i güzînin fadl›
beyan›nda idi. Ondan sonra elli suhuf da ﬁit aleyhisselama gönderdi. Aç›k
olarak ilk sahîfelerinde,
Peygamber Efendimizin
ve Dört Halifenin ﬂeref ve
fadl›n›n beyan› vard›. Ondan sonra otuz suhuf da
‹dris aleyhisselama gönderdi. Bunun da baﬂlang›c› yine Resûlullah Efendimizin ve Çihâr yâr-i güzînin ve Eshâb-› kirâm›n
fadl› beyan›ndad›r. Ondan
sonra on suhuf da ‹brâhîm
Halîl aleyhisselama gönderdi. Bunun da baﬂlang›c›nda ayn› ﬂekilde, onlar›n
fazîletleri aç›kland›. Mûsâ
aleyhisselama
Tevrât’›
gönderdi. O büyük kitap
içinde, birçok yerde Resûlullah Efendimizi ve Eshab›n› anlatt›.

Ebû Hüreyre rivâyet
eder. Resûlullah Efendimiz, meâl-i ﬂerîfi “Biz nidâ
etti¤imizde, Tûr cânibinde
sen olmad›n” olan, Kasâs
sûresinin 46.c› âyet-i kerîmesinin tefsîrinde buyurur ki, Cebrâîl aleyhisselâm benim yan›ma geldi.
Allahü teâlâdan selâm getirdi. Dedi ki, Hak celle ve
ﬂânühü buyurur ki: Ben
Hak teâlây›m. Cümle eﬂyâya kâdirim. Mûsâ bin
‹mrân’a Tûr-i Sînâ’da vâs›tas›z otuzbin kelime söyledim. Mûsâ’ya iﬂittirdi¤im
otuz bin kelimenin yetmiﬂ
kelimesi Mûsâ hakk›nda
ve ümmeti hakk›nda idi.
Yirmidokuzbin dokuzyüzotuz kelimesi, yâ Muhammed, senin hakk›nda
ve yârân›n hakk›nda, Ebû
Bekr-i S›ddîk ve Ömer-ül
Fârûk ve Osmân-› Zinnûreyn ve Ali Mürtedâ ve
gayri eshâb›n ve ümmetinin hakk›nda idi. Allahü teâlân›n kelâm› kadîmdir. Ve
azîmdir. Ve mecîddir. Ve
kerîmdir, ezelî ve ebedîdir.
dört büyük halife 209
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Ve evveli ve âh›ri yoktur.
Baﬂlamas› ve bitmesi yoktur. Lâkin, Allahü teâlân›n
kelâm›nda bildirilen rakam, Mûsâ aleyhisselâm›n duymas›na [iﬂitmesine] nisbetledir. Zebûr’u
Dâvüd
aleyhisselâma
gönderdi. Orada da, Muhammed Mustafâ’n›n ve
Çihâr yâr-i güzînin üstünlüklerini bildirdi. ‹ncîl’i Îsâ
aleyhisselâma gönderdi.
Resulullah Efendimiz ve
Çihâr yâr-i güzînin üstünlüklerini orada da bildirdi.
Fürkân-›
azîm-üﬂ-ﬂân›
gönderdi. Kur’ân-› azîmüﬂ-ﬂânda gelen [Alak sûresinin] beﬂ âyetini, Allahü
teâlâ Muhammed aleyhissalâtü vesselâm hazretlerinin ﬂân› hakk›nda göndermiﬂtir.
Bu ayet-i kerîmeler
ﬂunlard›r:
1– Meâl-i ﬂerîfi “Herﬂeyi yaratan Rabbinin ismi
ile oku!” olan [Alak sûresindeki] âyet-i kerîme, Resûlullah Efendimizin baht-›
hümâyûn ve ﬂân-› ﬂerîfleri
210 dört büyük halife

hakk›ndad›r. Meâl-i ﬂerîfi,
“‹nsan› alaktan yaratt›”
[kan p›ht›s›ndan yaratt›]
olan âyet-i kerîme Ebû
Bekr-i S›ddîk’›n ﬂân-› ﬂerîfleri hakk›ndad›r. Meâl-i ﬂerîfi “Oku, Rabbin ekremdir” olan âyet-i kerîme;
Ömer-ül Fârûk’un ﬂân-› ﬂerîfleri hakk›ndad›r. Meâl-i
ﬂerîfi “O kimse ki kalem
ile ta’lîm etti” olan âyet-i
kerîme, Osmân bin Affân’›n ﬂân-› ﬂerîfleri hakk›ndad›r. Meâl-i ﬂerîfi “‹nsana bilmedi¤ini bildirdi”
olan âyet-i kerîme, Hazreti
Ali bin Ebî Tâlib’in “keremallahü vecheh” ﬂân-› ﬂerîfleri hakk›ndad›r. Âlimlerin ekserîsi, bunun üzerindedir ki, Resûlullah Efendimiz üzerine nâzil olan bu
sûrenin o beﬂ âyet-i kerîmesinden, Onun fadl› ve
ﬂerefi anlaﬂ›lmal›d›r.
Abdullah bin Amr bin
Âs buyurdu ki, Resûlullah
Efendimize dedim; “Sizden iﬂitti¤im hadîs-i ﬂerîfleri yazay›m m›?”. Buyurdular ki, “Yaz ki, Allahü te-
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âlâ böyle buyurur: “Kalem
ile ta’lîm etti. ‹nsana bilmedi¤ini ö¤retti.”“
Katâde buyurdu ki: Kalem, Allahü teâlâdan büyük bir ni’mettir ki, e¤er
kalem olmayayd›, din yeryüzünde bâkî kalmazd›.
Kimse kendi maslahat›n›
h›fzedemezdi [sakl›yamazd›].
2– Allahü teâlâ, Resûlullah Efendimizi ve Dört
Halifeyi, Sûre-i Fâtiha’da
yâd etmiﬂtir ve buyurmuﬂtur. Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi rabbil’âlemîn. Bu âyet-i kerîme Resûlullah Efendimizin ﬂân-› ﬂerîfleri hakk›ndad›r. Delîl odur ki, Allahü teâlâ, meâl-i ﬂerîfi “Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” olan âyet-i
kerîmede buyurmuﬂtur.
“Errahmânirrahîm.” Bu
âyet-i kerîme Ebû Bekr-i
S›ddîk’›n ﬂân-› ﬂerîfleri
hakk›ndad›r. Hücceti, delîli, Resûlullah , “Ümmetimin en çok merhametlisi
Ebû Bekr’dir” buyurmuﬂ-

tur. Fâtihâ sûresinin üçüncü âyet-i kerîmesi, Ömerül Fârûk’un ﬂân ve ﬂerefi
hakk›ndad›r. Delîli o hadîs-i
ﬂerîfdir ki, Resûlullah
Efendimiz buyurdu: “Allah’›n dininde en kuvvetliniz, Ömer-ibnül Hattâb’d›r.” Fâtihâ sûresinin
dördüncü âyet-i kerîmesi,
Osmân bin Affân’›n ﬂân-›
ﬂerîfleri hakk›ndad›r. Resûlullah Efendimiz buyurmuﬂtur: “Hayâda en sâd›k
olan›n›z, Osmân bin Affân’d›r.” Fâtihâ sûresinin
beﬂinci âyet-i kerîmesi, Ali
bin Ebî Tâlib’in ﬂân-› ﬂerîfleri hakk›ndad›r. Fahr-i
âlem Efendimiz; “Ümmetimin en çok ikrâm edeni
ve âlimi, Ali bin Ebî Tâlib’dir” buyurmuﬂtur. Sûre-i Fâtihâ’n›n geri kalan
âyet-i kerîmesi, Allahü teâlân›n gadab etti¤i ve dalâlette kalan kimseler, Yahudiler, h›ristiyânlar, bozuk kimseler hakk›ndad›r.
3– Allahü teâlâ Sûre-i
Fâtihâ’dan sonra, Kur’ân-›
azîm-üﬂ-ﬂânda yemin ededört büyük halife 211
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rek buyurur ki: “Elif. lâm.
mim”. “Elif”; Allahü teâlân›n ilâhl›¤› ve vahdâniyeti
hakk› için, “Lâm”; Cebrâîl
aleyhisselâm›n elçili¤i ve
imâmeti hürmeti için,
“Mim”, Muhammed aleyhisselâm›n nübüvveti ve
risâleti hürmeti için denilmektedir. “Elif”, Allah lafz›n›n elifidir. “Lâm”, Lâ ilâhe illallah lafz›n›n “lam”›,
“mim”,
Muhammed
aleyhisselâm›n ismindeki
“mim”dir.
Sahâbe-i güzînden on
kiﬂinin rivâyetiyle hadîs-i
ﬂerifte bildirmiﬂtir. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki; “Ümm-i Hânî’nin seadethânesinden,
beni
mi’râca ilettikleri o gece,
“Kabe kavseyn” makâm›na giderken, Arﬂ›n önünde, arkas›nda, sa¤›nda ve
solunda üçyüzbiner perdesinden her birinde, “Lâ
ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah. Ebû Bekr-i
S›ddîk, Ömer-ül Fârûk, Osmân-› Zinnûreyn, Aliyyül
Mürtedâ” yaz›l› idi. Bu sû212 dört büyük halife

re-i azîmenin baﬂlang›c›nda, Allahü teâlâ buyurdu
ki, “elif, lâm, mim” ve bu
kasem neden ötürüdür?
“Bu ulu kitapt›r ki, size bunun ile va’de vermiﬂtik ve
bu Kur’ân’d›r ki, yirmiüç
senede teenni ile size göndermiﬂim ve bu kitapt›r ki,
yüzyirmiüçbindokuzyüzdoksandokuz Nebî [Mevcut Nebîlerin bir noksan›]
Allahü teâlâdan bu kitâb›
istemiﬂler ve Kur’ân-› kadîm arzûsu ile dirilmiﬂlerdir. Bunun arzûsu ile intikâl buyurmuﬂlar [göç etmiﬂler]dir. Bunu ne görmüﬂler ve ne iﬂitmiﬂlerdir.
Bu büyük bir ni’mettir.
Ey Müslümanlar, yüzondört sûre olan bu
Kur’ân-› kerîmin k›ymetini
bilemez, hak ve hurmetini
gözetemezsiniz. [Bunun
için çal›ﬂmal›d›r.] Ondan
sonra Allahü teâlâ “Onda
ﬂüphe yoktur.” buyurur.
Ey benim kullar›m! “Elif”;
benim hakk›m için, zât ve
s›fat›m hakk› için. “Lâm”,
Cebrâîl-i emînim hurmeti
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için. “Mim”, Resûlüm ve
seçilmiﬂim Muhammed
hürmeti için ki, bu kitap
Kur’ân’d›r. Kur’ân-› azîme
do¤rulukta ﬂüphe yoktur.
Bu Kur’ân benim kelâm›md›r. Benim kelâm›m›n
do¤rulu¤unda ﬂek ve ﬂüphe yoktur. Kadîmdir, ciddîdir [oyun de¤ildir], sonradan meydana gelme ve
mahlûk de¤ildir. Her ne
kadar çok okunursa, dostlar›n dili üzerinde, o kadar
hafîf gelir. Kimse onu okumaktan usanmaz, b›kmaz.
Onu ne kadar iﬂitirler ise,
dostlar›n kalbinde ferâhl›l›k olur. Onu iﬂitmekle kim-

seye b›kk›nl›k gelmez.
“Müttekîler için hidâyettir”, beyand›r ve delîldir.
Mü’min ve zühd sâhiblerine ve müttekîlere bu kitap
do¤ru yoldur. Bu Kur’ân
âﬂ›klar›n gönlüne ﬂifâd›r.
Fakîrlerin rûhuna g›dâd›r.
Ey Müslüman! Bu
Kur’ân-› azîm-üﬂ-ﬂân devleti ve bu îmân ni’meti,
bütün Müslümanlar ve
cümle mü’minler hakk›nda umûmîdir. Lâkin, Hulefâ-i Râﬂidîn, mürﬂid-i emîrül mü’minîn Ebû Bekr-i
S›ddîk ve emîr-ül mü’minîn Ömer-ül Fârûk ve
dört büyük halife 213
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emîr-ül mü’minîn Osmân-›
zinnûreyn ve emîr-ül
mü’minîn Aliyyül Mürtedâ
hazretlerinin haklar›nda
husûsîdir. Bunun delîlini
Kur’ân-› azîm-üﬂ-ﬂândan
getireyim. “Gayba îmân
eden kimseler” meâlindeki âyet-i kerîme, bütün
mü’minler için umûmî,
Ebû Bekr-i S›ddîk hakk›nda
husûsîdir. “Namazlar›n›
k›larlar” meâlindeki âyet-i
kerîme, bütün mü’minler
için umûmî, Hazreti Ömerül Fârûk hakk›nda husûsîdir. “Onlara verdi¤imiz r›z›klardan da¤›t›rlar” meâlindeki âyet-i kerîme, bütün mü’minler hakk›nda
umûmîdir. Hazreti Osmân
bin Affân hakk›nda husûsîdir. “Sana indirilen kitâba ve senden önce indirilenlere inananlar..” meâlindeki [Bekara sûresi 4]
âyet-i kerîme, bütün
mü’minler için umûmîdir.
Hazreti Ali ibni Ebî Tâlib
hakk›nda husûsîdir.
4– Ebû Bekr-i S›ddîk’›n
sehâveti [cömertli¤i], Alla214 dört büyük halife

hü teâlân›n muhabbetinde
oldu¤u için, kabûl edip,
âgâh olmak için; meâl-i
ﬂerîfi; “... Fakat, iyilik ﬂu
kimselerin iyili¤idir ki, Allahü teâlâya, Âh›ret gününe, Meleklere, Kitâba,
Peygamberlere
inan›r,
sevdi¤i mal›n› yak›nlar›na,
yetîmlere, fakîrlere yolculara verir ve rikâbda sarf
eder” olan Bekara sûresinin 177.ci âyet-i kerîmesinde buyurulmuﬂtur. Bu
âyet-i kerîmede bildirilen
güzel vas›flar, Ebû Bekr-i
S›ddîk’ta mevcut idi.
Abdullah bin Mes’ûd
buyurdu ki: E¤er ister isen
sen de o dereceye nâil olmak, çok sevdi¤in o mal›n›, s›hhatin kemâlde iken,
cimrilik yapmay›p, hâlisâne olarak; Allahü teâlâ için
sadaka ver. Fakîr olmaktan
korkma. ﬁükür et, fakat
ö¤ünme. Hazreti S›ddîk-›
ekber bütün mal›n›, mülkünü dîn-i ‹slam u¤runa
sarf edip, bir palas ile kalm›ﬂ idi. Bu husûs birçok
menk›belerinde
beyan
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olundu. Niçin mal y›¤ars›n. Cân›n hulkûma [rûhun gargaraya] geldi¤i ânda falana bu kadar verin;
demenin k›ymeti yoktur.
Yukar›daki âyet-i kerîme
Hazreti Ebû Bekr-i S›ddîk
hakk›ndad›r.
“Namaz› k›lar” meâli
ﬂerîfindeki âyet-i kerîme
bütün
namaz
k›lan
mü’minler için umûmîdir.
Hazreti Ömer hakk›nda
husûsîdir. “Zekât›n› verir”
meâl-i ﬂerîfindeki âyet-i
kerîme, zekât veren bütün
mü’minler için umûmîdir.
Hazreti Osmân hakk›nda
husûsîdir. “Verdikleri sözde dururlar” meâl-i ﬂerîfindeki âyet-i kerîme; ahdinde vefâ gösteren bütün
mü’minler için umûmîdir.
Hazreti Ali hakk›nda husûsîdir.
5– Allahü teâlâ, [Âl-i
‹mrân sûresi 17.ci âyet-i kerîmesinde meâlen] “Sabredenler” buyurdu. Ya’ni Resûlullah Efendimiz ki, tâat
etmek üzerine ve müﬂriklerin cefâs› ve yaramazl›k-

lar›na sabr etti. “Sâd›k
olurlar”
buyurulmas›,
ya’ni o kimseler ki, s›rda
gizlide ve aç›kta do¤ru
olurlar, Ebû Bekr-i S›ddîk
içindir. Meâl-i ﬂerîfi “Devaml› itâ’at edenler” olan
âyet-i kerîmede bahsedilenler, devam üzere Allahü teâlâya mutî’ olan kimselerdir. Ömer bin Hattâb
içindir. Meâl-i ﬂerîfi “‹nfâk
edenler” olan âyet-i kerîmede anlat›lan kimseler,
Allahü teâlâ yolunda infâk
ederler, ya’ni mal›n› da¤›t›rlar, buyurulmas›, mal›n›
Allah yolunda da¤›tan Osmân bin Affân içindir. Meâl-i ﬂerîfi “Seher vaktlerinde istigfâr edenler” olan
âyet-i kerîmede bahsedilen kimseler, seher vaktinde istigfâr ederler. Aliyyül
Mürtedâ içindir.
6– Allahü teâlâ [Âl-i ‹mrân sûresi 134.cü âyet-i kerîmesinde meâlen] “O
kimseler ki infâk ederler,
sürûr ve s›k›nt›l› hâllerinde.” buyurdu. Her zaman,
mubârek eli sehâvetden
dört büyük halife 215
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[cömertlikten] ve fakîrlere
yard›mdan geri kalmayan,
Ebû Bekr-i S›ddîk içindir.
“Gadablar›n› içine atanlar” meâlindeki âyet-i kerîmede kastedilen o kimseler, asla kendi nefsi için
gadablanmayan, k›zaca¤›
zaman kendini tutanlard›r.
Ömer ibnül Hattâb ki, kendisi için gadaba gelmezdi.
Geldi¤i takdîrde gadab›n›
tutard›. Bu âyet-i kerîme
Hazreti Ömer içindir. “‹nsanlar› affederler” meâlindeki âyet-i kerîmede buyurulan o kimselerdir ki, intikâma kâdir olduklar› hâlde
insanlar› affederler. Ya’ni
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Hazreti Osmân bin Affân
ki, dâimâ suçlular› hatâ ve
sehv etseler de affeder,
onlara ikrâmda bulunurdu. Bu âyet-i kerîme Hazreti Osmân içindir. “Allahü
teâlâ, ihsân edicileri sever” meâlindeki âyet-i kerîme, Aliyyül Mürtedâ
içindir.
7– Hazreti Resûl-ü Hudâ Muhammed Mustafâ
ve Çihâr yâr-i güzîn, ﬂu
âyet-i kerîmeleri dualar›nda okurlard›. Resûl-i ekrem Efendimiz, meâl-i ﬂerîfi, “Yâ Rabbî! Mahlûkât›
boﬂ yere, bât›l yaratmad›n. Seni tenzîh ederim.
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Bizi Cehennem azâb›ndan
koru.” olan Âl-i ‹mrân sûresi 191.ci âyet-i kerîmesini okurdu.
Ebû Bekr-i S›ddîk , meâl-i ﬂerîfi, “Yâ Rabbî! Cehennem’e atd›¤›n kimseyi
çok zelîl edersin. Kâfirlerin
[zulüm edenlerin] yard›mc›lar› yoktur.” olan Âl-i ‹mrân sûresi 192.ci âyet-i kerîmesini okurdu. Hazreti
Ömer-ül Fârûk , meâl-i ﬂerîfi, “Yâ Rabbî! ‹nsanlar›
îmâna ça¤›ran bir münâdî
iﬂittik, îmân ettik.” olan,
Âl-i ‹mrân sûresi 193.cü
âyet-i kerîmesini okurdu.
Hazreti Osmân , meâl-i ﬂerîfi, “Yâ Rabbî! Günâhlar›m›z› ma¤firet et. Rûhlar›m›z›, sâlihlerin rûhlar› ile
berâber et.” olan, Âl-i ‹mrân sûresi 193.cü âyet-i kerîmesinin devam›n› okurdu. Hazreti Aliyyül Mürtedâ, meâl-i ﬂerîfi, “Yâ Rabbî! Resûllerin lisân› üzere
bize va’d etti¤in sevâb›
ver. K›yâmet günü bizi
rüsvay eyleme. Elbette
sen va’dinden dönmez-

sin.” olan, Âl-i ‹mrân sûresi 194.cü âyet-i kerîmesini
okurdu.
8– Allahü teâlâ, Çihâr
yâr-i güzîn hakk›nda; Âl-i
‹mrân sûresi 200.cü âyet-i
kerîmesinde meâlen: “Ey
îmân edenler! Sabrediniz!” buyurdu. Ya’ni, îmân
getirmiﬂ o kimselersiniz ki,
Hazreti Ebû Bekr’in dostlu¤unda sabrediniz, demektir. “Sabr edici olunuz!”
Ya’ni Hazreti Ömer’in
dostlu¤unda, kâfirler ile
gazâda sabrl› olunuz, demektir. “Rabt edici olunuz!” Ya’ni Hazreti Osman’›n dostlu¤unda sebât
ediniz, demektir. “Allahü
teâlâdan korkup, sak›n›n›z. Ümit edilir ki, felâh
bulursunuz!” Ya’ni, Hazreti Aliyyül Mürtedâ’n›n
dostlu¤unda, Allahü teâlâdan korkunuz ki, felâh bulas›n›z, demektir.
9– Allahü teâlâ, Resûlullah Efendimiz ve Çihâr
yâr-i güzînin vas›flar› hakk›nda mutî’ olan mü’minlere müjde verip, buyurudört büyük halife 217

AL‹ B‹N EBÎ TÂL‹B
yor ki: “Her kim ki mutî’
olur, Allahü teâlâya ve Resûlullah Efendimize. O
mutî’ olanlar ol kimselerdir ki, Allahü teâlâ onlar›
ni’metlendirmiﬂtir!” [Nisâ
sûresi 69.cu âyet-i kerîmesi.] “Nebîlerden”, Resûl-i
ekrem Efendimiz, “S›ddîklardan”, mübâlega ile sâd›k olanlardan, Ebû Bekr-i
S›ddîk hazretleri, “ﬁehîdlerden”, Ömer-ül Fârûk,
“Sâlihlerden”, Hazreti Osmân, “Onlar ne güzel refîktir” buyurulmas› ile Ali
bin Ebî Tâlib kasdedilmektedir. Meâl-i ﬂerîfi “Bu fadl
Allahdand›r” olan Nisâ sûresi 70.ci âyet-i kerîmesi
ile Ehl-i sünnetin kalbindeki Habîbullah›n ve Çihâr
yâr-i güzînin ve eshâb›n›n
sevgisi, Allahü teâlâdan
oldu¤unu bildirmekdedir.
10– Allahü teâlâ [Mâide
sûresi 55.ci âyetinde meâlen], “Sizin velîniz ancak
Allahü teâlâ ve Resûlüdür...” buyuruyor. Ya’ni,
mü’minlerin velîsi, Allahü
teâlâdan sonra Muham218 dört büyük halife

med Efendimizdir. “Îmân
eden kimselerdir”; buyurulmakla, Ebû Bekr-i S›ddîk
kasdedilmektedir.
“Namazlar›n› k›larlar”; buyurulmakla, Ömer-ül Fârûk
kasdedilmektedir. “Zekâtlar›n› verirler” buyurulmakla, Osmân bin Affân
kasdedilmektedir. “Rükû’da sadaka verirler” buyurulmakla, Hazreti Ali
kasdedilmektedir. Müfessirler buyurmuﬂlard›r ki,
bir dilenci mescide gelip,
birﬂey istedi. O s›rada Hazreti Ali o mescidde namazda olup, rükû’a varm›ﬂ idi.
Rükû’ içinde yüzü¤ünü
iﬂâretle ç›kar›p, o dilenciye
verdi. [Mâide sûresi 56..c›
âyetinde meâlen] “Kim Allahü teâlây›, Resûlünü ve
mü’minleri dost edinirse,
bilsin ki, ﬂüphesiz Allahü
teâlâdan yana olanlar üstün gelirler.” buyuruldu.
Allahü teâlân›n Resûlünü
ve mü’minleri velî edinenler, Eshâb-› güzînin düﬂmanlar› üzerine gâlib gelirler.
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11– Allahü teâlâ [Enfâl
sûresi 2.ci âyet-i kerîmesinde meâlen], “Hâlis
mü’minler o kimselerdir
ki, Allahü teâlân›n ismi
zikrolununca, kalblerinde
korku hâs›l olur.” buyurdu. Bu, Ebû Bekr-i S›ddîk
içindir. “Onlara Allahü teâlân›n âyetleri zikrolundu¤u zaman îmânlar› ziyâde
olur” buyurulmas›, Hazreti Ömer-ül Fârûk içindir.
“Onlar Rablerine tevekkül
ederler” [Enfâl sûresi 2.ci
âyetinin devam›]; buyurulmas›, Hazreti Osmân içindir. [Enfâl sûresi 3.cü âyetinde meâlen], “Namazlar›n› k›lanlar ve verdi¤imiz
r›z›klardan da¤›tanlar..”
buyurulmas›, Ali ibni Ebî
Tâlib içindir. [Enfâl sûresi
4.cü âyetinde meâlen],
“Onlar hakîkî mü’minlerdir” buyurulmuﬂtur. O büyüklerin ve onlar› sevenlerin hakîkî mü’min olduklar› bildirilmektedir.
12– [Tövbe sûresi 71.ci
âyet-i kerîmesinde meâlen], “Mü’min erkekler

ve mü’min kad›nlar, onlar
ba’z›lar› ba’z›lar›n›n velîleridir. Ma’rûf ile emir ederler. Ya’ni nusret ile ve himmet ile ve hayrât ile. Ve
münkerden nehy ederler.”
buyurulmas›, Hazreti Ebû
Bekr-i S›ddîk içindir. “Namazlar›n› k›larlar” buyurulmas›, Ömer-ül Fârûk
içindir. “Zekâtlar›n› verirler” buyurulmas›, Hazreti
Osmân içindir. “Allaha ve
Resûlüne itâ’at ederler”
buyurulmas›, Hazreti Ali
içindir. Âyet-i kerîmenin
devam›nda meâlen, “Onlara Allahü teâlâ yak›nda
rahmet edecektir” buyurulmuﬂtur.
13– [Tövbe sûresi
112.ci âyet-i kerîmesinde;
Allahü teâlâ meâlen buyuruyor]: “Allahü teâlâya
tövbe edenler” [ﬂirkden
ve nifâktan] ile Ebû Bekr-i
S›ddîk , “‹bâdet edenler”
ile Ömer-ül Fârûk, “hamd
edenler” ile Hazreti Osmân , “Oruc tutup, hac
edenler” ile Hazreti Ali,
“rükû’ ediciler” ile Hazreti
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Ebû Bekr, “Secde ediciler”
ile Hazreti Ömer, “Sünnet
ile ma’rûfu emir ediciler
ve bid’atten nehy ediciler” ile Hazreti Osmân,
“Allah›n hadlerini muhâfaza ediciler” ile Hazreti
Ali
kasdedilmektedir.
Âyet-i kerîmenin devam›nda “Yâ Muhammed!
Mü’minleri Cennet ile
müjdele.” buyurularak; bu
dört Halifeyi sevmeyi emir
buyurmuﬂtur.
14– [Allahü teâlâ Ra’d
sûresi 19.cu âyet-i kerîmesinde meâlen buyuruyor]:
“Ancak ak›l sâhibleri ibret
al›rlar.” Burada Hazreti
Ebû Bekr kasdediliyor.
[Ayn› sûrenin 20.ci âyet-i
kerîmesinde meâlen buyuruluyor]: “O kimseler
Allahü teâlân›n ahdinde
vefâ ederler, ahidlerini
bozmazlar.”
Burada
Ömer-ül Fârûk kasdedilmektedir. [Ayn› sûrenin
21.ci âyetinde meâlen buyuruluyor]: “Allahü teâlân›n s›la etmesini emretti¤i
kimselere s›la-i rahm
220 dört büyük halife

ederler. Rablerinden korkarlar. Hesâb›n zorlu¤undan korkarlar.” Burada
Hazreti Osmân kasdedilmektedir. [Ayn› sûrenin
22.ci âyet-i kerîmesinde
meâlen
buyuruluyor]:
“Onlar Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanmak için sabrederler [emirleri yapmak
ve yasaklardan kaçmak
sûreti ile, birbirlerinin r›zâs›n› taleb etmekten ötürü].
Namazlar›n› k›larlar. Ve bizim onlara verdi¤imiz r›z›ktan gizli ve âﬂikâre olarak infâk ederler. Kötülü¤e
iyilik ile karﬂ›l›kda bulunurlar. Cennet saray› onlar
içindir.” Burada Hazreti Ali
kasdedilmektedir. [Ayn›
sûrenin 23-24.cü âyetlerinde meâlen buyuruluyor]:
“Adn Cennet’ine dâhil
olurlar ﬂu kimseler ki, onlar›n babalar›, han›mlar›
ve çocuklar› sâlih amel iﬂlemiﬂ olurlar. [Bu mü’minler Adn Cennet’ine dâhil
olurlar.] Melekler onlar›n
yan›na gelirler. Her kap›dan girdiklerinde selâm
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verirler. Dünyada yapt›¤›n›z sabr sebebi ile, ne güzel saraya kavuﬂtunuz
derler.” Ya’ni Çihâr yâr-i
güzînin dostlar›n›nd›r, demektir.
Mukâtil, kendi tefsîrinde nakletmiﬂtir ki, dünya
günlerinden bir gün bir
gece miktar› zamanda melekler üç kere onlar›n yanlar›na gelip selâm verirler
ve hediye getirirler. Derler
ki, hoﬂ olsun size ey Çihâr
yâr-i güzîn muhibleri [sevenleri]. Bütün bu ni’met-

leri ve kerâmetleri onlar›n
dostlu¤u sebebi ile buldunuz.
15– Mü’minûn sûresi
birinci âyet-i kerîmesinde
meâlen; “Mü’minler, muhakkak felâh buldular.”
buyuruldu. ‹kinci âyet-i kerîmesinde, meâlen, “Onlar, namazlar›nda huﬂû
üzere olan kimselerdir”
buyuruldu. Burada Ebû
Bekr-i S›ddîk kasdedilmektedir. Üçüncü âyet-i
kerîmesinde meâlen, “Öyle mü’minler ki, lehv ve
dört büyük halife 221
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la’bdan kaçarlar” buyuruldu. Burada Ömer-ül Fârûk
kasdedilmektedir. Dördüncü âyet-i kerîmede meâlen, “Zekâtlar›n› veren
mü’minler” buyurulmaktad›r. Burada Hazreti Osmân kasdedilmektedir.
Beﬂinci âyet-i kerîmede
meâlen, “Öyle mü’minler
ki, kendi ferclerini harâmdan h›fz edici olurlar” buyuruldu. Burada Aliyyül
Mürtedâ kasdedilmektedir.
16– Furkân sûresi 63.cü
âyet-i kerîmesinde meâlen, “Allahü teâlân›n kullar›, ﬂu kimselerdir ki, yeryüzünde, sükûnet ve vakâr ve tevâzu’, ilim ve hikmet ile yürürler.” buyuruldu. Burada Ebû Bekr kasdedilmektedir. Âyet-i kerîmenin devam›nda, “Câhiller onlara kehânet olunan
bir ﬂey ile hitap ettikleri
zaman, günâh olmayan
ﬂeylerle veyâ susarak karﬂ›l›k verirler!” buyurulmaktad›r. Burada Ömer-ül
Fârûk kasdedilmektedir.
222 dört büyük halife

Furkân sûresi 64.cü âyet-i
kerîmesinde meâlen, “Onlar gecelerini, Rableri için
evlerinde, secde edip,
ayakta durarak geçirirler.”
buyurulmaktad›r. Burada
Hazreti Osmân kasdedilmektedir. 65.ci âyetinde
meâlen: “Onlar, Yâ Rabbî!
Bizden Cehennem azâb›n›
çevir, uzaklaﬂt›r, derler”
buyurulmaktad›r. Burada
Hazreti Ali kasdedilmektedir.
17– ﬁûrâ sûresi 36.c›
âyet-i kerîmesinde meâlen, “... Allahü teâlân›n
kat›nda hay›rl› ve bâkî
olanlar; îmân edenler ve
Rablerine tevekkül ve i’timâd edenler içindir...” buyurulmaktad›r.
Burada
Ebû Bekr kasdedilmektedir. 37.ci âyet-i kerîmede
meâlen, “O kimseler için
ki, büyük günâhlardan ve
çirkin ﬂeylerden kaç›n›rlar.
Gadaba geldiklerinde affederler” buyurulmaktad›r. Burada Ömer kasdedilmektedir. Otuzsekizinci
âyet-i kerîmesinde me-
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âlen; “Rablerine icâbet
edenler, namaz k›lanlar,
iﬂleri için aralar›nda meﬂveret edenler ve verdi¤imiz r›z›klardan da¤›tanlar
içindir” buyurulmaktad›r.
Burada Hazreti Osmân
kasdedilmektedir. Müfessirlerden ba’z›s› der ki, bu
âyet-i kerîme Ebû Bekr-i
S›ddîk’›n ﬂân-› ﬂerîfi için
nâzil olmuﬂtur. Çünkü eline ne geçerse da¤›t›rd›.
Kötülediler ve azarlad›lar.
Cevap vermedi. O vakit
nâzil oldu. 39.cu âyet-i kerîmesinde, “Onlara zulüm
isâbet etse, onlar adl ile
karﬂ›l›kda bulunurlar” buyurulmaktad›r.
Burada
Hazreti Ali kasdedilmektedir.
18– Zâriyât sûresi 17.ci
âyet-i kerîmesinde meâlen; “Onlar geceleri az
uyurlar ve çok ibâdet
ederlerdi” buyuruldu. Burada Hazreti Ebû Bekr kasdedilmektedir. 18.ci âyet-i
kerîmesinde meâlen “Seher vaktlerinde istigfâr
ederlerdi” buyuruldu. Bu-

rada Hazreti Ömer kasdedilmektedir. 19.cu âyet-i
kerîmede meâlen “Onlar›n mallar›nda birﬂey istiyenin ve [bir ﬂey istemeyip de] mahrûm kalanlar›n da hakk› vard›” buyuruldu. Burada Hazreti Osmân kasdedilmektedir.
20.ci âyet-i kerîmesinde
meâlen, “Yakîn sâhibi
kimselere yeryüzünde alâmetler vard›r” buyuruldu.
Burada Hazreti Ali kasdedilmektedir.
19– Beled sûresi 17.ci
âyet-i kerîmesinde meâlen, “Bunlar› yapan kimselerin [köleleri âzâd eden
ve fakîrleri doyuran] îmânl› olmas› lâz›md›r” buyurulmaktad›r ki, Hazreti Ebû
Bekr kasdedilmektedir.
Âyet-i kerîmenin devam›nda, “Sabr› tavsiye
ederler” buyurulmaktad›r
ki, Hazreti Ömer kasdedilmektedir. Ve “Merhameti
tavsiye ederler” buyurulmaktad›r ki, Hazreti Osmân kasdedilmektedir.
18.ci âyet-i kerîmede medört büyük halife 223
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âlen, “Onlar meymene eshâb›d›r” [sa¤ taraf veyâ
bereket eshâb›] buyurulmaktad›r ki, Hazreti Ali
kasdedilmektedir.
20– Tîn sûresinde, Allahü teâlâ meâlen “‹ncire
yemin ederim” buyuruyor. Hazreti Ebû Bekr-i S›ddîk’a kasemdir ki, Hazreti
S›ddîk-› Ekber incire benzer idi ki, zâhiri ve bât›n›
güzel ahlâk ile dolu idi. [‹ncir güzel meyvedir, hazm›
kolayd›r.] “Zeytine yemin
ederim” buyuruyor. Haz224 dört büyük halife

reti Ömer-ül Fâruk’a yemindir ki, Hazreti Ömer
zeytine benzer idi ki, onun
içi, d›ﬂ görünüﬂünden dahâ iyi idi. “Tûr-i sînine yemin ederim” buyuruyor.
Osmân-› Zinnûreyn’e kasemdir ki, Hazreti Osmân
Tûr-i sînây› and›r›r. Zâhiri
meyveler ile bezenmiﬂ,
bât›n› çeﬂmeler ile donanm›ﬂ idi. “Ve bu Beledilemîne yemin ederim” buyuruyor ki, Hazreti Aliyyül
Mürtedâ’ya kasemdir ki,
Hazreti Ali Beledil-emîne

AL‹ B‹N EBÎ TÂL‹B
ya’ni Mekke-i Mükeremeye benzerdi. Her kim Mekke ﬂehrinde olursa, azâbdan emîn olur. Her kim
Hazreti Alini severse [ya’ni
onun gibi inan›r, ibâdet
ederse], azâbdan emîn
olur.
21– Tîn sûresi 6.c› âyet-i
kerîmesinde meâlen, “Ancak îmân edenler” buyuruluyor. Hazreti Ebû Bekr
içindir. “Sâlih amel iﬂliyenler”
buyuruluyor.
Ömer bin Hattâb içindir.
“Onlar için kesilmez ecir
vard›r” buyurulmas›, Hazreti Osmân içindir. 7.ci
âyet-i kerîmede meâlen,
“Ey Resûlüm! Seni ne tekzîb eder ve Ey insan! Senin k›yâmet gününü inkâr
etmen, bildirdi¤imiz delîllerden sonra ne sebepledir” buyuruldu ki, Hazreti
Ali içindir.
22– Asr sûresinin üçüncü âyet-i kerîmesinde meâlen, “Ancak îmân eden
kimseler” buyuruluyor.
Hazreti Ebû Bekr hakk›ndad›r. “Sâlih amel iﬂleyen-

ler” buyuruluyor. Hazreti
Ömer hakk›ndad›r. “Birbirlerine hakk› tavsiye ederler” buyuruluyor ki, Hazreti Osmân hakk›ndad›r.
“Birbirlerine sabr› tavsiye
ederler” buyuruluyor ki,
Hazreti Alî’nin ﬂân›ndand›r.
23– Âyet-i kerîmede
iﬂâret olundu ki, Allahü teâlâ, Resûlullah Efendimize
va’d buyurdu ki, yâ Muhammed! Cennet’te dört
nev’ ›rmak vard›r. Su ve
süt, ﬂarap ve bal. Her birisi ayr› bir lezzetdedir. Dünyada da senin eshâb›ndan
dört dost tutar›m. Ebû
Bekr, Ömer ve Osmân ve
Ali “rad›yallahü teâlâ anhüm”. Onlar›n herbirinin
ayr› bir özelli¤i vard›r.
[Cennet’teki o dört ›rma¤a
benzerler.] Muhammed
sûresi 15.ci âyet-i kerîmesinde meâlen, “Müttekîlere va’d edilen Cennet’te,
kokusu ve tad› bozulmam›ﬂ sudan nehirler vard›r!” buyuruyor. Bu su
kokmaz. Hazreti Ebû Bekr
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su gibidir. Her ﬂey su ile
hayât bulmuﬂdur. ‹slam
dîni de Ebû Bekr ile hayât
bulmuﬂdur. Nitekim Allahü teâlâ Enbiyâ sûresinin
30.cu âyetinde meâlen
“Biz her ﬂeyi su ile diri k›ld›k” buyurmuﬂtur. Muhammed sûresinin 15.ci
âyet-i kerîmesinde devamla; meâlen, “Tad› bozulmam›ﬂ sütten nehirler
vard›r” buyuruluyor. Hazreti Ömer süt gibidir. Herkes süt ile kuvvet buldu¤u
gibi, ‹slam dîni de Hazreti
Ömer ile kuvvet bulur. Ayn› sûrenin devam›nda meâlen, “‹çenlere lezzet veren ﬂaraptan nehirler vard›r” buyuruluyor. [Bu ﬂarap, dünya ﬂarab› gibi de¤ildir.] Osmân Cennet ﬂarab› gibidir. Nice gençlerin
gönüllerinin neﬂ’esi ve sürûru ﬂarap ile oldu¤u gibi,
gâzîlerin kalblerinin de
kuvveti ve sürûru Hazreti
Osmannin fî sebîlillah infâk› ile olur. [Allahü teâlân›n r›zâs› için verdi¤i ﬂeyler ile olur.] Âyet-i kerîme226 dört büyük halife

nin devam›nda, meâlen
“Saf baldan nehirler vard›r” buyuruluyor. Hazreti
Ali bal gibidir. Nice hasta
kimselerin ﬂifâs› bal iledir.
Mü’minlerin gönüllerinin
ﬂifâs›, Hazreti Ali’nin kâfirler ile karﬂ› karﬂ›ya gelmesi ve muhârebe etmesi iledir.
Nükte: Cennet’in hayât
suyunu içmek istersen,
Hazreti S›ddîk-› ekberi sev
ki, Cennet suyuna benzer.
Cennet sütünü içmek istersen, Hazreti Ömer’i sev
ki, Cennet sütüne benzer.
Cennet ﬂarab›n› içmek istersen, Hazreti Osmân’›
sev ki, Cennet ﬂarâb›na
benzer. Cennet bal›n› bulmak istersen, Hazreti Ali’yi
sev ki, Cennet bal›n›n benzeridir.
“‹ﬂâret”: Nehir, ›rma¤a
derler. Ayn, çeﬂmeye derler. Cennet’te çeﬂmeler de
vard›r. Selsebîl gibi ve
zencebîl gibi. Ve rahîk ve
kâfûr gibi. ‹nsan sûresinin
5.ci âyetinde meâlen, “Ebrâr, âh›rette, içinde ﬂarap
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olan “ke’s”den [çanakdan] içeceklerdir. Mizâc›
kâfûrdur” buyuruldu. 6.c›
âyetinde meâlen, “Bu kâfûr bir çeﬂmedir. Allahü
teâlân›n seçilmiﬂ kullar›,
çanaklarla ﬂarab› kâfûr suyu ile kar›ﬂ›k içerler. O çeﬂmeyi istedikleri tarafa ak›t›rlar” buyurulmuﬂtur. Yine ‹nsan sûresi 17.ci âyet-i
kerîmesinde meâlen, “Cennet’te onlara zencebîl ile
kar›ﬂ›k ﬂerâbdan çanaklar
ile verilir” buyuruldu. 18.ci
âyet-i kerîmesinde meâlen, “Cennet’te selsebîl
isminde bir çeﬂme dahâ
vard›r” buyuruldu. Mutaffifîn sûresi 25.ci âyet-i kerîmesinde meâlen, “Onlara
hatm okunmuﬂ Rehîkden
içirilir” buyuruluyor. Çihâr
yâr-i güzîn hazretlerinin
ismlerinin baﬂ harflar›
“Ayn” kelimesinin baﬂ
harfi ile ayn›d›r. Atîk,
Ömer ve Osmân, Ali buna
delîldir. [Bu kelimelerin
baﬂ harfleri Aynd›r.] Cennet’te o dört çeﬂmeyi bu
dört yâr tutarlar. Her kim

onlar› severse, o dört çeﬂme onun için olur. Bu dört
muhteﬂemi sevmeyen ve
bu¤zeden, iki cihânda
mahrûm ve biçare kimsedir. Onun için, Ehl-i sünnet
i’tikâd›nda olmak, farzlar›
yap›p, harâmlardan kaçmak, o büyükleri sevmek
lâz›md›r.
Bu dört ›rma¤›n ve bu
dört çeﬂmenin bedeli, Cehennem’de dört nesnedir.
G›slîn ve Sadîd ve Hamîm
ve Mehl. Allahü teâlâ Elhakka sûresinin 36.c› âyetinde, meâlen, “Cehennem’dekilerin yiyece¤i
G›slîndir” buyuruyor. [G›slîn: Yaradan ç›kan irin.] ‹brâhîm sûresi 16.c› ve 17.ci
âyetlerinde meâlen, “Cehennem’dekilere Sadîd
suyundan içirilir. Onu yudum yudum al›rlar. Hemen yutamay›p, bo¤azlar›nda kal›r” buyuruluyor.
[Sadîd: Cehennem’dekilerin derilerinden ç›kan irindir.] Duhân sûresi 43 ve
44.cü âyet-i kerîmelerinde
meâlen, “Cehennem’de
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büyük günâhl›lar›n yiyece¤i zakkûm a¤ac›d›r” buyuruluyor. [Zakkûm a¤ac›,
Cehennem’de bir a¤acd›r,
meyvesi ac› ve kerîhdir.]
Ayn› sûrenin 45 ve 46.c›
âyet-i kerîmesinde meâlen, “Erimiﬂ bak›r gibi kar›nlar›nda galeyân eder.
Hamîmin galeyân› da böyledir” buyuruluyor. Allahü
teâlâya s›¤›n›r›z. Yâ Rabbî!
Bizi dört büyük Sahâbeyi
hâlis ve sâd›k sevenlerden
eyle. Amin.
Menk›be: ﬁimdi, Resûlullah Efendimizin buyurdu¤u, âlimlerin bildirdi¤i hadîs-i ﬂerîfleri bildirelim:
1– Kâdî Nizâmüddîn
Cemâl-ül-‹slam Ebû Muzaffer bin Hibetullah-il
Esed, isnâd ile Ebû Hüreyre’den naklediyor. Resûlullah Efendimiz buyurdu
ki: “Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Ali’den müteﬂekkil dört kiﬂinin sevgisi, ancak mü’min kulun kalbinde toplan›r.”
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2– Yine üstâd›m, Kâdî
imâm-› Nizâmüddîn’den
isnâd ile, Mu’âz bin Cebel’den naklediyor. Resûlullah Efendimiz buyurdu
ki: “Ümmetim aras›nda
bid’atler yay›l›p, Eshâb›m
ﬂetm olundu¤u [kötülendi¤i] zaman, Âlimler üzerine lâz›md›r ki, ilimlerini
aç›klas›nlar [do¤ruyu bildirsinler]. E¤er bildirmezler ise, Allahü teâlân›n ve
meleklerin la’neti onlar›n
üzerine olsun.” Âlimlerin
aç›klayaca¤› ilim nedir, yâ
Resûlallah, dediler. Buyurdu ki, “Ehl-i sünnet vel cemâ’at mezhebini aç›¤a ç›karmak, Sahâbe-i güzînin
fazîletlerini bildirmek. Tâ
ki, bid’at f›rkalar› f›rsat
bulmay›p, Ehl-i sünnet
mezhebi gâlib gelsin [kuvvetlensin].”
3– ‹mâm-› Refî’uddîn,
Tâc-ül-‹slam Osmân bin
Aliy Mersedî, sahîh isnâd
ile, Abdullah bin Ömer’den rivâyet eyler. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki:
“Muhakkak Allahü teâlâ,
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sizin üzerinize namaz›,
orucu, hacc› ve zekât› farz
etti ise, Ebû Bekr, Ömer ve
Osmân ve Ali’nin (rad›yallahü teâlâ anhüm) sevgilerini de farz etti. Her kimse
bu dördünden birine bu¤z
ederse, onun ne namaz›n›
kabûl eder. Ve ne orucunu
kabûl eder. Ve ne zekât›n›
ve hacc›n› kabûl eder. K›yâmet günü kabrinden
Cehennem’e gitmek üzere haﬂr olunur.”
4– ‹mâm-› Zührî sa¤lam isnâd ile, Enes bin
Mâlik’den rivâyet eder.
Resûlullah Efendimiz buyurmuﬂlard›r ki: “Allahü

teâlâ size, Ebû Bekr,
Ömer, Osmân ve Alî’nin
sevgisini, namaz, oruc,
hac ve zekât gibi farz etti.
Allahü teâlâ onlar›n üstünlüklerini inkâr edenlerin namazlar›n›, oruc, hac
ve zekâtlar›n› kabûl etmez.”
5– Rükneddîn Ahmed
bin Cürcânî, Abdullah bin
Ömer’den rivâyet etmiﬂtir.
Resûlullah Efendimiz buyurdular ki, “Zaman ve
mekândan mukaddes, kemiyyet ve keyfiyyetden
münezzeh olan Allahü teâlâ, Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alî’nin sevgisini si-
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zin üzerinize farz etmiﬂtir.
Nas›l ki, namaz› ve zekât›,
orucu ve hacc› farz etmiﬂtir. Nas›l ki, tenleriniz [vücûdlar›n›z], namaz›n ve zekât›n ve orucun, hacc›n ﬂerefi ile ﬂereflenir ise, kalbleriniz de, Ebû Bekr ve
Ömer, Osmân ve Ali’nin
(rad›yallahü teâlâ anhüm)
muhabbetleri ile süslenir,
ﬂerefli olur. Âgâh olunuz.
Her kim benim ümmetimden, bedeni ile namaz k›lar ve eliyle zekât verir ve
a¤z› ile oruc tutar ve aya¤›
ile hacca gider, Ebû Bekr,
Ömer, Osmân ve Ali’yi kalbi ile dost edinir, o kimse,
Allahü teâlâ huzurunda,
Cebrâîl ve Mikâîl aleyhimesselâm gibidir. Her kim
namaz k›lar, zekât verir,
oruc tutar ve hac eder ve
lâkin, gönlü ile Ebû Bekr,
Ömer, Osmân ve Ali’yi (rad›yallahü teâlâ anhüm)
sevmezse, o kimse, Allahü
teâlâ dergâh›nda iblîs gibidir ve iblîsden kötü ve
mel’ûndur.” Allahü teâlâ
muhâfaza etsin. Amin.
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E¤er bir kimse, cehâlet
ve tenbellikden dolay› ömrü boyunca az ibâdet iﬂlemiﬂ olsa ve ﬂartlar›n› yerine getirememiﬂ olsa, kalbiyle bu dört serveri sevse, sonunda Firdevs-i alâya gelir. E¤er bir kimse
Nûh ve Lokmân aleyhimesselâm hazretlerinin
ömrü kadar yaﬂay›p, her
sâatinde bir çeﬂit hizmet
ve tâat iﬂlese, kalbinde bu
Çihâr yâr-i güzîne, bir zerre bu¤z olsa, sonunda
Lazy
Cehennem’inden
baﬂka yere gitmez. Sonunda, bin sene tâat ve ibâdet, bir zerre sevilenlere
bu¤z ile faydas›z hâle gelip, Cehennemlik olur. Bin
sene boyunca hatâ ve
ma’siyyet iﬂlese, bir zerre
Çihâr yâre sevgi ile Cennetlik olur. Tabî’atiyle, ehl-i
sünnet i’tikâd›nda olanlar›n günâh›ndan îmân ve
tevhîd ve seadet kokusu
gelir. Mübtedî’lerin [bid’at
f›rkas›nda olanlar›n] tâat
ve ibâdetinden Küfür ve ilhâd ve ﬂekâvet kokusu ge-
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lir. Ebû Bekr-i S›ddîk namaza benzer. Ömer-ül Fârûk zekâta benzer. Osmân-›
Zinnûreyn oruca benzer.
Aliyyül Mürtedâ hacca
benzer. Senin de böyle bilmen lâz›md›r. Netîcesinde
iyilik bulursun.
6– Refi’üddîn, Enes bin
Mâlik’den rivâyet eder.
Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “Muhakkak ben
ümmetimden, onlar› Lâ
ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah kavline
da’vet etti¤im gibi, Ebû
Bekr, Ömer, Osmân ve
Alî’nin (rad›yallahü teâlâ
anhüm) sevgisini de isterim.” Bu hadîs-i ﬂerîf hakk›nda aç›klanacak çok ﬂey
vard›r. E¤er onlar› beyan
edersek, söz uzar.
7– Enes bin Mâlik, sahih rivâyet ile bildirmiﬂtir.
Resûlullah buyurdu ki:
“Ben ilmin ﬂehriyim. Ebû
Bekr zemînidir. Ömer duvarlar›d›r. Osmân semâs›d›r. Ali kap›s›d›r. Ebû Bekr,
Ömer, Osmân ve Ali hakk›nda hay›r söyleyiniz!”

E¤er hay›r söylerseniz,
önünüze hay›r gelir. Onlar›n dostluklar› bereketinden hepiniz hay›r bulursunuz. E¤er bedbahtl›k ve
ﬂer söylerseniz, onlar›n
yüksekliklerine zerre miktar› eksiklik gelmez. Lâkin,
o ni’mete kavuﬂamam›ﬂ
bîçare kendi bedbaht olup,
o ﬂer [kötülük] sebebi ile, o
din serverlerinin ﬂefâ’atinden mahrûm olur. Asla
kurtuluﬂ bulmaz.
8– Sahîh rivâyet ile Abdürrahmân ibni Avf bildirdi. Resûlullah Efendimiz
buyurdular ki: “Ben yak›nda ölürüm. Siz de ölürsünüz. K›yâmet günü amellerinizden size sual olunur. Size o¤ul, baba ve dede fayda vermez. Ancak
selîm kalb ile Allahü teâlân›n huzuruna gelen kurtulur. Günâh› olanlara k›yâmet gününde ﬂefâ’at etmemi ihsân, ikrâm etmiﬂlerdir. Benim ﬂefâ’atim,
benim eshâb›ma kötü
söyleyenlere, dil uzatanlara harâm olur.”
dört büyük halife 231

AL‹ B‹N EBÎ TÂL‹B

9– Abdullah bin Ömer
rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah Efendimiz buyurdular
ki: “Eshâb›ma sö¤en kimseleri gördü¤ünüz zaman,
her neye kâdir iseniz, tövbe etmeleri için onu yap›n›z. Müslüman olsunlar.
E¤er onlar Ehl-i sünnet ve
cemâ’at olmazsa aran›zdan gitsinler [aran›zdan ç›kar›n›z]. Sak›n onlar gibi
sap›k fikrlere aldanmay›n›z, yanars›n›z.”
10– Refi’üddîn, Enes
bin Mâlik’den rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “Ebû Bekr
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benim vezîrimdir. Benim
yerimi tutar. Ömer benim
dilimdir. Ondan söz söyler. [Sözleri bendendir.]
Osmân bendendir. Ben
Osmân’dan›m. Ali benim
amcam›n o¤lu ve kardeﬂimdir. Yâ Ebâ Bekr! Öyle
zan ediyorum ki, k›yâmet
günü, benim ümmetime
ﬂefâ’at edeceksin!”
11– Sahîh rivâyet ile
Abdullah ibni Abbâs’dan
bildirilen hadîs-i ﬂerifte,
Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “Ebû Bekr dinin
dire¤idir. Ömer fitnenin kilididir. Ömer hayatta ol-
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dukça fitne olmaz. Osmân
münâf›klar›n mihnetidir.
Ya’ni ibtilâs›d›r. [Belâya
düﬂürdükleri kimsedir.]
Onun kâtilleri taraf›nda
olanlar, münâf›k olup, Cehennem’in aﬂa¤›lar›nda
olsalar gerektir. Ali bendendir ve ben Alîdenim.
Onun oldu¤u yerde ben
olurum. Benim oldu¤um
yerde Ali olur.”
12– Abdullah bin
Ömer’den rivâyet ile bildirilen hadîs-i ﬂerifte, Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Ebû Bekr benim
ümmetimin en iyisi ve en
sâd›¤›d›r. Ömer ümmetimin en azîzidir. Osmân
ümmetimin en hayâl›s›d›r
ve en çok ikrâm edenidir.
Ali ümmetimin en nûrlusudur.” Bir rivâyette “En
âlimidir.”
13– Abdullah bin
Mes’ûd rivâyeti ile bildirilen hadîs-i ﬂerifte, Resûlullah Efendimiz buyurdular
ki: “Ebû Bekr, ‹slam’›n tâc›d›r. Ömer, ‹slam’›n hullesidir [elbisesidir]. Osmân,

‹slam’›n cevâhiri ile süslü
imâmesidir. Ali, ‹slam’›n
güzel kokusudur.” Her
kim baﬂ›na tâc koymak,
hulleyi örtünmek, süslü
imâmeyi [sar›¤›] baﬂ›na
ba¤lamak ve güzel koku
sürünmek isterse, karanl›¤›n [zulmetin] ›ﬂ›¤› ve do¤ru yol üzere olan bu
imâmlara uymal›d›rlar. Zîrâ onlar ya¤mura benzer
ki, nereye düﬂerlerse faydal› olurlar.
14– Hubeyﬂ bin Hâlid
rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah Efendimiz buyurdular
ki: “Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Âiﬂe; Allahü teâlân›n âlidir. Ali ve Hasen,
Hüseyin ve Fât›ma; benim
âlimdir. Allahü teâlâ k›yâmet gününde, kendi âli ile
benim âlimin aras›n› Cennet bahçelerinden bir bahçe ile birleﬂtirir.”
15– Zübeyr bin Avvâm
rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah Efendimiz buyurdular
ki: “Yâ Rabbî! Ümmetimden eshâb›ma verdi¤in
bereketi geri tutma. Eshâdört büyük halife 233
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b›mdan Ebû Bekr’e verdi¤in bereketi ondan geri
tutma. Eshâb›m› Ebû Bekr
etrâf›nda topla. Onun iﬂlerini da¤›n›k etme. Ebû
Bekr dâimâ senin iﬂini
kendi iﬂleri ve meﬂgûliyyetleri üzerine tercih etmiﬂtir. Allah›m! Sen Ömer
bin Hattâb› azîz k›l. Osman’› sabr ve tahammül
üzerine k›l. Alî’ye tevfiki
refîk k›l.”
16– Enes bin Malik rivâyeti ile bildirilen hadîs-i
ﬂerifte, Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Ebû
Bekr’in sevgisi gufrân› vâcib k›lar. Ömer’in sevgisi
isyân› mahv eder. Osman’›n sevgisi îmân› kuvvetlendirir. Alî’nin sevgisi,
Cehennem ateﬂini söndürür.”
17– Ali bin Ebî Tâlib rivâyeti ile bildirilen hadîs-i
ﬂerifte; Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Allahü
teâlâ Ebû Bekr’e rahmet
etsin. Bana k›z›n› tezvîc
etti. Beni hicret ﬂehrine
götürdü. Ya’ni bana deve
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verdi ve bana mu’âvenet
etti. Ve yoldaﬂ oldu. Mekke-i Mükeremeden, Medîne-i münevvereye vard›k.” Âlimlerden ba’z›s›
derler ki, “hamelenî dâr-›
hicret” [Beni hicret diyâr›na taﬂ›d›]n›n manâs› odur
ki, Resûlullah Efendimiz
hicret gecesi, Mekke’den
d›ﬂar› ç›kt›lar. Bir miktar
yaya gittiler. Bir miktar yol
gittikten sonra yoruldular.
Gitmeye ta’katlar› kalmad›. ‹stedi ki o yere otursunlar. Hâlbuki müﬂrikler yollara gözcüler koymuﬂlar
idi. Ebû Bekr hazretleri, kâfirler izlerince gelip, bunlar› bulurlar diye korktu. Resûlullah Efendimizi arkas›na al›p, Allahü teâlân›n
kendisine güç ve kuvvet
vermesi ile, üç mil yahut
dahâ ziyâde mesâfe miktar› götürdü. Sonra develerin yan›na vard›lar.
“Allahü teâlâ ﬂânühü
rahmet etsin Ömer’e ki,
ac› da olsa, hakîkati söyler.
Allahü teâlâ rahmet etsin
Osmân’a ki, melekler on-
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dan hayâ ederler. Allahü
teâlâ Alî’ye rahmet etsin.
Allah›m! Alî’ye, her bulundu¤u yerde hakk› söylemesini muvaffak eyle.”
18– Ebû Hüreyre’nin rivâyet etti¤i hadîs-i ﬂerifte,
Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Rabbimden,
ümmetimden râz› olmas›n› sual ettim. Allahü teâlâ,
bana vahy gönderdi ki,
ben ümmetinden, üç kimse hâriç râz› oldum. Bunlar [ya’ni, râz› olmad›klar›m], Kur’ân-› azîm-üﬂ-ﬂâna mahlûkdur diyen. Di¤eri o kimse ki, senin eshâb›n› seb’ etti [kötüledi].
Biri o kimse ki, kader ile
tekellüm eder [konuﬂur].”
Ya’ni Kaderî olur. [Ehl-i
sünnet i’tikâd›nda olanlar
kadere inanm›ﬂ, hayr›n ve
ﬂerrin Allahü teâlâdan oldu¤una îmân etmiﬂlerdir.]
19– Âiﬂe-i S›ddîka’n›n
rivâyet etti¤i hadîs-i ﬂerifte, Resûlullah Efendimiz
buyurdular ki: “Ümmetimin en ﬂerlileri Eshâb›m›
kötüleyenlerdir.”

20– Enes bin Mâlik’in
rivâyet etti¤i hadîs-i ﬂerifte, Resûlullah Efendimiz
buyurdular ki: “Allahü teâlâya iblîs münâcât edip,
dedi ki, Yâ Rabbî! Âdem
aleyhisselâm Cennet’ten
yeryüzüne indi. Ben bilirim ki, ona kitap, resûl
gönderilir. Onlar›n kitâb›
nedir. Resûlleri kimdir. Allahü teâlâ buyurdu ki: Onlar›n Resûlleri melekler
olur. Kendilerinden Peygamberler olur. Onlar›n
kitâb› Tevrât ve ‹ncîl ve
Zebûr ve Fürkân olur. Dedi, yâ Rabbî! Benim kitâb›m nedir ve Resûlüm
kimdir. Allahü teâlâ azze
ismühü buyurdu ki: Senin
kitab›n odur ki, a’zâlar›n›
[uzuvlar›n›] i¤ne ile dö¤üp
[i¤ne bat›r›p], üzerlerine
çivid sürmek ve ﬂiir okumak. Resûllerin kâhinlerdir ki, remil atarlar, gayb
söylerler, cad›l›k ederler.
Ta’âm›n [yiyece¤in] o yiyecektir ki, onun üzerine
benim ‹sm-i ﬂerîfim an›lmaya. ﬁarab›n [içece¤in]
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sarhoﬂ eden her nesnedir
ve evin hamâmd›r. Âdem
o¤lu e¤er bir hatâ edip,
bir günâh iﬂlerse, sonra
piﬂmân olup, istigfâr
ederse, o günâh› yok olur.
‹blîs dedi; ben onlar›n
kalblerine bir günâh salar›m ve gözlerinde zînetlendiririm ki, o günâhdan
istigfâr ile halâs olmazlar.
[Bu günâh] Ebû Bekr ve
Ömer ve Osmân ve Ali
“rad›yallahü teâlâ anhüm” hakk›nda kötü söz
söylemek, Onlara düﬂman olmakt›r.”
21– Abdullah bin Abbâs’›n rivâyet etti¤i hadîs-i
ﬂerifte, Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Her
ﬂeyin bir asl› vard›r. Îmân›n asl› vera’d›r. Her ﬂeyin
bir fer’i vard›r. Îmân›n fer’i
sabrd›r. Her ﬂeyin bir koruyucusu vard›r. Bu ümmetin koruyucusu amcam
Abbâsd›r. Her ﬂeyin bir torunu vard›r. Bu ümmetin
torunu, o¤ullar›m Hasen
ve Hüseyindir. Herﬂey için
bir kanat vard›r. Bu üm236 dört büyük halife

metin kanad›, Ebû Bekr ve
Ömer’dir. Her ﬂey için bir
hisâr vard›r ki, onun sebebi ile düﬂman f›rsat bulamaz. Bu ümmetin kalkan›
ve hisâr›, Osmân ve
Ali’dir.”
22– Sahîh rivâyet ile
Ebû Zer-i G›fârî’nin bildirmiﬂ oldu¤u hadîs-i ﬂerifte,
Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Yay gibi
oluncaya kadar Allahü teâlâya ibâdet etseniz, yay
kiriﬂi gibi oluncaya kadar
oruc tutsan›z, dizleriniz
kuru oluncaya kadar namaz k›lsan›z, ehl-i beytimden veyâ eshâb›mdan birisine bu¤z etseniz, elbette Allahü teâlâ sizi burnunuz üzerine sürüyerek Cehennem’e dâhil eder.”
23– Enes bin Mâlik’in
rivâyet etti¤i hadîs-i ﬂerifte, Resûlullah Efendimiz
buyurdular ki: “Her Peygamberin bir nazîri vard›r.
Benim ümmetimden Ebû
Bekr ‹brâhîm Halîle (aleyhisselâm) benzer. Ömer,
Mûsâ kelîme (aleyhisse-
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lâm) benzer. Osmân, Hârûn’a (aleyhisselâm) benzer. Ali bana benzer. Îsâ
bin Meryeme (aleyhisselâm) bakmay› seven, Ebû
Zer-i G›fârî’ye baks›n .”
24– Bera’ bin Azîb’in rivâyet etmiﬂ oldu¤u hadîs-i
ﬂerifte, Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Arﬂ
üzerinde, Lâ ilâhe illallah
Muhammedün Resûlullah, Ebû Bekr-i S›ddîk,
Ömer-ül Fârûk, Osmân-›
ﬁehîd ve Aliyyül Mürtedâ
yaz›l›d›r.”

25– Ebû Hüreyre’nin rivâyet etmiﬂ oldu¤u hadîs-i
ﬂerifte, Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Ebû
Bekr ne iyi kiﬂidir. Ömer
ne iyi kiﬂidir. Osmân ne iyi
kiﬂidir. Ali ne iyi kiﬂidir.
Ebû Ubeyde ne iyi kiﬂidir.
Mu’âz bin Cebel ne iyi kiﬂidir.”
26– Seleme tebnil-Ekvâ’n›n rivâyet etmiﬂ oldu¤u hadîs-i ﬂerifte, Resûlullah Efendimiz buyurdular
ki: “Y›ld›zlar, semâ ehli
için emân halk olundu. Eshâb›m, ümmetime emân
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için halk olundu.” Y›ld›zlar
gökte oldu¤u müddetçe,
semâ ehli âfetlerden emîndirler. Eshâb›m›n muhabbeti, gönüllerde oldukça,
ümmetim türlü azâblardan
emîn olur.
27– Enes bin Mâlik’in
rivâyet etmiﬂ oldu¤u hadîs-i ﬂerifte, Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki:
“Üç ﬂey Enbiyâ iﬂlerindendir. Mu’allimlere ve üstâdlara hediye vermek. Âlimleri mükerem tutmak. Eshâb›m› sevmek.”
28– Ebû Sâid-il Hudrî’nin rivâyet etti¤i hadîs-i
ﬂerifte, Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Eshâb›m› kötülemeyiniz! Allahü teâlâ hakk› için, e¤er
sizin biriniz Uhud da¤› kadar alt›n sadaka fakîrlere
verseniz, onlardan birisinin bir müd miktar› sadakas›n›n yerini tutmaz ve
yar›m müdünün sevâb›na
eriﬂmez.” Bir müd ikiyüzyetmiﬂüç dirhem ve iki
dank eder. [875 gramd›r.]
238 dört büyük halife

29– Hazreti Ümm-i Seleme’nin rivâyet etti¤i hadîs-i ﬂerifte, Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki:
“Gökten bir kovan›n indi¤ini gördüm. Ben ki, Resûlullah›m! O kovadan on
yudum içtim. Sonra ondan Ebû Bekr ikibuçuk yudum içti. Ömer onbuçuk
yudum içti. Ondan sonra
Osmân onikibuçuk yudum içti. Sonra bu kova
semâya kald›r›ld›.” Bunun
manâs›, Allahü teâlâ bilir,
odur ki, Resûlullah Efendimizin o zaman ömrü on
sene kalm›ﬂt›. Ebû Bekr
ikibuçuk sene hilâfet ettiler. Ömer onbuçuk sene
halife oldular. Osmân onikibuçuk sene halife oldular.
30– Ebû Sâid-i Hudrî’nin rivâyet etti¤i hadîs-i
ﬂerifte, Peygamber Efendimiz buyurdular ki: “Size
kelâm-› kadîm ile bildirilenleri yapman›z lâz›md›r.
Amel etmemekte asla
özürünüz makbûl de¤ildir.
E¤er Kitâbullahda olmaz-
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sa, benim sünnetim ile
amel ediniz. E¤er benim
sünnetimde de olmazsa,
benim Eshâb›m›n söyledikleri ile amel etmekle
meﬂgûl olunuz. Zîrâ, muhakkak benim eshâb›m
gökteki y›ld›zlar gibidir.
Hangisine uyarsan›z, hidâyet bulursunuz. Eshâb›m›n ihtilâf› size rahmettir.”
Resûl-i muhterem Efendimizin kavl-i ﬂerîflerine
muvâf›k [uygun] olarak
baﬂka yerlerde de buyurulmuﬂtur.
“Ümmetim
aras›nda ihtilâf rahmettir.” Ya’ni ümmetimin
âlimleri, dinin asl›n› muhâfaza etmekte h›rsl›d›rlar.
Kitap, Sünnet, ‹cmâ’ ve K›yâs”dan d›ﬂar› ç›kmazlar.
Allahü teâlâ bir ümmette
bir tâife yaratt›. Bu söz sâhibi âlimler fürû-› dinde
ihtilâf ettiler. Dinin asl›n›
k›yâmete kadar, sakl› tuttular [Üsûl-i dîne dokunmad›lar.] Eshâb-› hadîs,
eshâb-› rey’ ehl-i sünnet
vel cemâ’at üzeredir. On-

lar› h›fz etmiﬂtir. ﬁer’î konularda birbirlerinin aras›nda ihtilâf olan âlimler,
birbirlerine kâfir demezler.
Mu’tezile, hâricî vb. tâifelerinden baﬂka hiçbir tâife
yoktur ki, baﬂka tâifeye kâfir desin. Muhakkak ki onlar›n s›fat› ile alâkal› olarak
Allahü teâlâ kelâm-› kadîminde buyurmuﬂtur: “...
Ancak Rabbinin rahmeti
ile anlaﬂ›p, ayr›lmayanlar
müstesnâd›r...” [Hûd sûresi 119]
Eshâb-› kirâm›n ihtilâf›nda bizim için rahmet
vard›r. Onlar›n herbirini
sevmelisin ki, rahmete kavuﬂas›n.
31– Refî’üddîn’den sahîh rivâyet ile bildirildi.
Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “E¤er Ebû
Bekr’in fazîletlerini gök
üzerine koysalar idi, ateﬂ
üzerinde tencerenin kaynamas› gibi, gö¤ün kaynamas›n› iﬂitirdiniz. Hazreti Ömer, o kimsedir ki,
heybeti meleklere te’sîr
eder. Hazreti Osmân o
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kimsedir ki, melekler gelip, Onun Kur’ân-› kerîm
okumas›n› dinlerler. Hazreti Ali o kimsedir ki, üzerinde yürüdü¤ü için yer
onunla ö¤ünür.”
32– Sahîh rivâyet ile
Rüknül-‹slam Ahmed-el
Cürcânî, Enes bin Mâlik’den bildirmiﬂ oldu¤u
hadîs-i ﬂerifte, Resûlullah
efendimiz hazretleri buyurdu ki: “Muhakkak benim havz›m için dört rükn
vard›r.” Ya’ni bu havz›n
ﬂarab›na dört yol vard›r.
Çihâr yâr-i güzîn olan Ebû
Bekr, Ömer, Osmân,
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Alî’nin tasarrufundad›r.
Nebîlerden sonra, gelmiﬂ
ve gelecek bütün insanlar›n üstünüdürler. Kevser
havz›n›n birinci rüknü Ebû
Bekr’in elinde olur. ‹kinci
rüknü Ömer’in elinde olur.
Üçüncü rüknü Osman’›n
elinde olur. Dördüncü rüknü Alî’nin elinde olur. Yüzyirmidörtbinden ziyâde
Peygamberin ümmetinden bir kimseye Çihâr yârdan iznsiz o havuza varma¤a izin yoktur. Kimsenin onun ile iﬂi yoktur.
Halk o gün susuz ve baﬂ›
aç›k ve hasta ve yanm›ﬂ
olup, Havz-› Kevser ile fer-
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yâdlar›n› giderme¤e, ferâhlama¤a muhtâcd›r. Her
kim Ebû Bekr’i sever,
Ömer’i sevmezse; o kimse
Ebû Bekr-i S›ddîk hazretlerinin yan›na gidip, su isterse, o kimseye su vermez. Her kim Ömer’i sevip, Ebû Bekr’i sevmezse,
o kiﬂi Hazreti Ömer’in yan›na var›nca, Hazreti
Ömer, Ebû Bekr’i sevmeyene su vermez. Her kim
Hazreti Osmân bin Affân’›
sevip, Hazreti Ali’yi sevmese, o kiﬂi Hazreti Osman’›n yan›na vard›kta,
Hazreti Osmân, Hazreti
Ali’yi sevmiyene su vermez. Her kim Hazreti Ali’yi
sevip, Hazreti Osman’›
sevmezse, Hazreti Osman’› sevmiyen Hazreti
Alî’nin yan›na vard›kta,
Hazreti Ali, ona su vermez.
E¤er dersen ki, Hazreti
Ebû Bekr, Hazreti Ömer’i
sevmiyeni, Hazreti Ali
Hazreti Osman’› sevmiyeni nereden bilir?
Resûlullah Efendimiz
buyurmuﬂtur ki, “Bir kim-

se, benim eshâb›m›n zerre miktar› bu¤z ve adâvetini gönlünde tutarsa,
aln›nda siyâh bir hat ﬂeklinde yaz› oldu¤u hâlde
kalkar: “Bu kimse Allahü
teâlân›n rahmetinden
ümîdini kesmiﬂtir” yaz›l›d›r.”
Ondan sonra Resûlullah Efendimiz buyurdular
ki: “Bir kimse ki, dilinin
sözünü ve kalbinin i’tikâd›n›, Ebû Bekr-i S›ddîk’›n
büyüklü¤ünde ve temizli¤inde iyi tutup ve Ebû
Bekr-i S›ddîk’i hak üzere
halife bilse, din ve ‹slam’›n› do¤ru etmiﬂtir. Allahü teâlân›n rahmetine
kavuﬂamamak derdinden
emîn olmuﬂtur. Her kim
dilinin sözünü ve kalbinin
i’tikâd›n› Ömer-ül Fârûk’un büyüklü¤ünde ve
temizli¤inde iyi tutup,
Ömer’i Ebû Bekr’den sonra emîr ve imâm bilirse,
kendi kurtuluﬂ yolunu bütün ﬂüphelerden pâk eder
Hakîkat ve yakîn ile yükü
hafîfliyenler ve kurtulandört büyük halife 241
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lar cümlesinden olur. Bir
kimse ki, dilinin sözünü ve
kalbinin i’tikâd›n›, Osmân
bin Affân’›n büyüklü¤ü ve
temizli¤inde iyi tutarsa
[dili ile ve kalbi ile onu iyi
bilirse], Ömer’den sonra
halife ve imâm bilirse,
nûr-ül lütf ve kemâl-i îmân
ile ve Kur’ân-› kerîmin nûru ile münevver ve rûﬂen
olur ve kabir karanl›¤›n› o
sebeb ile kendinden uzak
tutmuﬂ olur. Bir kimse dilinin kavlini [sözünü] ve
kalbinin i’tikâd›n› Aliyyül
Mürtedân›n büyüklü¤ü ve
temizli¤inde iyi tutup
[onu iyi bilip], Ali’yi Osmân’dan sonra halife ve
imâm bilirse, o kimse, takvâ elini îmân a¤ac›n›n budaklar›ndan [dallar›ndan]
bir buda¤a uzatm›ﬂ, dostluk ve âﬂinâl›k ahdini Allahü teâlâ ile ve melekler ile
ve Nebîler ile ve bütün
mü’minler ile sa¤lamlaﬂt›rm›ﬂ olur. Bir kimse, benim bütün eshâb›ma ve
Ehl-i beytime, küçü¤üne
ve büyü¤üne, günâhkâr›242 dört büyük halife

na ve günâhs›z›na, dili ile
medh-ü senâ etse, kalbiyle, hay›r ve salâh, s›dk ve
sevâb ve reﬂâd i’tikâd etse, o kimse mü’mindir. Bir
kimse benim eshâb›ma,
aralar›ndaki muhârebelerden ve sulhden, hay›rdan
ve ﬂerden, fayda ve zarardan, onlar hakk›ndan dili
ile kötü söz söyler ise, kalbiyle onlar› inkâr ve bu¤z
ederse, o kimse münâf›kd›r. Ebedî Cehennem’de
kal›r ki, Allahü teâlâ (Sûre-i
Nîsâ 145.ci âyet-i kerîmesinde meâlen), “Münâf›klar elbette Cehennem’in
esfel derekesinde olurlar.
Onlar için hiçbir yard›mc›
yoktur.” buyurmuﬂtur.
Resûlullah Efendimizin
bu havz›na Kur’ân-› azîm
ve kitap-› kadîmde delîl
vard›r. Söz uzayacak ise
de, bahsetmek lâz›md›r.
Resûlullah Efendimizin
mübârek sözleri, Kur’ân-›
azîm-üﬂ-ﬂânda bildirilmiﬂtir. Allahü teâlâ buyuruyor: “Bismillâhirrahmânirrahîm. ‹nnâ a’taynâ .......”

AL‹ B‹N EBÎ TÂL‹B
Bu sûrenin harflerini ve
kelimelerini beyan edelim.
Sonra fazîletini beyan
edelim. Bu sûre üç âyettir.
Kelimeleri ondur, harfleri
k›rkikidir. Emîr-ül mü’minîn Ali haber verdi. Resûlullah buyurdu ki: “Her
kim bir kere ‹nnâ a’taynâ
sûresini okursa, Allahü teâlâ, o kimseye, Cennet’te
o kadar ni’met ve hil’at,
makâm ve derece verir ki,
tamam›, yeryüzü do¤udan-bat›ya kadar deve ile
dolu olsa ve her deve üzerinde bir kitap olsa, her kitab›n eni ve uzunlu¤u bütün yeryüzü kadar büyük
olsa, o kitaplar›n tamam›
k›l kalem ile ince yaz›lm›ﬂ
olsa, cümlesi bu sûre-i azîmeyi okuyan›n kazand›¤›
ni’metlerin,
mülklerin,
köﬂklerin,
çardaklar›n,
odalar›n vas›flar›n› aç›klamaya ancak yeter.”
Allahü teâlâ Peygamber Efendimize buyurdu
ki: “Biz sana senden ötürü
ve senin ümmetinden
ötürü bir havz i’tâ ettik,

verdik. Bütün Peygamberler ve ümmetleri o k›yâmet günü o havz›n ﬂarâb›n› arzû edici olurlar.” Resûlullah Efendimiz o günde Cebrâîl aleyhisselâmdan ‹nnâ a’taynâ sûresini
iﬂitti. Sonra Mi’râca ç›kt›¤›nda, gözleri ile gördü.
Eshâb-› güzîn aras›nda
Kevser havz›ndan bahsedilmedi¤i ân az olur idi.
Dünyada, yarat›ld›¤› ândan beri Havz-› Kevsere
benzer bir havz görülmemiﬂtir. Bundan sonra da
k›yâmete kadar olmas›
mümkün de¤ildir. Onu
gördükten sonra, onun akmas› sesini iﬂitti. Murâd
etti ki [istedi ki], Kevser
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havz›n›n sesini vasfetsin.
Mümkün olmad›. Zîrâ o
ibâre Eshâb-› güzînin kudretine ve fehmine s›¤maz.
Cebrâîl aleyhisselâm geldi
ve dedi ki, yâ Resûlallah!
Allahü teâlâ buyurdu ki:
“Sen onun sesini vasf etmekte zorluk çekiyorsun.
Eshâb›n›n da fehmetmeye
[anlama¤a]
kudretleri
yoktur. Biz kemâl-i lütfumuz ile, zahmetsiz ve s›k›nt›s›z, Kevser havz› suyu
dört ›rma¤›n›n sesini iﬂittirdik ki, havz-› kevsere gider. Su, süt, ﬂarap ve bal
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›rmaklar›ndan gider. ‹ﬂte
senin eshâb›na ve ümmetine gösterdik. Her kim isterse ki, söyle, iki parma¤›n› iki kula¤›na koysun. O
sesi bunca y›ll›k yoldan
kendi kula¤› ile iﬂitir.”
33– Kevser havz› vasf›
için söylenen haberler devamla ﬂöyledir. Abdullah
bin Ömer’in rivâyet etti¤i
hadîs-i ﬂerifte, Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki:
“Muhakkak benim için bir
havz vard›r. Rabbim bana
va’detmiﬂtir. K›yâmet günündeki, o havuzdan çok
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hay›r ve fayda görülse gerektir. O havz›n ad› Kevser’dir. O havz›n sâkîleri,
Ebû Bekr-i S›ddîk, Ömer-ül
Fârûk, Osmân-› Zinnûreyn
ve Aliyyül Mürtedâ’dir. O
havz›n eni do¤u ile bat›
aras› kadard›r. Uzunlu¤u
gök ile yer aras› kadard›r.
Onun çanaklar› ve kadehleri, ibrikleri ve maﬂrapalar›n›n say›s›, y›ld›zlar adedince, beﬂyüz senelik yol
boyunca güzel bir ﬂekilde
dizilmiﬂ. Her [âh›ret] ﬂarâb› içici, bu bardaklar, kadehler, ibrik ve maﬂrapalar ile içer. Üzerlerinde
kudret-i ilâhî ile bütün
[mü’minlerin] ismleri yaz›lm›ﬂt›r. Her yer bir cevherden ve her kadeh bir
bak›rdan, her cam bir heykelden, her kadeh bir sûretten, her ibrik bir hilkattendir. O havz›n dibinde
taﬂ parçalar› ve kum yerine k›rm›z› yâkut ve yeﬂil
zeberced vard›r. O çak›l
taﬂlar›n›n alt›nda çamur
yerine, kokucu misk ve
çamurun alt›nda yer ve

toprak yerine güzel kokulu kâfûr, her taraf› nûr üzerine nûr, sürûr üzerine sürûrdur. Etrâf›nda za’ferân
kubbeleri, mercân incisi
çad›rlar›, her yerde renk
renk döﬂekler döﬂenmiﬂ,
her yerde tahtlar ve istinât yerleri koyulmuﬂ. O
havz›n ﬂarâb› sütten beyaz ve baldan tatl›, kardan
so¤uktur. Dünyada olan
her güzel kokudan dahâ
güzel kokusu vard›r. Âb-›
hayattan ziyâde hazmolucudur. Her kim o havuza
dalsa, bo¤ulmaz. ‹stese ki
o havuzdan bir da¤ kadar
su götürebilir. Gücü yeter,
zay›fl›k yoktur. Her kim ki,
onun ﬂarab›ndan bir katre
tatsa, baﬂ›ndan aya¤›na
kadar bütün a¤r›lardan,
dertlerden, hastal›klardan
kurtulur. Hiç susamaz.
Korkudan emîn olur. Kim
ki bir katrenin kokusunu o
havz-› kevserden alsa, bütün insanlar›n ve kokular›n ve ferâhl›¤›n asl›n› ve
fer’ini, o kimse cân›nda ve
teninde iﬂitir. Menba’›
dört büyük halife 245
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[kayna¤›] ve yolu Tûbâ
a¤ac›n›n kökündedir. Asl›
sidret-ül müntehâdand›r.
Dört ›rmakt›r, dört taraf›ndan gelir. O ›rmaklar birbirine mülâkat ettikten sonra, havz-› kevsere gelir. Biri su ›rma¤›, biri süt ›rma¤›, biri ﬂarap ›rma¤›, biri
bal ›rma¤›. Su ›rma¤› Ebû
Bekr tâli’ine, süt ›rma¤›
Ömer-ül Fârûk tâli’ine, ﬂarap ›rma¤› Osmân-› Zinnûreyn tâli’ine, bal ›rma¤›
Aliyyül mürtedâ tâli’ine
akarlar. Bir ﬂarap ki, hem
simâ’ eder, hem cemâl verir, hem kuﬂlar gibi uçar,
döner, hem ma’ﬂuklar ve
dilberler gibi iﬂve ve naz
eder. ‹çenler ile söyleﬂir.
Onda her vakit tavus var,
ve gelin var. Kuﬂlar var.
Deve boynu gibi boynu
olan herbir kuﬂ, o ﬂarab›n
[havz suyunun] üzerinde,
dostlar›n murâd› üzerine
gelirler.”
Ebû Bekr-i S›ddîk ve
Ömer-ül Fârûk dediler ki:
Yâ Resûlallah! O kuﬂlar ikrâm edici mi olurlar. Resû246 dört büyük halife

lullah Efendimiz buyurdular ki: “O kimseler ki, o
kuﬂlar› yir. Onlar ziyâde ikrâm edici olur.” Sonra, Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: Muhakkak benim
havz›m›n dört rüknü olur.
Birincisi Ebû Bekr’in elinde olur. ‹kinci rüknü
Ömer’in elinde olur. Üçüncü rüknü Osman’›n elinde
olur. Dördüncü rüknü
Alî’nin elinde olur.
34– Câbir bin Abdullah
rivâyeti ile bildirilen hadîs-i
ﬂerifte, Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Allahü
teâlâ bütün âlemlerden,
Peygamberlerden ve Resûllerden beni seçti. Peygamberler ve mürselînden gayri, bütün âlemler
üzerine benim Eshâb›m›
seçti. Bütün Eshâb›mdan
dördünü seçti. Ebû Bekr,
Ömer, Osmân ve Ali. Bunlar› bütün eshâb›mdan
büyük ve fazîletli yapt›.
Sonra yüzyirmidört binden ziyâde Peygamberin
ümmeti aras›nda benim
ümmetimi ihtiyâr etti
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[seçti]. Ümmetim aras›nda dört devr seçti. Bu dört
devrden üçü birbiri akabincedir. Sahâbe, tâbi’în,
tebe-i tâbi’în. Bir kavim ki,
vakti Îsâ aleyhisselâm›n
nüzûlü vaktidir. [Dördüncü devre, bu devredir.] Bu
dört tâifenin zikri Kur’ân-›
mecîdde, Vâk›a sûresinin
evvelinde gelmiﬂtir. O üç
tâifenin hakk›nda, “Onlar›n büyük k›sm› eski ümmetlerdendir” diye bildirilmiﬂ, dördüncü k›smdakiler ise, “Bir k›sm› da
sonrakilerdendir” buyurularak bildirilmiﬂtir. [Vâk›a
13-14]
35– Nu’mân bin Beﬂîr
rivâyeti ile bildirilen hadîs-i
ﬂerifte, Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Ümmetimin en merhametlisi
Ebû Bekr’dir. Allah›n dininde en kuvvetli olan›n›z
Ömer’dir. Hayâda en sâd›k
olan›n›z Osman’d›r. En
isâbetli hüküm vereniniz
Ali’dir.”
Allahü teâlâ bu ümmete mahsus dört büyük

ni’met vermiﬂtir ki, hiçbir
ümmete, insanlar›n evveli Âdem aleyhisselâm›n
zaman-› ﬂerîfinden bu
ümmete gelinceye kadar
böyle ni’met vermemiﬂtir.
Bu dört ni’metin ﬂükrünü
bu ümmetten bunun hüccetini ve hikmetini bilen
bu dört kimse üzerine farz
etmiﬂtir. Birincisi, Muhammed “aleyhisselâtü
vesselâm” hazretleri gibi
bir Peygamber, ya’ni Resûl ni’metidir. ‹kincisi, ‹slam dîni gibi, k›ymetli bir
din ni’metidir. Üçüncüsü,
Kur’ân-› kadîm gibi, bir
kelâm-› kerîm ni’metidir.
Dördüncüsü, kendi zât-›
pâk›na mahsus muhabbeti, dostlu¤u, bu ümmete hediye etme ni’metidir.
[Allahü teâlâ Mâide sûresi
54.cü âyetinde meâlen
“Allahü teâlâ onlar› sever.
Onlar da Allahü teâlây›
severler” buyurmuﬂtur.]
Âlem yarat›ld›¤›ndan beri, bizden baﬂka kimseye,
Allahü teâlâdan bu dört
ni’met müyesser olmadört büyük halife 247
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m›ﬂt›r. Bu dört hil’at verilmemiﬂtir. Bizden önce
olan ümmetlerde Peygamberler çok idi. Lâkin
Muhammed Efendimiz
gibi yok idi. Bu ümmetlere de kitap nâzil olmuﬂ idi.
Lâkin Kur’ân-› azîz ve mecîd-i kerîm gibi nâzil olmam›ﬂd›. Bizden önceki
ümmetlere Allahü teâlâ
çok ni’metler verdi. Lâkin
kendi husûsî muhabbeti
gibi kimseye vermedi. [Bu
ümmete verdi.] Ondan
dolay› ki, Cebrâîl ve Mikâîlin kullu¤u husûsî ni’metler ile, ‹srâfîl ve Azrâîlin
kullu¤u husûsî hil’atlar
iledir. Bunun gibi, Ruhâniyân ve Kerûbiyân meleklerinin kullu¤u husûsî
ni’metler iledir. Hamele-i
arﬂ ve kürsîyi nakl eden
meleklerin ve Levh-i mahfûz emînlerinin ve Kalemi alâ rakîblerinin kullu¤u
husûsî hil’at iledir. Ümmet-i Muhammed’in ya’ni
bize mahsus hil’at ve
ni’met, onun dostlu¤udur.
248 dört büyük halife

Allahü teâlâ, bu ümmete dört büyük ni’met ve
hil’at ihsân buyurdu. Bu
dört ni’metin ﬂükrünü tamam ve lây›k oldu¤u üzere, bu ümmetten talep etti.
Buyurdu ki: E¤er siz bu
dört ni’metin ﬂükrünü istenilen ﬂekilde yerine getirirseniz, üzerinize h›fzederim. Onun üzerine dîdâr
ve cemâlimi görmeyi ziyâde ederim. [‹brâhîm sûresi
7.ci âyet-i kerîmesinde
meâlen], “Ni’metlerime
ﬂükür ederseniz, onlar›
artt›r›r›m” buyurulmuﬂtur.
Burada, “artt›r›r›m” kelâm›, dîdâra, Cenâb-› Hakk›n
cemâlini görmek ma’nâs›nad›r. Çünkü, Yûnüs sûresi 26.c› âyetinde meâlen,
“Dünyada güzel amel iﬂleyenlere Hüsnâ ve ziyâde
vard›r” [Cennet ve Allahü
teâlây› görmek vard›r] buyurulmuﬂtur. Lâkin, bu
cümle ile Allahü teâlâ bilir
ki, bizim ömrümüz, di¤er
ümmetlerin ömründen k›sad›r. Bizim bedenimiz, di¤er ümmetlerin bedenle-
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rinden
küçüktür.
Bu
ni’metleri ki bize verdi ve
ﬂükrünü vâcib k›ld›. Bilir ki,
Ona lây›k ﬂükür etmeye
kâdir de¤iliz. ﬁükür kemâl
üzere olmay›p, azledilmiﬂ
ve ayr› düﬂmüﬂ kal›r›z.
Sonra kendi fadl› ve rahmeti ile takdîr ve tedbîr
edip, bu ümmetten dört
kimseyi, bu dört ni’metin
ﬂükrü için seçti. Birincisi,
Ebû Bekr-i S›ddîk›, Muhammed Mustafa ni’metinin ﬂükründen dolay› seçti. ‹kincisi, Ömer-ül Fârûk;
dîn-i ‹slam ni’metinin ﬂükründen dolay› seçti. Üçün-

cü; Osmân Zinnûreyni,
Kur’ân-› azîm ni’metinin
ﬂükründen dolay› seçti.
Dördüncü, Aliyyül Mürtedâ’y›, kendi muhabbeti
ni’metinin ﬂükründen dolay› seçti. Ebû Bekr-i S›ddîk, Muhammed Mustafâ
ni’metinin ﬂükrünü lây›k›
ile edâ etti. Teni ve cân› ve
mal› ve evlâd› ile yard›mda bulundu. Fayda ve zarar›n› hep onun iﬂi yoluna
harc etti. Ömer-ül Fârûk,
‹slam ni’metinin ﬂükrünü
kemâli ile edâ etti. Bütün
gayretini, ﬂiddetini ‹slamiyet yolunda kulland›. Gizli
dört büyük halife 249
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‹slam’› âﬂikâr etti. Osmân-›
Zinnûreyn Kur’ân-› azîmüﬂ-ﬂân›n ﬂükrünü gerekti¤i gibi edâ etti. Kur’ân-› kerîmi toplad›. Kendi beﬂ
adet Kelâmullah yazd›rd›.
‹slam’›n dört bir taraf›ndaki beldelere gönderdi. ‹ki
rekat namazda Kur’ân-›
kerîmi hatmetti. Aliyyül
mürtedâ, özel muhabbetin
ﬂükrünü hakk›yla edâ etti.
K›l›nc›n› k›n›ndan çekti. O
k›l›nc›n kahr› ile dostlar›
düﬂmanlardan ay›rd›. O
dört ni’metin hay›r ve bereketi ve o dört hil’atin
ﬂükrü, bugün dünyada ve
yar›n âh›rette ebedî kalacakt›r. Bizim üzerimizde o
hayr›n manâs› ﬂudur: Resûlullah buyurdu ki: “Ümmetimden, ümmetim üzerine en merhametlisi Ebû
Bekr-i S›ddîk’t›r. Allahü teâlân›n dininde en kuvvetli
olan›n›z Ömer-ül Fârûk’tur. Hayâ cihetinden
en sâd›k olan›n›z, Osmân
bin Affân’d›r. En cömerdiniz, hem beden, hem mal
ile Ali bin Ebî Tâlib’dir.”
250 dört büyük halife

Rahmetin en kâmil olan› Ebû Bekr’in nasîbidir.
Kuvvetin tamam olan›
Hazreti Ömer’in nasîbidir.
Hayân›n en yükse¤i Hazreti Osman’›n nasîbidir. Cömertlik ve yi¤itlikte en önde olmak Hazreti Alî’nin
nasîbidir. Hazreti Ebû Bekr
rahmet ile vas›fland›r›lm›ﬂt›r. Rahmetin yeri gönüldür. Hazreti Ömer kuvvet ile vas›fland›r›lm›ﬂt›r.
Kuvvetin mahalli bedendir. Hazreti Ebû Bekr gönül
yerindedir. Hazreti Ömer
beden yerindedir. Gönül
ile beden birbiri ile berâber bulunur. Lâkin beden
gönlün hizmetindedir. Gönül bedenin âmiridir. Hazreti Ebû Bekr hilâfetin asl›d›r. Hazreti Ömer fer’idir.
Bunun gibi, hayâ Hazreti
Osman’›n s›fat›d›r. Civânmertlik Hazreti Alî’nin s›fat›d›r. Hayân›n mahalli gözdür. Civânmertlik el ile
olur. Göz ve el ikisi de kiﬂinin zînetidir. Lâkin göz elden üstündür. O sebebden
ki, yar›n kul k›yâmet gü-
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nünde, eli ile Allahü teâlân›n hil’at›n› tutar. Ammâ,
Allahü teâlân›n bîçûn ve
bîçûgûne [nas›l oldu¤u
anlaﬂ›lam›yan ve anlat›lam›yan] cemâl-i ezelîsini,
gözü ile [nas›l oldu¤u anlaﬂ›lam›yan ve anlat›lam›yan ﬂekilde] müﬂâhede
eder.
36– Zührî, isnâd ile Abdürrahmân bin Avf’dan rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah
Efendimiz, bir gün Medîne-i münevverenin mescidinde, Ömürlerinin altm›ﬂüç yaﬂ›n›n son günlerinde, çok cemâ’at aras›ndan
kalkt›. Minbere ç›kt›. Allahü teâlâya hamd ve senâ
etti. Baﬂlang›c sözünden
sonra buyurdu. “Bana ne
olmuﬂtur ki, sizi ihtilâf
içinde görürüm. Ey havâs
ve avâm! Benim sevgim,
ehl-i beytimin sevgisi, Eshâb›m›n sevgisi, benim
ümmetimin üzerine k›yâmet gününe kadar farzd›r.” Buyurdu ki, “Ebû
Bekr-i S›ddîk nerededir.”
Ebû Bekr de oldu¤u yer-

den sür’atle ayak üzerine
kalk›p, dedi ki, yâ Resûlallah! Ben buraday›m. Hazreti Server-i âlem buyurdu: “Bana yak›n gel yâ
Ebâ Bekr!” O da yak›n›na
vard›. Buyurdu: “Minber
üzerine gel.” Minber üzerine vard›. Resûlullah’›n
huzuruna vard›. Onu yan›na ald›. Onun yüzünü kendi mubârek sînesine [gö¤süne] tuttu. Bir müddet
yüzünü, mubârek sînesine
sürdü. ‹ki gözünün aras›ndan öptü. Orada o kadar
a¤lad› ki, mubârek gözlerinin yaﬂ›, mubârek yüzünden kendi üzerine ve Ebû
Bekr’in üzerine ak›yordu.
Yüksek ses ile: “Ey Müslümanlar! Bu gördü¤ünüz
Ebû Bekr-i S›ddîk’t›r. Muhâcîr ve Ensâr›n seyyidi ve
büyü¤üdür. O kimsedir ki,
Allahü teâlâ bana emretti
ki, ben onu kendime, dünyada baba mertebesinde
tuttum. Âh›rette sonsuz
olarak dost edindim. Bu
benim
musâhibimdir.
Cümle halk beni tekzîb
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ederken, o beni tastik etti.
O vakit ki, bütün herkes
beni sürdü¤ü zaman bu
beni mekânland›rd›, makâmland›rd›. Herkes benden kaç›p, nefret etti¤i zaman bu benimle ülfet ve
ünsiyyet etti. Herkes beni
öldürmek istedi¤i zaman,
mal›n›, cân›n›, bedenini
bana fedâ etti. K›z› Âiﬂe-i
S›ddîkay› bana tezvîc etti.
Bilâl’i kendi mal›ndan benim için âzâd etti. Allahü
teâlân›n la’neti ve meleklerin la’neti, bütün insanlar›n la’neti, buna bu¤zedenlerin üzerine olsun. Allahü teâlâ buna bu¤zedenlerden bîzârd›r. Ben de
bîzâr›m. Her kim isterse
ki, Allahü teâlândan ve
benden bîzâr olmak; Ebû
Bekr’den bîzâr olsun.”
Sonra buyurdu ki; “Ey
Müslümanlar! Burada bulunup, benim sözlerimi
iﬂitiyorsunuz! Bu sözleri,
benim ümmetimden burada bulunm›yanlara, k›yâmete dek iletiniz. Yâ
Ebâ Bekr! Geri dön, yerin252 dört büyük halife

de otur. O ﬂeyi ki, ben senin hakk›nda söyledim.
Allahü teâlâ bilir, gerçektir, sâbittir. Ve benim söyledi¤imden ziyâdedir.”
Ebû Bekr minberden inip,
yerine oturdu.
Sonra buyurdu ki,
“Ömer bin Hattâb nerededir”. Hazreti Ömer yerinden sür’atle kalk›p, dedi ki,
“Yâ Resûlallah! Ben buraday›m.” Buyurdu: “Yâ
Ömer, benim yan›ma
gel!” O da geldi. Buyurdu:
“Yâ Ömer, minber üzerine
gel.” Ömer da minber
üzerine geldi. Resûlullah
Efendimiz onun yüzünü
mubârek sînesine [gö¤süne] dayad›. ‹ki gözünün
aras›ndan öptü. Gördük ki,
mubârek gözlerinin yaﬂ›
Hazreti Ömer’in üzerine
damlad›. Sonra minber
üzerinde yüksek ses ile
buyurdu ki; “Ey Müslümanlar! Bu Ömer-ibnül
Hattâbd›r. Muhâcir ve Ensâr›n büyü¤üdür. Bu o
kimsedir ki, Allahü teâlâ
bana emretti ki, ben bunu
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yard›mc› ve meﬂveret edici olarak ald›m. Bu o kimsedir ki, Allahü teâlâ
Kur’ân-› kerîmi bunun lisân›, kalbi ve yed-i üzerine
nâzil etmiﬂtir [indirmiﬂtir].
Bu o kimsedir ki, ac› da olsa, hakk› kabûl eder. Bu o
kimsedir ki, Allahü teâlân›n emir ve yasaklar›nda,
ay›playanlar›n ay›plamalar›ndan çekinmez. Bu o
kiﬂidir ki, ﬂeytân ondan
kaçar. Bu odur ki, bunun
heybetinden, hârâ taﬂ›,
demir ve çelik erir ve
mahv olur. Bu odur ki, yar›n Cennet’in ›ﬂ›¤›d›r ve
Cennet ehlinin mefâhiridir. Buna bu¤zedenin üzerine Allahü teâlây›n, meleklerin ve bütün halk›n
la’neti olsun. Allahü teâlâ
buna bu¤zedenlerden berîdir [uzakt›r], ben de uza¤›m.”
Sonra “Osmân bin Affân” nerededir, buyurdu.
Osmân bin Affân oturdu¤u yerden sür’atle kalk›p,
“Yâ Resûlallah! ‹ﬂte ben
buraday›m” dedi. Buyur-

du: “Yâ Osmân bana yak›n gel!” O da gelip, minbere ç›kt›. Onu da mubârek gö¤süne çekip, iki gözünün aras›ndan öptü.
Sonra o kadar a¤lad› ki;
Nakleden der ki: Mubârek
gözlerinin yaﬂ› ak›p, Hazreti Osman’›n üzerine döküldü¤ünü gördüm. Sonra yüksek sesle buyurdu:
“Ey Müslüman cemâ’ati!
Bu Osmân bin Affân’d›r.
Muhâcir ve Ensâr›n büyü¤üdür. Bu, o kimsedir ki,
Allahü teâlâ bana emretti
ki, ben onu sened ve dâmâd ittihâz ettim [seçtim]. ‹ki k›z›m› vererek dâmâd seçtim. E¤er üçüncü
k›z›m olayd›, onu da tezvîc ederdim. Bu, o kimsedir ki, gökteki melekler
bundan hayâ eder. Buna
bu¤zedenler üzerine Allahü teâlân›n ve bütün
la’net edenlerin la’neti olsun!”
Sonra buyurdu: “Ali
bin Ebî Tâlib nerededir.”
Hazreti Ali oturdu¤u mekândan sür’atle kalk›p, dedört büyük halife 253
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di ki: “Yâ Resûlallah! Ben
burada hâz›r›m.” Resûl-i
Hudâ Muhammed Mustafâ Efendimiz, “Bana yak›n
ol” buyurdu. O da yak›n
oldu. “Minber üzerine
gel” buyurdu. O da geldi.
Yüzünü mubârek gö¤süne
bast›. ‹ki gözünün aras›ndan öptü. O kadar a¤lad›
ki, mubârek gözlerinin yaﬂ› Hazreti Alî’nin üzerine
akt›. Sonra mubârek eli ile
tutup, yüksek sesle buyurdu ki, “Ey Müslüman cemâ’ati! Bu Ali bin Ebî Tâlib’dir. Bu Muhâcir ve Ensâr›n büyü¤üdür. Ve benim kardeﬂimdir. Amcam
o¤ludur. Ve benim dâmâ-
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d›md›r. Tenimdendir, kan›mdand›r, tüyümdendir.
Bu, iki torunumun babas›d›r. Hazreti Hasen ve Hüseyin ki, Cennet gençlerinin seyyidleridir. Bu, çok
gam ve gussay› benden
gidermiﬂtir. Çok alçak ve
kuvvetli düﬂmanlar› susturmuﬂtur. Bu o kimsedir
ki, ad› mukâbilinde, Allahü teâlân›n aslan› ve k›l›nc›d›r. Allahü teâlân›n ve
bütün la’net edenlerin
la’neti, yeryüzünün düﬂmanlar›na ve buna bu¤zedenlere olsun. Allahü teâlâ ona bu¤zedenlerden
berîdir [uzakt›r]. Ben de
berîyim [uza¤›m]. Kim Al-
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lahü teâlâdan uzak olmak
istemezse, Ali bin Ebî Tâlib’den uzak olmas›n. Sizden hâz›r olanlar›n›z, bu
Vasiyetleri, burada bulunm›yanlara
ulaﬂt›rs›n.”
Sonra buyurdular ki; “Var
otur, yâ Ebel Hasen. Her
ne ki, senin hakk›nda söyledim. Allahü teâlâ âlimdir
ki, fazlas› ile do¤rudur.”
Ondan sonra yüksek sesle
buyurdu: “Ey Müslümanlar! E¤er, Allahü teâlâya
ibâdet etmekten yay kiriﬂi
gibi incelseniz, dizleriniz
kuruyuncaya kadar namaz k›lsan›z, ondan sonra
ehl-i beytimden ve eshâb›mdan birine bu¤z etseniz, Allahü teâlâ sizi, Cehennem zebânîlerine emrederek, yüzünüz üzerine
Cehennem’e dâhil ederler.”
37– Câbir bin Abdullah
rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah Efendimiz buyurdular
ki: “O gün ki, Hazreti Cebrâîl-i emîn aleyhisselâm
bu âyet-i kerîmeyi getirdi.
Allahü teâlâ [Mâide sûresi

6.c› âyet-i kerîmesinde
meâlen] buyurur: “Ey
îmân edenler! Namaza
kalkt›¤›n›z zaman, yüzünüzü ve dirseklere kadar
kollar›n›z› y›kay›n›z! Baﬂ›n›za mesh ediniz! Topuklara kadar ayaklar›n›z› y›kay›n›z!” Cebrâîl aleyhisselâm, Hilâfet hüccetini
[delîlini], abdest âyet-i kerîmesi ile bana bildirdi.
Dedi: Yâ Muhammed!
Muhakkak, yüz ve eller,
baﬂ ve ayaklar tahârette,
Ebû Bekr-i S›ddîk, Ömer
bin Hattâb, Osmân bin Affân, Aliyyül Mürtedâ gibidir.” Bunun beyan› uzun
sürer, ammâ, onu söylemekten baﬂka çare yoktur.
Bu Çihâr yâr-i güzîni
sevmek farzd›r. Bunu anlatmak îcâb eder. Bu dört
iﬂin yap›lmas› birbirinden
ayr› de¤ildir. Birbiri ile alâkal›d›r. Bu Çihâr yâr›n
dostlu¤u [sevgisi] de ayr›
de¤ildir. Birbiri ile alâkal›d›r. Tahâret [abdestte y›kanacak] mahalli dört uzuvdur. Halifelik mahalli de
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dört ﬂah›st›r. Tahârette y›kanacak farz olan mahal
dörttür. Lâkin o mahallerin
asl› birdir ki, kalb ve dindir.
Bu dört iﬂin do¤rulu¤u, bu
dört mahalde niyete ba¤l›d›r. Niyet olmay›nca tahâret olmaz. Di¤er taraftan
bu dört büyük halifenin
sevgisi risâlete [Peygamberli¤e] ba¤l›d›r. Risâlet
olmay›nca halifelik olmaz.
Zîrâ burada, bu dört uzuvun tahâretinde tertîb farzd›r. Önce yüzü y›kamak,
sonra kollar› y›kamak, ondan sonra baﬂ› mesh etmek, ondan sonra ayaklar›
y›kamak. Burada da Çihâr
yâr-i güzînin dostlu¤unda
tertîb farzd›r. Önce Ebû
Bekr, ondan sonra Ömer,
sonra Osmân, dahâ sonra
Ali’dir “rad›yallahü teâlâ
anhüm”. Ebû Bekr abdestte yüz menzilesindedir.
[Ya’ni yüz gibidir.] Yüzün
tamam›n› y›kamak farzd›r.
Ömer abdestte kol yerindedir. Kollar›n yar›s›n› y›kamak farzd›r. Osmân abdestte baﬂ yerindedir. Ba256 dört büyük halife

ﬂ›n dörtte birini mesh etmek farzd›r. Ali abdestte
ayak yerindedir. Aya¤› topu¤u ile y›kamak farzd›r.
[Baca¤›n] sekizde biridir.
Bunun gibi, tamam› y›kanan uzuv, yar›s› y›kanan
uzuvdan efdaldir. Yar›s› y›kanan uzuv, dörtte biri
mesh olunan uzuvdan efdaldir. Dörtte biri mesh
olunan uzuv, sekizde biri
y›kanan uzuvdan efdaldir.
Böylece Ebû Bekr, Ömer’den; Ömer, Osmân’dan;
Osmân, Ali’den efdaldir.
Hazreti Ali, kendi vaktinden k›yâmete kadar olan
bütün Müslümanlardan
efdaldir.
‹ﬂâret: Ebû Bekr-i S›ddîk, tahârette yüz [çehre]
menzilesindedir. Ömer-ül
Fârûk el [kol] menzilesindedir. Osmân-› Zinnûreyn
baﬂ menzilesindedir. Aliyyül mürtedâ ayak menzilesindedir. Yar›n Cennet’te
aya¤›n iﬂi ve meﬂguliyeti,
tahta oturmak ve bir Cennet bine¤ine binmektir.
Baﬂ›n Meﬂguliyeti ve iﬂi,
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gölgelik ve tâc takmakt›r.
Elin iﬂi ve meﬂguliyeti, yemek, içmek ve al›p vermektir. Yüzün iﬂi ve meﬂguliyeti, Allahü teâlân›n,
cemâl-i ezeliyesini müﬂâhede etmektir. [K›yâmet
sûresi 22.ci âyet-i kerîmesinde meâlen buyuruldu
ki:] “K›yâmet günü bir k›s›m yüzler güzel ve parlak
olup, Allahü teâlâya âﬂikâre, hicâbs›z nazar ederler.”
38– Nu’mân hazretlerinin rivâyet etti¤i hadîs-i
ﬂerifte, Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Allahü
teâlâdan mi’râcda, sidretül müntehâda sual ettim.
Rabbim o makâmda yok
idi. Rabbim o makâmlardan münezzehdir. Dedim,
yâ Rabbî, yâ Pâdiﬂâh-›
Mutlak! Benden sonra benim eshâb›m aralar›nda
ihtilâf ederler. Ve aralar›na
ihtilâf salarlar. Sen o hilâf
edenlere ve ihtilâf salanlara ne yapars›n. O kimselerden ba’z›s› di¤erinin sözünü tutar. Ba’z›s› bir baﬂ-

kas›n›n sözünü tutar. Allahü teâlâ buyurdu: “Benim
Habîbim, benim azîzim!
Senin Eshâb›n benim kat›mda y›ld›zlar gibidir.
Ba’z›s› ba’z›s›ndan nûrludur. Aralar›nda olan ihtilâflardan dolay› onlar› affederim. Her kimse ki, onlardan birisinin kavliyle ve
fetvâs›yla amel eder ve
yol giderse, hidâyet üzeredir. O yolu hidâyet ile
süslemiﬂim.”
39– Abdullah bin Abbâs’›n rivâyet etti¤i hadîs-i
ﬂerifte; Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Benim
Eshâb›m Nûh aleyhisselâm›n gemisi gibidir. Nûh
aleyhisselâm›n ümmetinden, Nûh aleyhisselâma
îmân getirip, verdi¤i habere i’tikâd edip, emrine
uyup gemiye binen, dünyada tûfan azâb›ndan,
âh›rette, Cehennem azâb›ndan ve hicrândan,
mahrûmlukdan emîn oldu. Her kim ki, Nûh aleyhisselâm
hazretlerine
îmân getirmedi ve i’tikâd
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ile emrine uymay›p, gemiye girmedi, dünyada tûfandan bo¤ulma¤a mübtelâ olup ve âh›rette mahrûmlu¤a, hicrâna ve azâba
düçâr oldu [yakaland›].
Böylece, benim ümmetimden her kim ki, eshâb›ma muhabbet ederse,
dünyada bid’at ve dalâlet
deryâs›na gark olmaktan
halâs olur [kurtulur]. Âh›rette, ayr›l›k, mahrûmluk,
hicrân azâb›ndan selâmet
bulur. Ümmetimden bir
kimse, eshâb›ma muhabbet etmeyip, benim eshâb›m hakk›nda söyledi¤im
habere i’tikâd etmeyip,
eshâb›ma bu¤z ve adâvet
etse, dünyada hâricî ve râfizî yolunu tutmuﬂ, bid’at
ve dalâlet tûfan›nda gark
olmuﬂtur [bo¤ulmuﬂtur].
Âh›rette hüsrân ve nedâmet ve hicrân ac›s›na gömülüp, art›k, kurtuluﬂ
ümîdi kalmaz.”
40– Sahîh rivâyet ile
bildirilen bir hadîs-i ﬂerifte, Resûlullah Efendimiz
buyurdular ki, “Allahü te258 dört büyük halife

âlâ, Cebrâîl aleyhisselâm
vâs›tas› ile bana vahy etti
ki, sizin Rabbiniz olan
ben, Ebû Bekr’in isteklerini yerine getirdim. Bunlar›n en aﬂa¤›s› olarak, k›yâmete kadar onu sevenleri
ve onun dostlar›n› af ettim.”
41– Yine sahîh rivâyet
ile bildirilen bir hadîs-i ﬂerifte; Resûlullah Efendimiz
buyurdular
ki:
“Ömer-ibnül Hattâb ,
hüccet ve izzet ve gayret
ve salâbet cihetinden, Allahü teâlân›n kat›nda demir bir da¤ gibidir. Emir
ve yasaklar› yerine getirmekte
kötüleyenlerin
[ay›playanlar›n] sözü ona
mâni’ olamaz.”
42– Yine sahîh rivâyet
ile bildirilen bir hadîs-i ﬂerifte; Resûlullah Efendimiz
buyurdular ki: “Allahü teâlâ meleklerine, ümmetimin hepsi için umûmî, Osmân ve Ali (rad›yallahü
anhüm) için husûsî olarak
ö¤ünür.”
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43– Yine bir hadîs-i ﬂerifte, Resûlullah Efendimiz
buyurdular ki: “Ebû Bekr’in
günlerinden bir gün,
Ömer’in kendi günlerinden ve kendi vaktinden k›yâmete kadar olan günlerden hay›rl›d›r. Ömer’in
günlerinden bir gün, Osman’›n bütün günlerinden
ve kendi zaman›ndan k›yâmete kadar olan günlerden hay›rl›d›r. Osman’›n
ayn› ﬂekilde. Alî’nin günlerinden bir gün, bütün ümmetin k›yâmete kadar olan
günlerinden hay›rl›d›r.”
44– Sahîh rivâyet ile
bildirilen bir hadîs-i ﬂerif-

te, Resûlullah Efendimiz
buyurdular ki: “Muhakkak, dünya gö¤ünde, seksenbin melek vard›r ki,
Ebû Bekr ve Ömer’i “rad›yallahü anhümâ” sevenler için istigfâr ederler.
‹kinci gökte seksenbin
melek vard›r ki, Ebû Bekr
ve Ömer’e “rad›yallahü
anhüm” bu¤zedenlere
la’net ederler. Üçüncü
gökte de seksenbin melek vard›r ki, Osmân ve
Alî’ye “rad›yallahü anhüm” muhabbet edenlere [sevenlere] istigfâr
ederler. Dördüncü gökte
de seksenbin melek var-
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d›r ki, Osmân ve Alî’ye
bu¤zedenlere la’net ederler.”
45– Bir hadîs-i ﬂerifte,
Resûlullah buyurdular ki:
“Allahü teâlân›n, her gökte dörtyüz mele¤i vard›r
ki, Allahü teâlâ onlar› benim eshâb›m›n dostlar›na
hay›r dua etmeye, düﬂmanlar›na nefret ve la’net
etmeye vazîfelendirmiﬂtir.”
46– Bir hadîs-i ﬂerifte,
Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Her gökte ikiyüzbin melek dâimâ, Ebû
Bekr, Ömer, Osmân ve
Alî’nin dostlar›na istigfâr
ederler. ‹kiyüzbin melek
dâimâ, Ebû Bekr, Ömer,
Osmân ve Alî’nin düﬂmanlar›na nefret ve la’net
ederler.”
47– Bir hadîs-i ﬂerifte,
Fahr-i âlem ve Resûl-i
muhterem Efendimiz buyurdular ki: “Allahü teâlâ,
Cennet’i yaratt›¤› zamandan bugüne ve bugünden
k›yâmete kadar, hergün260 dört büyük halife

de, Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alî’nin dostlar›
için, birbirine benzemiyen
yediyüz çeﬂit rahmet ve
seadeti Cennet’te meydana ç›karacakt›r.”
Menk›be: Çihâr yâr-i
güzînin ﬂerefli ﬂânlar› hakk›nda mu’teber kitaplarda
nakl olunan haberler hakk›ndad›r:
Sahih isnâd ile Muhtâr
bin Abdullah, Enes bin
Mâlik’den rivâyet etmiﬂtir.
Resûlullah Efendimiz bir
gün Medîne-i münevvereden ç›kt›. Ben de ç›kt›m.
Ensârdan birinin bostân›na girdi. Ben de girdim.
Buyurdu ki: “Yâ Enes! Kap›y› ba¤la.” Ben de ba¤lay›p, huzur-› ﬂerîflerine geldim. O sâatte bir ﬂah›s gelip, kap›y› çald›. Resûlullah
Efendimiz buyurdu ki: “Yâ
Enes! Var kap›y› aç! O ﬂah›s› Cennet ile müjdele.
Ona benden haber ver ve
söyle ki, Benden sonra
ümmetim üzerine halife
olacakt›r!” Ben de vard›m,
kap›y› açt›m. Hâlbuki, ka-
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p›y› çalan›n kim oldu¤unu
bilmiyordum. Bakt›m ki,
Ebû Bekr-i S›ddîk’d›r. Ben
de Hazreti Server-i âlemin
buyurduklar› haberi verdim. Kap›y› ba¤lad›m, geldim.
Bir kiﬂi dahâ gelip, kap›ya vurdu. Resûlullah yine buyurdu ki: “Yâ Enes!
Var kap›y› aç, o kiﬂiye
Cennet ile haber ver ki,
Ebû Bekr’den sonra, ümmetim üzerine halife olsa
gerektir.” Ben de vard›m,
kap›y› açt›m. Hâlbuki kim
oldu¤unu bilmezdim. Bakt›m ki, Ömer-ül Fârûk’tur.
Hazreti Seyyid-i veledi
Âdem’in
buyurduklar›
müjdeleri haber verdim.
Sonra kap›y› ba¤lad›m,
geldim.
Sonra bir ﬂah›s dahâ
gelip, kap›y› çald›. Resûlullah yine buyurdu ki: “Yâ
Enes! Var kap›y› aç! O ﬂah›sa Cennet ile müjde ver.
Ebû Bekr ve Ömer’den
sonra, ümmetim üzerine
halife olaca¤›n› haber ver.
Ve haber ver ki, hilâfeti za-

man›nda, mazlûm ve günâhs›z olarak öldürülse
gerektir ve o kan›n› ak›tt›klar› zaman sabretsin.”
Ben de kap›y› açma¤a vard›m. Hâlbuki kim oldu¤unu bilmiyordum. Kap›y›
açt›m, bakt›m ki, Osmân-›
Zinnûreyndir. Habîb-i ekrem ve Nebiyyi muhterem
Efendimizin buyurduklar›
haberleri söyledim. O dedi
ki, “Yâ Rabbî! Yard›m,
herkese Senden gelir. Bize
sabr ihsân eyle.” Kap›y›
ba¤lad›m.
Ondan sonra bir ﬂah›s
dahâ kap›ya vurdu. Resûlullah yine buyurdu ki:
“Var yâ Enes, kap›y› aç! O
ﬂah›sa Cennet’i müjdele.
Ve haber ver ki, Ebû Bekr,
Ömer ve Osmân’dan sonra, ümmetim üzerine halife olsa gerektir. Hilâfet
onun ile tamam olur. Hilâfetinin sonunda, namaz
k›larken katlolunsa gerektir.” Ben de vard›m. Hâlbuki kim oldu¤unu bilmezdim. Kap›y› açt›m.
Aliyyül Mürtedâ’d›r. Resûdört büyük halife 261
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lullah Efendimizin buyurduklar› müjdeleri haber
verdim.
Menk›be: Yine Enes rivâyet eder. Resûlullah
Efendimiz ile bir vakitte de
bir bostâna vard›k. O tertîb ile Çihâr yâr-i güzîn gelip, Resûlullah Efendimizin
huzur-› ﬂerîflerinde ayak
üzeri durdular. Resûlullah
Efendimiz bostândan d›ﬂar› ç›kt›lar. Ben önde Çihâr yâr-i güzîn arkamda,
Resûlullah› ta’kib ettik.
Mubârek gözleri yaﬂl› idi.
Çihâr yâr-i güzîn ve ben de

262 dört büyük halife

a¤lad›k. Gözlerimiz yaﬂ ile
doldu. Resûlullah Efendimiz, bostândan d›ﬂar› ç›kt›kdan bir müddet sonra,
buyurdular ki: “Yâ Enes!
Görür müsün ki, haber
verdi¤im o sözlerden, hepimizin gözleri yaﬂ ile doldu. Yâ Enes! Ondan gayri
ilâh olmayan Allah hakk›
için, benim vefât›mdan k›yâmete kadar, benim ümmetimden, eshâb›m›n ve
ehl-i beytimin çekti¤i s›k›nt›lar için gözleri yaﬂaran [a¤l›yan] ve kalbleri
mahzûn olan [üzülen]
kimselere Allahü teâlâ na-
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zar eder. Allahü teâlân›n
nazar etti¤i kimse, Cehennem azâb›ndan emîn
olur.”
Menk›be: Bir vakit Cebrâîl-i emîn aleyhisselâm,
Resûlullah Efendimizin
huzurlar›na geldi. Dedi ki:
Senden sonra ümmetin
üzerine Ebû Bekr halife
olacakt›r. Allahü teâlâ de
Mi’râc gecesi vâs›tas›z
olarak [harfsiz ve sessiz
olarak] Resûlullah Efendimize buyurmuﬂtu ki,
“Senden sonra ümmetin
üzerine ‹slam halifesi ve
hak üzere halife Ebû Bekr
olacakt›r.” O Ebû Bekr’in
halifeli¤i senin emrinle olmad›. Sonunda Alî’nin halifeli¤i de senin emrinle olmad›. Allahü teâlân›n emri ile ve mü’minlerin seçmesi ile olmuﬂtur. E¤er
bunu yakîn üzerine bilmek
istersen, Huzeyfe bin Yemân rivâyet buyurdu¤u
haberi dinle. Rivâyet eder
ki, Sahâbe-i güzîn “Yâ Resûlallah! Bizim gönüllerimiz onun sebebi ile emîn

olmas› ve muhâliflerin
[düﬂmanlar›n] dedi-kodular›n›n kesilmesi için, kendi ihtiyâr›n ile bizim üzerimize bir halife ta’yîn buyurur musun!” dediler. Resûlullah cevâb›nda buyurdular ki: “E¤er sizin üzerinize benden sonra kendi
emrim ile halife ta’yîn etsem, sonra siz ona âsî olsan›z, üzerinize azâb nâzil
olur. Ben kendi murâd›m
ile ümmetimin baﬂ›na halife ta’yîn etmeyi uygun
bulmam ki, Mûsâ-i kelîm
aleyhisselâm Hârûn aleyhisselâm› kendi ihtiyâr›
ile, k›rk gün kavmi üzerine
halife ta’yîn etti. Geri döndükte, sekiz bin adem buza¤›ya tap›p, kâfir oldular,
dinden ç›kt›lar. Ben de
e¤er ümmetim üzerine
kendi re’yim ile halife
ta’yîn etsem, bilirim ki, k›yâmette hiçbir kimseyi,
do¤ru din üzerine, Kitap
ve Sünnet ahdi üzerine
geri bulmam. Lâkin, ben
bir iﬂ iﬂlerim ki, Allahü teâlây› ümmetim üzerine
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halife k›lar›m. “Vallahü
halifeti aleyküm.” Ben
ümmetimi Allahü teâlâya
›smarlad›m. Allahü teâlâ
bilir. O kimi irâde ederse,
taraf›ndan ta’yîn buyurur.” Allahü teâlâ, kendi
taraf›ndan Ebû Bekr-i S›ddîk› halife yapt›. Bütün
âlem bilir ki, Ebû Bekr-i
S›ddîk, beyanlar› ile ve niﬂânlar ile, Resûlullah Efendimizin halifesidir.
Lâkin burhân ve fermân ile Allahü teâlân›n
halifesidir. Bilmiﬂ ol ey civânmert. Sen ki, benim
cân›m sana fedâ olsun.
Âlem halk olunan zamandan, k›yâmete kadar, Resûlullah Efendimiz gibi bir
Nebî ne gelmiﬂtir ve ne de
gelecektir. Bundan dolay›
ki, Ebû Bekr-i S›ddîk gibi
bir sâd›k takvâ sâhibi ne
gelmiﬂtir ve ne de gelecektir.
Menk›be: Câbir rivâyet
eder. Bir vakit, muhâcir ve
ensârdan, kalabal›k bir cemâ’at ile, Medîne-i münevverenin bir mahallin264 dört büyük halife

de, ensârdan sâlihâ bir hâtunun ziyâfetinde, Resûlullah Efendimiz ile berâber oturmuﬂtuk. Elimizi yiyece¤e uzatmadan önce,
Resûlullah Efendimiz buyurdular ki, “Bu saatte
[ﬂimdi] Cennet ehlinden
bir merd gelir ki, benden
sonra o merd, ümmetim
üzerine hak üzere halife
olur.” Bunu söyledi¤i s›rada Ebû Bekr-i S›ddîk içeri
girdi. Sonra buyurdu ki,
“ﬁimdi, ehl-i Cennet’ten
bir merd dahâ gelir ki, ümmetimin üzerine Ebû
Bekr’den sonra, hak üzere
halife olur.” Bunu söyledi¤i ânda, Ömer-ül Fârûk
meclise dâhil oldu. Sonra
buyurdu ki: “Bu vakitte
ehl-i Cennet’ten bir ﬂah›s
dahâ bu meclise dâhil olur
ki, Ömer’den sonra hak
üzere halife olur.” Sözü tamamland›¤› ânda Osmân-›
Zinnûreyn meclisde hâz›r
oldu. Sonra buyurdu ki:
“Ey benim eshâb›m, yârlar›m! Yemek hâz›r oldu.
Lâkin bir merd dahâ kal-
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m›ﬂt›r ki, o merdin de bu
yemekde bizim ile berâber r›z›k› vard›r. Ehl-i Cennettir. Osmân’dan sonra
ümmetim üzerine hak
üzere halife olur. Bu s›rada gelir. Ondan sonra
ta’âm yenecekdir.” Câbir
dedi ki, Resûlullah Efendimiz bu sözü söyledi. Bir
sâat bekledi. Mubârek yüzünü kap› taraf›na çevirip,
baﬂka ﬂey ile meﬂgûl oldu¤u hâlde dua edip, buyurdu: “Yâ Rabbî, Ali’yi bu
zümrede k›l!” Üç kere bu
duay› buyurdu. Hemen
Aliyyül Mürtedâ kap›dan
girdi. Resûlullah Efendimiz buyurdu: “Ta’âm› koyunuz. Size âfiyet olsun!”
Menk›be: Sa’îd bin Cübeyr rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah Efendimiz Medîne-i münevverede, Mescid-i ﬂerîfi binâ etmek istediler. Onbinden ziyâde taﬂ
toplanm›ﬂd›. Resûlullah
Efendimiz bu kadar taﬂtan
bir taﬂ kald›rd›. Hazreti
Ebû Bekr’e buyurdular ki:
“Sen de bir taﬂ kald›r!”

Sonra Hazreti Ömer’e buyurdular ki: “Sen de bir
taﬂ kald›r!” Sonra Hazreti
Osmana buyurdular ki:
“Sen de bir taﬂ kald›r!”
Sonra Hazreti Ali’ye buyurdular ki: “Sen de bir
taﬂ kald›r!” Her birisi bir
taﬂ kald›rd›lar. Ya’ni ellerine taﬂ ald›lar. Eshâb-› güzîn, muhâcir ve ensâr, huzurda el kavuﬂturup, dururlard›. Resûlullah Efendimiz, mubârek elleri ile
kald›rd›¤› taﬂ›, götürüp,
gerekli yere koydu. Ondan
sonra buyurdular ki: “Yâ
Ebâ Bekr! Kald›rd›¤›n taﬂ›
getir, benim koydu¤um
taﬂ›n yan›na koy!” O da
getirip, yan›na koydu.
Sonra buyurdular ki: “Yâ
Ömer! Sen de getir, o taﬂ›
Ebû Bekr’in taﬂ›n›n yan›na
koy!” O da getirip, koydu.
Ondan sonra buyurdular
ki: “Yâ Osmân! Sen de getir o taﬂ› Ömer’in taﬂ›n›n
yan›na koy!” O da getirip,
koydu. Ondan sonra buyurdular ki: “Yâ Ali! Sen
de getir o taﬂ› Osman’›n
dört büyük halife 265
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taﬂ›n›n yan›na koy!” O da
getirip, koydu. Sonra, Resûlullah Efendimiz, Eshâb-›
güzîne hitap edip, buyurdular ki: “Ey Eshâb›m! Bu
taﬂlar aras›nda gördü¤ünüz s›ra, benden sonra halife, Ebû Bekr, ondan sonra Ömer, ondan sonra Osmân, ondan sonra Alî’nin
olaca¤›na aç›k bir delîldir.
Siz ki benim eshâb›m,
muhâcir ve ensâr! Herkes
ne miktar bu taﬂlardan ister ise, al›p nereye ister
iseniz koyunuz.” Medîne-i
münevvere mescidinin
yap›l›ﬂ›ndaki bu taﬂ haberi
çok yerde anlat›lm›ﬂt›r.
Ammâ, bize gelen haberlerin en sahîhi budur.
Menk›be: Bu haberin
râvîsi Sefîne Hazretleridir
(rad›yallahü anh)’dir. Sefîne, Sahâbe-i güzînden
olup, Ümm-i Seleme’nin
kölesidir. Ümm-i Seleme
hazretleri Ezvâc-› tâhirattan idi. Sefîne’yi al›p, hayât› boyunca [yaﬂad›¤› sürece] Resûlullah Efendimizin hizmet-i ﬂerîflerinde
266 dört büyük halife

bulunmas› ﬂart› ile âzâd
etti. O da bu ﬂart ile âzâd
olmay› kabûl etti. Resûlullah Efendimizin hizmet-i
ﬂerîflerinde bulunurdu. Bir
gün ondan sordular. Sefîne ad›n› sana kim koydu.
Dedi ki: Ma’lûmunuz olsun ki, biz Resûlullah
Efendimiz ile, bir seferde
idik. Bir konak yerinde, eﬂyâlar›m›z ve silâhlar›m›z
ço¤ald›. Davârlar›m›z zay›f
idi. Bir büyük kilimimiz var
idi. Resûlullah ben kuluna
buyurdu ki, “O kilimi yere
döﬂe ve askerin fazla eﬂyâs›n› o kilim üzerine topla.” Ben de o sâatte kilimi
yere döﬂeyip, eﬂyâlar› ve
silâhlar› o kilim üzerine
toplad›m. Bana buyurdu
ki, “Kilimin uçlar›n› ba¤la!
Kilimin içinde olan sefer
tak›mlar›n› götür. Yola gir.
Mert ﬂekilde git ki, sen Sefîne’sin!” Ben de o bütün
silâhlar› Onlar›n himmetleri ile götürüp, atl›lar ile
berâber yürüdüm. Gidece¤imiz menzile eriﬂtim. Asla yolda bir zorluk ve elem

AL‹ B‹N EBÎ TÂL‹B
görmedim. O günden bugüne kadar istedi¤im zaman on devenin yükünü
götürürdüm. On menzil
yere iletirdim. Bunu Resûlullah Efendimizin mubârek lafzlar› [sözleri] bereketiyle yapard›m. O zamandan beri ismim Sefînedir.
O Sefîne rivâyet eder.
Resûlullah Efendimiz hergün sabah namaz›n›n farz›n› edâ ettikten sonra, mubârek yüzünü, eshâb›na
döndürüp, sual buyururlar: “Sizden bir kimse bu
gece bir rüya görmüﬂ ise,
haber versin.” E¤er gören
var ise anlat›rd›. Dinleyip,
tâbirini beyan buyururlard›. E¤er kimse görmemiﬂ
ise, Nebiyyi muhterem
Efendimiz uygun bulduklar› bir konuda onlar ile söyleﬂip, kalkarlar idi. Bir gün
de hiç kimse rüya görmemiﬂti. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Ey eshâb›m! Bu gece ben acâib
bir rüya gördüm. Gördüm
ki, gökten bir terâzî aﬂa¤›

asd›lar. O terâzînin iki latîf
ve güzel ve büyük kefeleri
var. Beni terâzînin bir kefesine koydular. Ebû Bekr’i
di¤er kefesine koydular.
‹kimizi tartt›lar. Ben Ebû
Bekr’den ziyâde [a¤›r] geldim. Sonra beni terâzînin
kefesinden
ç›kard›lar.
Ömer’i koydular. Ömer ile
Ebû Bekr’i tartt›lar. Ebû
Bekr Ömer’den a¤›r geldi.
Sonra Ebû Bekr’i ç›kard›lar. Osman’› o kefeye koydular. Ömer’i Osmân ile
tartt›lar. Ömer Osmân’dan
a¤›r geldi. Ömer’i ç›kard›lar. Ali’yi o kefeye koydular. Osman’› Ali ile tartt›lar.
Osmân Ali’den a¤›r geldi.
Osman’› o kefeden d›ﬂar›
ç›kard›lar. Sonra Alî’nin
vaktinden k›yâmete kadar,
cümle ümmeti o kefeye
koyup, bütün ümmeti Ali
ile bir tartt›lar. Ali cümleden ziyâde geldi [a¤›r geldi]. Sonra o terâzîyi gök
yüzüne çektiler.”
Menk›be: Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki:
“Ondan baﬂka ilâh olmadört büyük halife 267
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yan Allahü teâlâya yemin
ederim ki, âlemin yarat›lmas›ndan beri hiç bir Nebî
ve Mürsel, ümmetlerinden Ebû Bekr-i S›ddîk’tan
fazîletli kimse ile sohbet
etmemiﬂtir.” Yine Resûlullah Efendimiz buyurmuﬂtur ki, “Âlem halk olunal›dan beri, yüzyirmidört bin
Peygamberden hiçbiri,
Ömer bin Hattâb gibi dîni
kuvvetli birisi ile sohbet
etmemiﬂtir.” Yine Resûlullah buyurmuﬂtur ki: “Hiç
kimsenin dili, Allahü teâlân›n kelâm›n›, Osmân’dan çok zikretmemiﬂtir.” Yine Resûlullah
buyurmuﬂtur ki: “Âlem
vücûda geleliden beri, hiçbir bahâd›r›n eli ve kolu
ehl-i kâfirin baﬂ›na, Alî’nin
eli ve kolu kadar kuvvetli
k›l›ç vurmam›ﬂd›r.”
Menk›be: Abdullah bin
Ebî Baysânî’ye Allahü teâlân›n Arﬂ›ndan sordular.
O dedi ki, Yahyâ bin Ebî
Tâlib’den; Allahü teâlân›n
Arﬂ›ndan sual ettim. O da
dedi ki, ben de, Abdülveh268 dört büyük halife

hâb bin Atâ’dan, Rabbil’izzenin Arﬂ›ndan sual ettim.
O da Sa’îd bin Urve’ye
Rabbil’izzenin Arﬂ›ndan
sual ettim, dedi. O da, Katâde bin Diâme’ye Rabbil’izzenin Arﬂ›ndan sual
ettim, dedi. O da, Enes bin
Mâlik’e Rabbil’izzenin Arﬂ›ndan sual ettim, dedi. O
da, Resûlullah Efendimize
sual etti. Resûlullah seadetle buyurdular ki: “Ben
de Rabbimin Arﬂ›ndan
Cebrâîl aleyhisselâma sual ettim. O dedi, sual ettim, Mikâîl aleyhisselâmdan, Rabbil’izzenin Arﬂ›ndan. O buyurdu, sual ettim ‹srâfîl aleyhisselâmdan, Rabbil’izzenin Arﬂ›ndan. O buyurdu; ben sual
ettim Levh-i mahfûza,
Rabbil’izzenin Arﬂ›ndan.
O dedi, sual ettim, Allahü
teâlâya, Arﬂ›ndan ve Arﬂ›n
büyüklü¤ünden. Allahü
teâlâ buyurdu ki, Arﬂ-›
Mecîdin üçyüzaltm›ﬂbin
kâimesi var, ya’ni aya¤›
var. Her aya¤›n›n altm›ﬂbin kere yedi kat gök ve
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yer kadar büyüklü¤ü var.
Her aya¤›n›n alt›nda altm›ﬂbin sahrâ, her sahrâda
altm›ﬂ bin âlem, her âlemin yarat›lan insan ve cinnin altm›ﬂ bin kat› kadar
mahlûku var.” Burada anlaﬂ›ld›¤› üzere, Allahü teâlân›n yaratt›klar› kemâl
üzeredir ve cemâldedir.
Ondan dahâ mükemmelinin olmas› mümkün de¤ildir. Herkes Allahü teâlân›n
yaratt›klar›n› fehm edip,
Allahü teâlân›n azamet ve
celâlini anl›yamaz. Herkesin ilmi ve akl›, Allahü teâlây›n melekûtinin izzetine
ve ceberûtinin s›rr›na eriﬂemez. Allahü teâlân›n
gayb-ül gayb esrâr›n›n s›rr›ndan, cümle halkdan bir
kimse bir nefesi âﬂikâre
alamaz.
Çok say›daki mahlûklar
ve melekler, Allahü teâlân›n Âdem’i ve evlâd›n›, iblîsi, gökleri ve yerleri Cennet’i ve Cehennemi yaratt›¤›n› bilmezler. Sâdece
Ebû Bekr, Ömer, Osmân
ve Ali “rad›yallahü teâlâ

anhüm” hazretlerine ve
onlar›n muhib sâd›klar›na
istigfâr ederler. Onlar›n af
olunmas›n› taleb ederler.
Burada Ehl-i sünnet vel
cemâ’at i’tikâd›nda olanlara büyük ﬂeref ve fazîlet
vard›r. Bunun için sevinmeli, Allahü teâlâya ﬂükür
ve hamd etmelidir.
Menk›be: Bu hadîs-i ﬂerîfin tercümesi çoktur ve
uzundur. Lâkin lâz›m oldu¤u miktar beyan edelim.
Abdullah ibni Abbâs rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki:
Allahü teâlâ ne vakit ki,
vâs›tas›z ve âletsiz Âdem’i
(alâ nebiyyinâ aleyhissalâtü vesselâm) kendi yed-i
kudreti ile halketti. O zaman onu bir aks›rma ile
imtihân buyurdu. Aks›rma Âdem’in (aleyhisselâm) mubârek a¤z›ndan
ç›kt›. Cân-› azîzi [rûhu] istedi ki, aks›rma ile bedeninden ayr›ls›n. Allahü teâlâ Âdem aleyhisselâma
ilhâm buyurdu. O zaman
Allahü teâlâya tahmîd etdört büyük halife 269
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ti. [Ya’ni Elhamdülillah,
dedi.] Karﬂ›l›¤›nda Allahü
teâlâ “Yerhamükellah”
buyurdu. Manâs› ﬂudur:
Allahü teâlâ sana rahmet
eder ve senin nesline rahmet eder ve bereket verir.
“Elhamdülillah” bereketi
ile Âdem aleyhisselâm›n
bedeni aks›rma s›k›nt›s›ndan kurtuldu, rahata kavuﬂtu. “Yerhamükellah”
bereketi ile cân-› azîzi [rûhu], mubârek bedeninde
rahatlay›p, rahat oldu. Lâkin, Allahü teâlâdan “Yerhamükellah” mubârek lafz›n› iﬂitince, hemen o zaman iki elini, baﬂ› üzerine

270 dört büyük halife

koyup, dedi ki, âh, âh, herhâlde bir günâh iﬂledim. O
melekler o vakit orada hâz›r idiler. Dediler ki: Yâ
Âdem! Sen ilim-i gayb›
bilmezsin. Olmam›ﬂ günâh› nas›l bildin. Âdem aleyhisselâm buyurdu ki:
Evet, ben ki, Âdemim. O
zelleyi iﬂlemeseydim Allahü teâlân›n rahmetine kavuﬂmazd›m. Zîrâ, Allahü
teâlân›n rahmeti ve ma¤fireti müslümanlar›n günâhkârlar› içindir.
Abdullah ibni Abbâs
der ki, Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Âdem
aleyhisselâm›n bedeninin
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bir bölü¤ü canl›, bir bölü¤ü cans›z oldu¤u vakit,
Âdem arkas› ile gö¤sü
aras›ndan bir söyleyicinin
sesini iﬂitti ki, Âdem’in rûhu o sesin aﬂk› ile titredi.
O söyleyici dedi ki, “Rabbimize ﬂükür olsun. Onun
çocu¤u yoktur. Mülkünde
orta¤› yoktur. Onu çok büyük bilmek lâz›md›r.” Ondan sonra bir ses dahâ
iﬂitti ki, “Do¤ru söyledin.
Rabbimiz büyüktür. Azîzdir.” diyordu. O sesden
sonra gördü ki, bir nûr
mubârek gö¤sünde meydana geldi. O nûrun ﬂevketinden Cennet’in kap›lar› aç›ld›. Ondan sonra o
nûrun berâberinde birbirine müsâvî iki nûr dahâ
Âdem
aleyhisselâm›n
gö¤sünde meydana geldi.
O iki nûr birbirine muvâfakat ve müsâadetle, öyle
bir par›ldad›lar ki, Cennet’in dereceleri ve bu derecelerde ne var ise hepsi,
aç›kça göründüler. Beﬂinci
kere Âdem aleyhisselâm
kendi bât›n› aynas›nda

[rûhunun aynas›nda] bir
ﬂah›s sûreti gördü. ﬁemâilinde [görünüﬂünde] heybet ve ﬂefkat sebeplerinden ve eserlerinden çok
çok zuhûra gelip hâs›l olmuﬂ bir ﬂah›s ki, çok kuvvetli, gâyet ﬂiddetli, fevkal’âde heybetli, iri yap›l›
ve s›hhatli idi. Ayn› zamanda kemâl-i gayret ve
salâbetle süslü bir k›l›nç
sûreti de o sûretin omuzuna konulmuﬂ. Âdem
aleyhisselâm buyurdu ki,
o beﬂ nesne o beﬂ kimsedendir. Birinci, söyleyiciden, ikinci, tastik ediciden, üçüncü, nûrdan, dördüncü, nûrdan, beﬂinci
söyleyen ve o k›l›nc› taﬂ›yan heybetli ve siyâsetli
ﬂah›sdan ki, onun gibi birbirine ulaﬂm›ﬂ ve rahmet
ve kerâmetle süslenmiﬂtir.”
Resûlullah Efendimiz
buyurdu ki, “Cebrâîl aleyhisselâm dedi: Âdem
aleyhisselâm›n, üst yar›s›
rûhu ile canl›, alt yar›s›
cans›z oldu¤u vakitte, kendört büyük halife 271
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di baﬂ gözü ile ve gerekli
kula¤› ile o beﬂ nesneyi ve
o beﬂ nesneden görmesi
gerekeni gördü, iﬂitmesi
gerekeni iﬂitti. O acâibli¤i
görünce, baﬂ›ndan kendi
kendine hareket etti. Mubârek lisân›n› tesbîh ve
tehlîl ve tahmîd ve tekbîr
ile Allahü teâlân›n yüceli¤ini dile getirdi. “Sübhâneke rabbî. Sübhâneke
rabbî. Sübhâneke rabbî.
Mâ a’zameke ve mâ a’zam
kudreteke ve mâ evsa’
ma¤fireteke ve rahmeteke. Lâ ilâhe illâ ente tebârekete ve teâleyte rahmeten vesiat külle ﬂey’in ilmen ve ahseyte külle
ﬂey’in adeden.” [Ey noksan s›fatlardan münezzeh
olan Rabbim. Seni tesbîh
ederim. Seni noksan s›fatlardan tenzîh ederim. En
büyük kudret, en geniﬂ
magfiret ve rahmet sendedir. Senden baﬂka ilâh
yoktur. Sen çok büyüksün
ve ﬂân›n çok yüksektir. ‹lmin herﬂeyi içine alm›ﬂt›r.]
Yâ Rabbel’alemîn! Bana
272 dört büyük halife

haber ver ki, bu gördü¤üm ﬂaﬂ›lacak iﬂ nedir.
‹ﬂitti¤im güzel ses neden
ötürüdür. O kimse kim idi.
Sana ﬂükür ve senâ etti.
‹kinci kim idi ki, öncekini
tastik etti. O nûr ne nûr idi
ki, Cennet’in kap›lar› o nûr
ile aç›ld›. Yâ o iki nûrlar da
ne nûr idi, o nûrdan sonra
ki, Cennet’in dereceleri o
iki nûrdan ayd›nland›. O
âh›rette gördü¤üm; heybetli, salâbetli sûret, kimin
sûreti idi. Allahü teâlâ buyurdu ki: Yâ Âdem! Henüz
onlar›n meydana ç›kmalar› vakti gelmedi. Ammâ
sen bu saatte Âdemsin.
Sana lâz›md›r ki, onlardan
iki nesneye kanâat edesin.
Birincisi, onlar›n adlar› o
yerde yaz›lm›ﬂt›r; göresin.
‹kincisi, s›fatlar›n› benden
iﬂitesin. Âdem “aleyhisselâm” dedi ki: Yâ Rabbil’âlemîn! Sen neyi irâde
edersen o olur. Ne buyurursan o meydana gelir.
Allahü teâlâdan buyruk
geldi ki, “Yâ Âdem! Biz bu
s›rr› sana açt›k, perdeyi
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kald›rd›k. Bak, göresin.”
Âdem aleyhisselâm iki gözünü arﬂ taraf›na çevirdi.
Arﬂ›n kenâr›nda, “Lâ ilâhe
illallah. Muhammedün
Resûlullah! Ebû Bekr-i
S›ddîk. Ömer-ül Fârûk. Osmân-› Zinnûreyn. Aliyyül
Mürtedâ.” yaz›lm›ﬂ gördü.
Âdem “aleyhisselâm” dedi ki: Yâ ‹lâhî! Me¤er bunlar› benden önce yaratm›ﬂs›n. Allahü teâlâ buyurdu: Yâ Âdem, ben onlar› senden önce yaratmad›m. Muhakkak senin neslinden yarataca¤›m. Lâkin
adlar›n› gökten ve yerden,
Cennet ve Cehennem’den
ikibin kere bin sene önce,
Arﬂ üzerinde ve tâc› üzerinde yazm›ﬂ›m. Senin evlâdlar›n dünyada, her ne
vakit ki, benim ismlerimi
zikrederler. Benim bendelerim olan melekler de, ulvî âlemde, onlar›n ismlerini zikrederler. Âdem aleyhisselâm dedi: Yâ Rabbî!
Onlar›n yüzünü görmeyip
ve onlar› görmekle ﬂâd ve
hurrem olmad›kdan son-

ra, bana onlar›n adlar›n›
görmekten ne fayda olur.
Allahü teâlâ buyurdu: Yâ
Âdem; onlar›n adlar›n› bu
vakitte görmenin faydas›
ﬂudur ki, ilmel yakîn bilesin ki, senin hayât›n vaktinde veyâ senin evlâd›n
vaktinde karﬂ›laﬂaca¤›n›z
her lüzûm ve ihtiyâç, onlar›n sebebi ile görülür. Onlar›n ﬂefâ’atinden gayri
kurtuluﬂ yoktur. Senin etti¤in her dua veyâ senin evlâd›n›n etti¤i dualar›n kabûlüne sebeb onlar›n ﬂefâ’atlar›ndan gayri yoktur.
Bu söz söylendi ve geçti.
Hayât Âdem aleyhisselâm›n mubârek teninde
karâr k›ld›. [Ya’ni bedeni
canland›.] Cennet’e girdi.
Yasak edilen a¤açtan
(meyve) yedi. Bu sebeple
Cennet’ten d›ﬂar› düﬂtü
[ç›kar›ld›]. Türlü türlü ve
çeﬂitli üzüntüler ile karﬂ›laﬂt›. Üçyüz sene aral›ks›z
Allahü teâlâdan hayâ
edip, istigfâr ve dualar etti. Üçyüz sene tamam oldukta, bir gün yukar›da
dört büyük halife 273
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söylenen sözler hât›r›na
geldi. Hemen o saatte iki
elini kald›r›p ve iki gözünü
arﬂ-› azîm taraf›na dikip,
dedi ki: Ey âlemlerin Rabbî! O beﬂ kimsenin hürmeti için ki, onlar›n rûhlar›n› kendi sînemde müﬂâhede ettim. Ve isimlerini
Arﬂ›n kenâr›nda yaz›lm›ﬂ
gördüm. Onlar, Muhammed Mustafâ Efendimiz
ve Ebû Bekr-i S›ddîk ve
Ömer-ül Fârûk ve Osmân-›
Zinnûreyn ve Aliyyül Mürtedâd›r “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în”. Benim
hatam› onlar›n hürmetine
af et. Hemen Cebrâîl aleyhisselâm geldi ve dedi ki:
Yâ Âdem, senin özürün ve
düzelmen ve tövben kabûl
olmas›, O kimselerin hurmetine ve haﬂmetine oldu. Âdem “alâ nebiyyinâ
ve aleyhissalâtü vesselâm”, iﬂte böyle iﬂleri ve
sözleri iﬂittikten ve gördükten sonra, o beﬂ kiﬂinin ﬂân›n› ve hâlini Allahü
teâlâdan sual etti. Allahü
teâlâ onlar›n hâllerini, sî274 dört büyük halife

retlerini, yollar›n› ve güzel
mu’âmelelerini beyan buyurdu. O vakitte Âdeme
bildirdi ki, yâ Âdem! ﬁükür ve senâ etti¤in o söyleyici, âlemin vücûdunun
asl›d›r ve âlemde yaﬂ›yanlar›n kutbudur. Üzerine
hüccettir. Bütün varl›klar
onun sâyesinde vard›r. O
kimsedir ki, halkla, benimle ve kendi ile do¤rudur. O
kimse ki, ﬂirkin ve nifâk›n
kökünü ve temelini keser.
‹nâd perdesini y›rtar. O,
bât›l›n baﬂ›n› ve boynunu
k›rar. Ve söndürür. O, küfrün hiçbir yerinde kâdir ve
k›ymetini koymaz. O, benim ismetimin s›rr›ndad›r.
Ve nusretimin himâyesindedir. O bir ç›râ¤d›r. Ben
kara gönülleri o ç›râ¤›n
nûru ile parlat›r, ayd›nlat›r›m. O bir dostdur ki, ben
onun dostlar›n›n cürüm ve
cefâs›n› ve kendi dostlar›m›n sehv ve hatâs›n› onun
hürmeti ile örterim. O resûl, rahmet ve kerâmettir.
O k›yâmet gününde, yaln›z baﬂ›na mahﬂerdekilere
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ﬂefâ’at eder. O Arabî olan
Ahmed, Hâtem-ül nebiyyin ve Kureyﬂi olan Muhammed’dir. Bütün Resûllerin seyyididir.
Yâ Âdem! O ikinci ki,
birinciyi üç kere tastik etti.
O Ebû Bekr-i S›ddîk’t›r. O
ihtiyâr [ﬂeyh] çok büyük,
kemâl ve cemâl ile süslenmiﬂtir. Ahlâk› güzelliklerde
ö¤ülmüﬂ ve be¤enilmiﬂ
bir yegânedir [eﬂsizdir].
Hay›rl› ve çok iyidir. Dinin
muhiblerinin [sevenlerin]
güzîdesidir. Hiçbir amel iﬂlemezden önce bizim kabûl olunmuﬂumuzdur. Vücûda gelmezden [yarat›lmadan] önce, husûsî muâmele edilen üstün kimselerin tan›nm›ﬂ›d›r. Onun sîreti ehl-i ‹slam’a ›ﬂ›kl› yoldur. Onun tarîkati [yolu]
ehl-i sünnet vel cemâ’at
için ana caddedir. Hem râz› olmuﬂ, hem de râz›
olunmuﬂtur. Hem muvaffak, hem mukarrebdir. Sâb›kd›r ve sâd›kt›r. Müslümanl›k dininin asl›nda,
do¤ru ve dürüstdür. Atîk-i

ezhard›r. Sâd›k-› ekberdir.
Yüzyirmidörtbin ümmetin
büyü¤ü ve efendisidir.
Yâ Âdem! O nûr ki,
onun ›ﬂ›¤› ile Cennet’in
kap›lar› aç›ld›. O kimsedir
ki, bu kendi gönderdi¤im
Hak dînime onunla nusret
veririm. Ben ‹slam’› onunla azîz ederim. Ben hakk›
ve hak ehlini onunla meydana ç›kar›r›m. Bât›l ve
bât›l ehlini onunla yok
ederim. ﬁeytân› onun ile
korkuturum ve kaç›r›r›m.
Ben îmân› küfrden, küfrü
îmândan onunla ay›r›r›m.
Âh›r zamanda Muhammed Mustafâ’n›n (sallallahü aleyhi ve sellem) dinine nusreti onunla peydâ
ederim. O milletin dire¤idir. Zînetidir, hüccetidir;
ç›râ¤›d›r. O vâhib “af
eden”, evvâb, tevvâb
[tövbe edici] ve Ömer-ül
Hattâbd›r.
Yâ Âdem! Ammâ o iki
nûr ki, birbirine muvâf›k
ve müsâid ve birisi îmân
nûru ve birisi Kur’ân nûrudur. O iki nûrun ehli ve o
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nûrun mahremi, hayâ sâhibi Osmân bin Affân’d›r.
Hem nâﬂîr-i Kur’ând›r. O,
benden râz›d›r. Ben ondan
râz›y›m. Do¤ru kanâatli ve
do¤ru düﬂüncelidir. Her
ne yaparsa ihlâs üzeredir.
Her ne söyler ve buyurur
ve iﬂitirse ihlâs üzeredir.
Geceleri k›yâmda ve kuûdda [ka’dede], rükû’da ve
secdede diri tutar. Nebîlerin rûhunu ve meleklerin
ﬂah›s›n›, kendi tehlîl ve
tesbîhi ile âsûde ve rahatl›kda tutar. Dirlik vaktinde
[sulh zaman›nda] kerâmet
ehli olur. K›tâl [harp] vaktinde, kemâl ve ﬂehâdet
ehli olur.
Yâ Âdem! O civânmert
ki, onun sûreti sînenle iki
yan›n aras›nda tasvîr edilmiﬂtir. O merddir ki, fütüvvet ve mürüvvet esâs› olarak ne varsa, ﬂecâat ve ﬂehâmet temeli olarak ne
mevcut ise, hepsi bir onun
ﬂemâilinin rüzgâr›nda yer
tutmuﬂtur. Civânmerddir
ve ﬂîr-i merddir [aslan gibi
yi¤ittir]. S›¤›n›lacak bir
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kal’ad›r. ‹lim hazînesidir.
Hilm kayna¤›d›r. Süvârî oldu¤u [ata bindi¤i] vakitte,
mukaddem ve sâb›kd›r.
Yaya oldu¤u zaman müctehîdlerin büyü¤ü, hidâyet
ehlinin sanca¤› ve vilâyet
ehlinin rabbânîsidir. Kendi
ameli ile sâb›k ve benim
hükümümle nât›kd›r. Her
gâlib üzerine gâlib ve ad›
Ali ibni Ebî Tâlib’dir .
Di¤er rivâyet: Âdem
aleyhisselam onlar›n ‹sm-i
ﬂerîflerini arﬂda gördü¤ü
vakit, dedi ki: Yâ Rabbî!
Gördüm ve bildim, ammâ,
onlar›n her birﬂeyi benimle kal›r m›, yoksa benden
ayr›l›r m›? Cevap geldi ki,
yâ Âdem! Sen bizim ahdimizde vefâ üzerindesin.
Bizim emrimizde ve r›zâm›za tâbi’sin. Bu hediyeler, bu inciler, bu nûrlar,
sendedir, seninledir. Ahdimizi bozar ve vefâdan dönersen ve emir ve r›zâm›za muhâlefet edersen, o
vakit sen bilirsin. Hazreti
Âdem’in cân› [rûhu], mubârek tenine da¤›l›p, yer-
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leﬂti. Bedende [tende] sükûnet buldu. Cennet hullesini giydi. Kerâmet tâc›n›
baﬂ›n›n üzerine koydu.
Kurbiyet kemerini ba¤lad›.
‹zzet taht›n›n üzerine oturdu. Asl› misk-i esfer [çok
güzel koku] olan o u¤urlu
ve bereketli binek üzerinde, gökler melekûtine geldi. O binek üzerinde Cennetlere geldi. Kudsî âlemlerin hepsinde dolaﬂt›. Her
âlemde, o âlem halk›n›n
k›blesi oldu. Cebrâîl ve Mikâîl, Âdem’in ma’iyetinde
gidiyordu. Bütün bu fazîletleri, Allahü teâlâ Fahr-i
âlem Efendimizin bereketi
ile verdi. Âdem aleyhisselâm›n hullesinin [elbisesinin] rengi y›ld›z gibi ve
mubârek teninin rengi ay
gibi, mubârek yüzünün
rengi güneﬂ gibi idi. Mubârek aln› üzerinde yaz›lm›ﬂ: Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah.
Ebû Bekr-i S›ddîk, Ömer-ül
Fârûk, Osmân-› Zinnûreyn, Aliyyül Mürtedâ.
Mukarreblerden, mukad-

deslerden, rûhânîlerden,
kerûbîlerden o kadar melek, Hazreti Âdem’in gelipgeçece¤i yollar üzerine
dururlard›. Âdem aleyhisselâm›n yüzüne bakarlar,
aln›nda yaz›l› olan “Lâ ilâhe illallah Muhammedün
resûlullah, Ebû Bekr-i S›ddîk, Ömer-ül Fârûk, Osmân-› Zinnûreyn, Aliyyül
Mürtedâ”y› görürlerdi.
Âdem aleyhisselâm Cennet’te ni’metlenip ve zevklendi. Sonra sûrî isyân
olup, Allahü teâlâ, lütuf-i
kereminden tövbesini kabûl edip, zellesini affetti.
Âdem aleyhisselâm dua
edip, dedi: Yâ Rabbî! Bir
kere dahâ o beﬂ nûru bana

Hacer-ül Esved taﬂ›
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getir. Allahü teâlâ, Âdem
aleyhisselâm›n duas›n› kabûl edip, Âdeme Cennet’in ﬂimﬂîr a¤ac›ndan
bir tabût [sand›k] indirdi.
O tabutda, ezelî ilmi ve
ezelî irâdesi te’alluk etmiﬂ,
üç arﬂ›n yüksekli¤i, üç arﬂ›n eni vard›. Tabutda yüzyirmidört bin Nebînin sûreti, o sûretin herbirine bir
hâne olmak üzere yüzyirmidört bin hâne, her hâneye de duvar, dam, kap›,
pencere, perde ve perdedâr halk etmiﬂ. Baﬂlang›çda Âdem aleyhisselâm›n
hânesi, sonunda Muhammed Mustafâ Efendimizin
hânesi vard›r. Bir taraf›nda
Enbiyâ hânesi, bir taraf›nda Resûlullah Efendimiz’›n k›rm›z› yakuttan hânesi. Hâne ortas›nda namaza durmuﬂ ve sa¤ elinin ayas›n› sol elinin üzerine koymuﬂ ve Resûlullah
Efendimizin sa¤ taraf›nda
bir merd-i mutî’nin [itâat
eden merdin] sûreti vard›r
ki, aln›nda yaz›lm›ﬂt›r: Bu
Ebû Bekr-i S›ddîk’t›r. Sol
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taraf›nda da bir merdin
sûreti vard›r ki, aln›nda yaz›lm›ﬂt›r: Bu Ömer-ül Fârûk’tur. O merd ki, Allahü
teâlâdan gayri kimseden
korkmaz. Önünde Osman’›n sûreti ve aln› üzerinde yaz›lm›ﬂt›r ki: Bu, iyi
merdlerin hâs› ve iyi kullar›n büyü¤üdür. Hazreti
Mustafâ’n›n
arkas›nda
Aliyyül Mürtedân›n sûreti,
k›l›c›n› omuzuna alm›ﬂ ve
aln› üzerinde yaz›lm›ﬂ ki,
Muhammed aleyhisselam›n birâderi ve amcazâdesidir. Ondan sonra Çihâr
yâr sûretinin etrâf›nda
amcalar›n ve day›lar›n sûreti ve di¤er halifeler ile
vekîllerinin sûreti, muhâcir ve ensâr›n gâzîlerinin
hepsi, baﬂlar›nda yeﬂil
imâme ve yeﬂil tâclar ve
yeﬂil silâhlar ve binekleri
de hepsi yeﬂil. Yar›n k›yâmette de böyle gelirler.
Dünyada güneﬂin nûru
dünyay› ayd›nlatd›¤› gibi,
onlar›n atlar›n›n t›rnaklar›n›n nûru arasat meydan›n›
nûrland›r›r. Âdem aleyhis-
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selâm dünyada hayatta
idi; o tabut yan›nda idi.
Âdem aleyhisselâm dünyadan göç ettiler. ﬁît aleyhisselama mîrâs kald›.
ﬁît’den, ‹drîs’e (aleyhisselâm) ve böylece tâ ‹brâhîm Halîl ve ‹smâ’îl ve Mûsâ Kelîmullah ve Îsâ ibni
Meryem’e mîrâs kald›. Bu
k›ssa uzundur. Bundan
maksad odur ki, Hazreti
Âdem’in zaman-› ﬂerîfinden, Hazreti Îsâ’n›n zaman-› ﬂerîfine kadar her
bir Nebî ve her bir Resûl,
gazâya gidece¤i ve Allah›n düﬂmanlar› ile harp
edece¤i zaman o tabutu
kendi ile berâber götürürdü. Muhammed Mustafa
Efendimizin berekât ve
hayrât›ndan ve Çihâr yâr-i
güzînin berekât›ndan zafer
ve nusret ve f›rsat müyesser olurdu. Bu konu “K›sâs”da mevcûttur.
Menk›be: Sahîh isnâd
ile Atâ’dan, o da Abdullah
bin Abbâs’dan bildirilen
hadîs-i ﬂerifte, Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki;

“K›yâmet günü bir nidâ
edici, nidâ eder ki, Ehlullah olan kalks›n! Ebû Bekr,
Ömer, Osmân ve Ali (rad›yallahü teâlâ anhüm) kalkarlar. Ebû Bekr’e denilir
ki: Var, Cennet kap›s›nda
dur. Allahü teâlân›n rahmeti ile, istediklerini Cennet’e koy. ‹stemedi¤ini de
Allahü teâlân›n kudreti ile
Cennet’e koyma. Hazreti
Ömer’e denir: Var, mîzân
[terâzî] yan›nda dur! Kimi
istersen, Allahü teâlân›n
bereketi ile mîzân›n› a¤›r
et. Kimi istersen, Allahü
teâlân›n bereketi ile, mîzân›n› hafîf et. Osmân’a
denilir. Al bu asây›. Var
Kevser havz›n›n yan›na
dur! Kimi istersen havuzdan su içir. Kimi istersen
içirme. Alî’ye denilir ki:
Bu hulleyi giy! Allahü teâlâ bu hulleyi senin için
haz›rlam›ﬂt›r.”
ﬁimdi, ey ehl-i sünnet
i’tikâd›nda olan temiz
Müslümanlar! Bu dört hâl,
Çihâr yâr-i güzîn hazretlerinin ﬂeref ve fazîletinin
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ifâdesidir. Ma’lûm olsun
ki, Hazreti Ali’nin hulle giymesi, ikbâl-i tâmd›r. Kevser ﬂarab› üzerine emîn olmak, Osman’›n iﬂi oldu.
Adâlet terâzisini kendi fermân›nda tutmak Ömer’in
iﬂi oldu. Cennet’te tasarruf
etmek Ebû Bekr’in iﬂi oldu. Cümlesinden üstün ve
efdaldir.
Menk›be: Übeyy bin
Ka’b, Eshâb-› güzîn hazretlerinin Kur’ân-› kerîm
okuyanlar›n›n efdallerindendir. O rivâyet etmiﬂtir.
Ben bir gün Vel-Asr sûresini, Resûlullah’›n Efendimizin huzur-› ﬂerîflerinde
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okudum. Bitirince, dedim
ki: Yâ Resûlallah! Vallahi,
benim can›m, babam ve
anam sana fedâ olsun ki,
lütuf eyleyip, bu sûre-i
azîm-üﬂ-ﬂân›n tefsîrini beyan buyurun. Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki:
Birinci âyet-i kerîmede
meâlen, “Allahü teâlâ günün âh›rine yemin ederim” buyurmuﬂtur. ‹kinci
âyet-i kerîmede meâlen,
“Elbette, Ebû Cehl’in iﬂi ziyânda, zelîl ve baﬂ› aﬂa¤›dad›r” buyurmuﬂtur.
Üçüncü âyet-i kerîmede
meâlen, “Ancak îmân
edenler” buyurmas›, Ebû
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Bekr-i S›ddîk içindir.
[ve devam›nda meâlen]
“Amel-i sâlih iﬂliyenler”
buyurulmas›, Ömer-ül Fârûk içindir ki, çok amel iﬂleyici ve ﬂükür edici ve iyi
iﬂler yap›c›d›r. “Hakk› tavsiye ederler”; Osmân-›
Zinnûreyn içindir ki, sabr
tutucu ve hayâ-hilm sâhibidir. “Sabr› tavsiye ederler”, Aliyyül Mürtedâ içindir ki, vefâkârd›r ve kendini h›fz edicidir.
Resûlullah Efendimiz,
Kelâm-› kadîm tefsîrinde,
Ebû Bekr-i S›ddîk’› îmâna
benzetti. Ömer-ül Fârûk’u
amel-i sâlihe benzetti.
Hazreti Osmân’› hak iﬂte
vas›yete denk etti. Aliyyül
Mürtedâ’y›, sabr iﬂinde
vas›yete benzetti. Ebû
Bekr îmân yerinde oldu.
Ömer amel yerinde oldu.
Ömer Ebû Bekr’in fer’idir.
Ebû Bekr îmân yerindedir.
Îmân kalbin fi’lidir. Ömer
amel yerindedir. Amel bedenin fi’lidir. Kalb bedene
tâbi’ de¤il, beden kalbe tâbi’dir. Allahü teâlân›n

Kur’ân-› kerîminde okursun ve görürsün. Âyet-i
kerîmede; “Îmân edenler,
sâlih amel iﬂleyenler, hakk› tavsiye edenler, sabr›
tavsiye edenler” buyurulmas›, burada da, önce Allahü teâlây› bilesin. Sonra Muhammed Mustafâ
Efendimizi bilesin ve dîn-i
‹slam’› tutas›n. Dîn-i ‹slam
üzerine sülûk edesin [ilerleyesin]. O Hazreti Ebû
Bekri hak üzere halife ve
imâm bilesin. Ondan sonra Hazreti Ömer’in, ondan
sonra Hazreti Osman’›n,
ondan sonra Hazreti
Ali’nin hak üzere halife ve
imâm bilesin. Ümit olur ki,
onlar›n muhabbetleri hurmetine Müslüman dirilirsin ve k›yâmet günü Müslümanlar saf›nda olup,
Müslümanlar zümresinde
haﬂrolursun. Bütün ﬂiddetlerden ve belâlardan
emîn olas›n, inﬂâallahü teâlâ.
Resûlullah Efendimiz
buyurdu: “Her kim bir kere namazda veyâ namaz
dört büyük halife 281

AL‹ B‹N EBÎ TÂL‹B
hâricinde vel-asr sûresini
okursa, o kimse, Allahü
teâlânden iki ﬂey bulur. Biri dünyevî, biri uhrevî.
Dünyevî olan odur ki, Allahü teâlâ, ömrünün sonuna kadar sabr mührünü
vurur. Tâ ki, o kimsenin
ölüm cihetinden hiçbir
korku ve s›k›nt› önüne
gelmez. Uhrevî olan odur
ki, Allahü teâlâ o kimseyi
k›yâmette hak ehli ile ve
kendi hâs kullar› ile haﬂr
eder. Tâ o kimsenin de
gönlüne yaln›zl›k ve kimsesizlik cihetinden bir korku ve yabanc›l›k fikri gelmez. Her bir okumaya bu
iki ni’metin karﬂ›l›¤› hâz›rd›r. Bu Vel-asr sûresi hem
hakk› zikreder, hem sabr›
zikreder. Bu sûreyi okuyan›n, dünyada ömrünün
sonu sabr üzere olur. Âh›rette haﬂr›, hak ehli ile
olur. Âyetleri dörttür. Kelimeleri ondörttür. Harfleri
altm›ﬂsekizdir. Her âyetin
sonunda çok teh›yyât ve
salavât ve her kelimenin
sonunda çok berekât ve
282 dört büyük halife

hayrât ve harflerinin mukâbilinde çok derece ve
hasenât vard›r.”
Menk›be: Bu haber, Çihâr yâr-i güzîn hakk›nda
meﬂhur haberlerden biridir ve onlar›n fazîlet ve ﬂerefleri beyan›nda vârid olmuﬂtur. Onlar›n muhabbetleri bizim bedenimizde
ve can›m›zda hayât›m›z gibi olmuﬂtur. Cân›m›zda
îmân›m›z gibi olmuﬂtur.
Elhamdülillah! Onlar›n
muhabbet güneﬂleri bundan da fazla olursa, lây›kt›rlar. E¤er yüz bu kadar
veyâ bin bu kadar veyâ
dahâ da fazla olursa yine
lây›kt›rlar. Hiçbir kimse, bu
âna kadar onlar›n dostlu¤undan dolay› ziyân etmemiﬂtir. Bundan sonra da
etmez. Hiçbir ferd bu zamana kadar onlara düﬂmanl›k yapman›n faydas›n› görmemiﬂtir, zarar›n›
görmüﬂtür. Bundan böyle
k›yâmete kadar onlara
adâvet sebebi ile bir fayda
bulmak ihtimâli yoktur.
Mutlaka zarar vard›r. O
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kimseler hem Muhammed Mustafâ’n›n (sallallahü aleyhi ve sellem)
makbûlü ve mardîsi olur
ve hem Muhammed Mustafâ Efendimizin mahbûb
ve memdûhu olur. Dahâ
ne istersin. Bundan ziyâde
ne gerek. Oradan ki, niyet
himmettir ve ta’rîf-i muhabbettir.
Muhammed
Mustafâ Efendimizin ve
Çihâr yâr-i güzînin temiz
olmalar›nda ve büyüklüklerinde ﬂek ve ﬂüphe yoktur. Kur’ân-› kerîmde geçen âyet-i kerîmeleri zikrettik. Menk›be-› ﬂerîflerinde ve o haberler ve eserlerin çoklu¤undan ki, tafsîl
ettik ki, ﬂerefli ﬂânlar›nda
gelmiﬂtir. Acaba o insâfs›z
ve mürüvvetsiz ve zâlim
ve münâf›k kimseler, bu
kadar Kur’ân-› azîm âyetlerini ve bu kadar Resûlullah Efendimizin hadîs-i ﬂerîflerini okur ve dinlerler
de, niçin gönlünde tutmaz
ve inkiyâd ile kabûl etmezler. Göklerin ve yerin bile
Çihâr yâr-i güzînin ﬂerefin-

den haberleri vard›r. Cennet ve Cehennem onlar›n
nefesinden haberdârd›r.
Süflî âlem [dünya], üzerinde o büyükleri taﬂ›d›¤› için
iftihâr duyar [ö¤ünür].
Levh ve kalemin her ikisi,
Çihâr yâr-i güzîni senâ
eder. Arﬂ ve Kürsînin her
ikisi Çihâr yâr-i güzîne dua
eder. Allahü teâlâ ve Resûli, Çihâr yâr-i güzîni methederler.
[Meâl-i ﬂerîfi; “... Sabredenler ...” olan Âl-i ‹mrân sûresi 17.ci âyet-i kerîmesi, Çihâr yâr-i güzîn ile
alâkal›d›r.] Sa¤lam rivâyet
ile Abdullah bin Abbâs’›n
bildirdi¤i hadîs-i ﬂerifte,
Resûlullah Efendimiz, bir
cemâ’ate karﬂ› buyurdu ki,
k›yâmet günü olunca, herkesin niyet ve himmeti,
gam ve s›k›nt›dan kendisini kurtarmak olur. Önce
gelenler ve sonra gelenler,
murâdl› ve murâds›z [istekli, isteksiz] bir meydanda toplan›rlar. Kendi defterlerini okumak üzerine
ve kendi yönlerinin kat›l›¤›
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üzerine ve kendi iyi baht›n› kabûl etmek üzerine veyâ Allahü teâlâ muhâfaza
etsin, kendi kötü baht›n›
kabûl etmek üzerine gönül
verirler. E¤er bu tarafta
söz söyler isek, söz uzar
ise de, e¤er söylemeyip,
geçersek, gam ve gussada
kal›r›z. Bunun için buray›
uygun bir ﬂekilde beyan
edelim. Lâkin gönül kat›l›¤› ve göz körlü¤ü fayda
vermez. Hazreti Âdem’in
zaman-› ﬂerîflerinden k›yâmet kopuncaya kadar, her
kim ki, vücûda gelmiﬂtir,
hepsi toplu olarak veyâ
müteferrik olarak tamam›
toplan›rlar. Bir kavim ayak
üzerine durmuﬂ, bir kavim
dizleri üzerine durmuﬂ ﬂekildedir. “Her ümmeti dizleri üzerine oturarak toplanm›ﬂ görürsün!” buyurulmuﬂtur. [Câsiye sûresi
28] Kalbleri gö¤üste hurûﬂa gelmiﬂ, beyinleri dîmâglarda çûﬂâ gelmiﬂ
olur. Dizleri üzerine gelmiﬂ
kimsenin gönlü s›k›nt›da
olur. Kendilerinden bîzâr
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olurlar. Ümit ettikleri ﬂeylere kavuﬂamad›klar›n›,
lezzetlerden uzak olduklar›n› görürler. Gönüllerini
[kalblerini] kendi yapt›klar›n›n ve dediklerinin cezâs›
ile baﬂbaﬂa b›rak›rlar. Büyük ve küçük günâhl›lar›,
bir tarafta tutarlar. Kuvvetli ve zay›f has›mlar› di¤er
tarafta tutarlar. Mürâîlik,
yankesicilik, nemmâml›k,
ikiyüzlülük perdelerini y›rtarlar. [Ya’ni bu vas›flar
aç›¤a ç›kar.] Dimâglarda,
gönüllerde olan her ne
varsa aç›¤a ç›kar. Yâ seadet nûruna kavuﬂur. Veyâ
Allahü teâlâ korusun, ﬂekâvet ve zulmetine kavuﬂur. [ﬁûrâ sûresi 7.ci âyet-i
kerîmesinde meâlen], “Bir
f›rkas› Cennet’te, bir f›rkas› Cehennem’de olurlar”
buyuruldu.
Biz bîçareler ve derdine
dermân arayanlar. Ne
edelim, ne yapmaya kâdiriz. Biz nasîbsiz kimseler,
kime ne söyleyelim, kime
ne a¤lay›p, s›zlayal›m.
[Meryem sûresi 23.cü
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âyet-i kerîmesinde; Îsâ
aleyhisselâm›n do¤umu
zaman›nda; Hazreti Meryem’in; “Ne olayd› bu hâlden önce ölmüﬂ olsayd›m;
unutulup gitseydim” dedi¤i bildirilmektedir.] Yâ
Rabbî! Sana karﬂ› a¤lay›ps›zlayal›m. Muhammed
Mustafâ Efendimizi sana
ﬂefâ’atçi getirelim. Sonra
Çihâr yâr-i güzîn de sana
ﬂefâ’atçi getirelim. Evet,
evet. Vallahi delîl budur.
Gözümüzün suyu, böyle
günde, böyle vakitte gâyet
hoﬂtur, büyük sermâyedir.
Resûlullah Efendimiz
k›yâmet gününün ﬂiddetini, dehﬂetini beyan ettikten sonra buyurdular ki;
bu ﬂiddetli ânda iki minber
getirirler. Her ikisi de kemâli nûr ile münevver, her
ikisi hâlis nûrdand›r. Birisini Arﬂ›n sa¤ taraf›na, birisini sol taraf›na koyarlar.
‹ki ﬂah›s, ikisi de mukarreb
melek, ikisi de heybetli ve
haﬂmetli gelirler. O iki
minber üzerine otururlar.
Ondan sonra, o sa¤ taraf-

ta minberde oturan güzel
ses ile der ki, “Beni bilmiyenler bilsin ki, Cennet’in
hâzini R›dvân›m. Cennet’in makâmlar›, hazîneleri, dereceleri, benim
elimdedir. Sevâb iﬂleyenlerin iﬂlerini gören benim.
ﬁimdi emîn olun ve bilin,
iﬂte Cennet’in anahtârlar›
bendedir. Bugün Allahü
teâlâ buyurdu, yâ R›dvân!
Kilitleri, Muhammed Mustafâya teslîm et. Ben de
ilettim. Resûlullah Efendimiz bana buyurdu ki, bu
kilitleri Ebû Bekr’e ve
Ömer’e teslîm et. ‹kisine
benden selâm da söyle.
Ve hem Allahü teâlânden
selâm söyle. Ve onlara
söyle ki, Cennet kap›lar›n›
aç›n›z. Kendi dostlar›n›z›,
gönlünüzün murâd› üzerine azâbs›z Cennet’e götürünüz. ﬁimdi ben geldim.
Kilitleri Ebû Bekr’e ve
Ömer’e teslîm ettim. Siz
ﬂâhid olunuz.
Ondan sonra o ikinci
melek, Arﬂ›n sol yan›ndaki
minberden yüksek sesle
dört büyük halife 285
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nidâ eder. Heybetlidir ve
haﬂmetlidir. Yâ mahﬂer
halk›. Her kim beni bilirse
hoﬂtur. Her kim beni bilmez ise, bilsin ki, ben Cehennem mele¤i Mâlikim.
Azâb ehlini ben bilirim.
Cehennem derecelerini,
tabakalar›n›, ac› yerlerini
bilirim. Cinnîleri ve Âdem
o¤ullar›n›, e¤er istesem;
arasat meydan›ndan bir
elimle tutar al›r›m. Ben ki
bir sayhâ ile [ba¤›rma ile]
ve bir helâk edici ba¤›rma
ile insanlar›n ve cinnîlerin
baﬂ›na intikâm getiririm.
E¤er istesem, Cehennem’in dörtyüz derekesini
bir boncuk gibi, elimin
ayas› üzerinde döndürürüm. E¤er istesem, a¤açlar yapra¤› adedince, sahrâlar kumu adedince olan
zincir ve halkalar›, y›lan ve
akrebleri bir da’vet ile Cehennem’in hâviyesinden
d›ﬂar› ç›kar›r›m. ﬁimdi, size haber vermeye ve söylemeye geldim. ‹yi bak›n›z
ve dinleyiniz. Bunlar, Cehennem’in kilitleridir. Alla286 dört büyük halife

hü teâlâ bana emretti ki,
Cehennem’in bütün kilitlerini Muhammed Mustafâ’ya vereyim. Ona söyleyeyim ki, her kimi ister
isen, Cehennem’den geri
tut. Ben de geldim kilitleri
teslîm ettim. Allahü teâlân›n emirlerini haber verdim. Muhammed aleyhisselâm buyurdu ki, ﬂimdi
sen de, Allahü teâlâ ﬂânühü hazretlerinin emri ile
ve benim buyru¤um ile
Cehennem’in bu kilitlerini,
Ebû Bekr ve Ömer’e teslîm et. Ve onlara söyle.
Her ikiniz düﬂmanlar›n›z›
Cehennem’e götürünüz.
ﬁimdi, ben ki Mâlikim. ‹ﬂte
getirdi¤im kilitleri, Ebû
Bekr ve Ömer’e teslîm ettim. Siz ﬂâhid olunuz.
Ondan sonra, konulan
o iki minber üzerine R›dvân ile Mâlik ç›k›p, otururlar. Sonra iki minber dahâ,
cemâl ve kemâl-i nûr ile
münevver olduklar› hâlde
getirirler. O iki minberin
yan›na koyarlar. Birinin sa¤›nda ve birinin solunda.
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Mukarreb ve mutahhar iki
ﬂah›s [melek] gelip, herbiri bir minber üzerine ç›k›p,
otururlar. Ondan sonra o
sa¤ taraftaki minberde
oturan mukarrep melek
nidâ eder ve der ki, Yâ
mahﬂer halk›. Ben Mikâîlim. ‹zzet hazînelerine
müvekkilim. Minnet zâhireleri üzerine düﬂmüﬂüm.
Sular›n, rüzgârlar›n ve r›z›klar›n hazînadâr› benim.
Meﬂgûliyyetlerin, iﬂlerin,
fetihlerin ve nusretlerin
koruyucusu benim. Allahü
teâlâ ﬂânühû, kevser havz›n›n kayna¤›n›, suyunun
dolup-boﬂalmas›n›, da¤›t›m ve tutumunu bundan
önce benim emrime vermiﬂti. Bugün bana buyurdu ki, biz o nesneyi, sana
vermiﬂ idik. Bizim emrimiz
ile benim hâs Resûlüm
Muhammed Mustafâ’ya
teslîm et. Bugün Kevser
havz›nda cârî olan herﬂey,
Resûlün murâd› ve r›zâs›
ile cârî olacakt›r. Ben vard›m bu hükmü ve bu iﬂi,
Hazreti Mustafâ’ya teslîm

ettim. Muhammed Mustafâ, bu iﬂi, Osmân-› Zinnûreyn’e verdi. Kendi dostlar›n› ve Ebû Bekr, Ömer ve
Alî’nin “rad›yallahü teâlâ
anhüm” dostlar›n› havz›n
ﬂarab›ndan içirerek kand›rs›n. O Çihâr yâr›n düﬂmanlar›n›, havz-› kevserden mahrûm edip, geri
döndürür. Sonra Arﬂ›n sol
taraf›nda olan minberdeki
melek nidâ eder: Yâ mahﬂer halk›. ‹ﬂte cümle meleklerin büyü¤ü olan rûh
benim. Vilâyetin fahri ve
memleketin zeyni, cümle
meleklerin berâberi benim
ki, benim ﬂân›mda gelmiﬂtir. Allahü teâlâ [Nebe sûresi 38.ci âyet-i kerîmesinde meâlen], “... K›yâmet
günü Rûh ve melekler saf
olup, dururlar...” buyurdu.] ﬁimdi bak›n ve görün
ki, s›ratdan geçmek berât›
benim elimdedir. Görün
ki, Allahü teâlâ ﬂânühü,
bundan önce beni, s›rat
yolcular›n›n gözeticisi etmiﬂti. Hiç kimse, benim
icâzetim olmay›nca, s›ratdört büyük halife 287
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dan geçemez. Bugün Allahü teâlâ bana buyurdu ki,
var bu cevâz› Muhammed
Mustafâ’ya ver. Ben de
vard›m, bu cevâz› Muhammed Mustafâ Efendimize teslîm ettim. Muhammed aleyhisselâm
bana buyurdu ki, sen bu
cevâz› Aliyyül Mürtedâ’ya
teslîm et. Bugün Aliyyül
Mürtedâ kendi dostlar›n›
ve Ebû Bekr, Ömer ve Osman’›n dostlar›n› selâmetle s›rattan geçirsin. Düﬂmanlar›n›, tepe aﬂa¤› Cehennem’e yollas›n.
Menk›be: Resûlullah
Efendimiz oturunca, sa¤
taraf›na Ebû Bekr-i S›ddîk,
sol taraf›na Ömer-ül Fârûk, karﬂ› taraf›na Osmân-›
Zinnûreyn, arka taraf›na
Aliyyül Mürtedâ otururdu.
288 dört büyük halife

Ebû Bekr-i S›ddîk , Muhammed Mustafâ Efendimizin sa¤ taraf›nda oturmas›n›n sebebi, ondan
dolay›d›r ki, bu ümmette
Ebû Bekr’den dahâ merhametli kimse olmam›ﬂt›r.
Cennet rahmet saray›d›r.
Cennet sa¤ taraftad›r. Vâk›’a sûresi 27.ci âyet-i kerîmede meâlen; “Defteri
sa¤ taraftan verilenler, ne
mutlu o eshâb-› yemine
[sa¤c›lara].” buyuruldu.
28.ci âyet-i kerîmede meâlen; “Eshâb-› yemine
Cennet’te ne ikrâmlar olacakt›r. Onlar, dikeni olmayan, meyvesi çok olan sedir a¤açlar›n›n alt›nda
olurlar” buyuruldu. Hazreti Ebû Bekr’in sa¤ tarafta
oturmas› bundan dolay›d›r.
Ömer-ül Fârûk, Resûlullah Efendimizin sol taraf›nda oturmas› ondan dolay›d›r ki, iblis-i la’în her
kavmin aras›na sol taraftan gelir. Ya’ni ‹blîsin yolu
sol taraftan idi. Hazreti
Ömer ﬂeytân›n yolu üzeri-
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ne oturmuﬂ olurdu. Âlem
yarat›lal›dan beri ﬂeytân
kimseden, Hazreti Ömer’den korktu¤u gibi korkmazd›. Hangi evde Hazreti
Ömer olur ise, ﬂeytân oraya giremezdi. Bir evde
ﬂeytân oldu¤u zaman,
Hazreti Ömer o eve girdi¤i
gibi, ‹blîs fîrâr ederdi. Dâimâ Ömer, toplant›larda
ve meclislerde; Resûlullah
Efendimizin sol taraf›nda
otururdu. Tâ ki, iblîs o yoldan kavmin aras›na gelmesin diye.
Osmân-› Zinnûreyn Resûlullah Efendimizin önünde oturmas›n›n pek büyük
faydalar› var idi. Zîrâ Resûlullah’›n meclisi, dervîﬂlerin ve gayrilerin ve yetîmlerin ümîdgâhlar› idi.
Bir arzûsu, derdi olanlar›n,
çare bulacaklar› yer idi.
Her vakitte, her saatte,
gün olurdu ki, on kere, fakîrler ve dilek ve ricâ sâhibleri, ihtiyâçlar› için bu
meclise gelirlerdi. Kendilerine gerekli olan önemli
ﬂeyleri o hazretden taleb

ederlerdi. Osmân onlar›n
en zengini ve en cömerdi
idi. Dinâr dizileri ve dirhem keseleri önünde konulmuﬂ idi. Elbiseleri ve
türlü türlü hediyeleri hizmetçileri tutup, dururdu.
Resûlullah Efendimiz kalb
ile cümlenin en zengini
idi. Lâkin beden ile dervîﬂ
idi. ‹stek sâhibleri gelirler,
murâdlar›n› ve maksadlar›n› ve arzûlar›n› taleb
ederlerdi. Hazreti Osmân
kalkar, o meclisin hakk›n›
ve o hazretin hakk›n› kendi
mal›ndan edâ ederdi.
Aliyyül Mürtedâ, Resûlullah Efendimizin, mubârek arka taraf›nda oturmas›n›n sebebi ﬂu idi. Böyle
bir meclisde, onun gibi
büyük ve iftihâr edilen
böyle bir rehber ve Peygamber düﬂmans›z olmazd› ve k›skananlar›,
inatc›lar› olacakt›. Bu düﬂman ve hâsid ve muânidler [inatc›lar], hîle ve zarar
etmeye gelecekleri zaman, çok defa arka taraftan gelirler. Hazreti Ali
dört büyük halife 289
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onun için muhâf›z ve gözcü “bekçi” idi. Gerçi hakîkî
muhâf›z ve koruyucu Allahü teâlâdir. Lâkin zâhiren,
sebebe yap›ﬂarak arkada
otururdu. E¤er bir düﬂman gelip, çirkin bir hareket etse idi, Allah›n aslan›
o kimsenin baﬂ›n› Zülfikâr
ad›ndaki k›l›c› ile keserdi.
Menk›be: ﬁakîk-i Belhî
dedi ki, ‹slam bir a¤aca
benzer ki, ona dört ﬂey lâz›md›r. Kök, gövde, dal ve
meyve. Ebû Bekr ‹slam
a¤ac›n›n köküdür. Hazreti
Ömer gövdesidir. Hazreti
Osmân dal›d›r. Hazreti Ali
meyvesidir. Muhammed
290 dört büyük halife

Efendimizin ‹sm-i ﬂerîfi
dört harfdir. Mim; Resûlullah’›n Allahü teâlâya uygunlu¤udur. Ha, Resûlullah’›n Müslümanlar›n iﬂlerinde hasbiyetidir. Ya’ni
her ne iﬂler ise, Allahü teâlân›n r›zâ-› ﬂerîfi idi. Kimseden bir nesne tama’ etmez, birﬂey beklemezdi.
Mim; akrâba ve ehline
muhabbet ve muâﬂerettir.
Dal; ‹slam dinine kâfirleri
da’vettir. Muvâfakat, Ebû
Bekr’in nasîbi oldu. Hasbet, Ömer’in nasîbi oldu.
Muâﬂeret, Osman’›n nasîbi oldu. Da’vet Alî’nin nasîbi oldu.
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‹ﬂâret: Hazreti Ebû Bekr
seferde ve hazarda, cân›n›
ve mal›n› fedâ ederek mime muvâfakat› h›fz etti.
Allahü teâlâdan bu hil’at›
buldu ki, “Ma¤arada bulunan iki kiﬂinin, ikincisi” diye an›lmak ﬂerefine mazhar oldu. Ve hazîre-i kuddüsde mucâverât› Rabbil’âlemîni buldu. Hazreti
Ömer âlemi ihtisâb kamç›s› ile düzene soktu. Binlerce mescidlerin ba¤r›nda
nûr saçan minberler ta’yîn
etti. Hiç kimseden korkmad›. Bütün hâllerinde ba¤l›l›¤›n› sâdece Allahü teâlâya hasretti. [Muhammed
sûresi 11.ci âyet-i kerîmesinde meâlen]; “Elbette
Allah îmân edenlerin velîsidir” buyuruldu. Allahü
teâlâ, hakk›nda böyle buyurdu. Hazreti Osmân muâﬂeret mimini seçti. Allahü teâlânden baﬂka, bütün yarat›klardan alâkas›n›
kesip, Rabbil’âlemînin hizmeti ile meﬂgûl oldu. Her
gece iki rekatte bütün
Kur’ân-› kerîmi hatmetti.

Dünya muhabbetini kalbinden d›ﬂar› att›. Ni’met
ve mal›n› Resûlullah Efendimize ve Eshâb-› güzîne
harcetti. Meâl-i ﬂerîfi “Dînî
vazîfelerine devam eden,
geceleri secdede ve k›yâmde geçiren...” olan
Zümer sûresinin 9.cu
âyet-i kerîmedeki hitâba
nâil oldu. Hazreti Ali halk›
da’veti seçti. Keskin k›l›c›
ile kâfirleri kahretti. Sabr
ve sebât›ndan dolay› Cennet’e gitti. [‹nsan sûresi
12.ci âyetinde meâlen],
“Sabrlar› sebebi ile, Onlara Cennet ve ipek elbise
giymekle karﬂ›l›k verir”
buyuruldu ki, buradaki ihsânlara kavuﬂtu. Resûlullah buyurdu ki: “Her kim
Ebû Bekr’i severse, beni
bulur. Her kim Ömer’i severse, beni görür. Her kim
Osman’› severse, o bana
lây›kt›r. Her kim Ali’yi severse hemniﬂînim olur.”
[hemniﬂîn: Celis: Meclisinde bulunan].
Menk›be: ﬁakîk-i Belhî
buyurdu: Ebû Bekr-i S›ddört büyük halife 291
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dîk’›n ismine câhiliye devrinde “Atîk” derlerdi. ‹slamiyet zaman›nda Ebû
Bekr dediler. Gökte S›ddîk
dediler. Yeryüzünde Abdullah dediler. Cennet’te
Zülfadl [fazîlet sâhibi] olacakt›r. Arﬂdakiler Züsse’a
[ya’ni vüs’at, kudret sâhibi] dediler. Kur’ân-› kerîmde sâhib okudular. K›yâmette ﬁâfi’ okudular. Cehennem’de rahîm okudular. Melekler Cevâd okudular. Allahü teâlân›n dîdâr›na kavuﬂma ân›nda
Mükerrem okudular “dediler.
Ömer bin Hattâb câhiliye zaman›nda Ömer derlerdi. ‹slamiyet devrinde
Ebû Hafs dediler. Düﬂmanlar› Bâs›ta [memleketleri
fetih ederek yay›l›c›] dediler. Cennet’te Sirâc denilecekdir. Yeryüzünde Kâhir
dediler. Gökyüzünde Fârûk dediler. Kur’ân-› kerîmde “Eﬂiddâü alel küffâr”
[ya’ni kâfirlere karﬂ› ﬂiddetli davranan] okudular.
K›yâmette Fâtih okudular.
292 dört büyük halife

Cehennem’de Hâmid okudular. Melekler âdil dediler. Allahü teâlân›n dîdâr›n› görme vaktinde Mu’azzam diyeceklerdir.
Osmân’a, câhiliye devrinde Ebû Ömer dediler.
‹slamiyet devrinde Osmân
dediler. Evinde Zinnûreyn
dediler. Arﬂda Müstehyî
[hayâ sâhibi] dediler.
Kur’ân-› kerîmde ﬂehîd
okudular. K›yâmette Sahî
[cömerd] dediler. Cennet’te Münfik [nafaka veren] dediler. Cehennem’de Mut›k [gücü yeten] dediler. Melekler Kânit [dindâr, itâatli] dediler.
Allahü teâlây› rü’yet vaktinde Muhterem diyeceklerdir.
Hazreti Ali’nin ismine
câhiliye zaman›nda Haydar dediler. ‹slamiyet devrinde Ebül Hasen dediler.
Gökte Ali dediler. Yeryüzünde Emîr-ül mü’minîn
dediler. Kur’ân-› kerîmde
Ehl-i beyt okudular. Cehennem’de Kerrâr dediler.
Melekler Hâzim-ül ahzâb
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dediler. Rü’yet zaman›nda
Müeyyed diyeceklerdir.
Menk›be: Abdullah bin
Abbâs ve Ebû Hüreyre dediler ki, Resûlullah Efendimizin huzur-› ﬂerîflerine
vard›k. Ebû Zer-i G›fârî huzurlar›nda oturmuﬂ idi.
Buyurdular ki, “Yâ Ebâ
Zer! Muhâcir ve Ensâra
câmi’e gelin diye nidâ et!”
O da nidâ etti [seslendi].
Mescidi doldurdular. Resûlullah Efendimiz minbere ç›kt›. Belîg bir hutbe
okudu. Sonra buyurdu ki,
“Ey Muhâcirler ve Ensâr!
Ben size bir hediye vereyim mi? Cebrâîl aleyhisselâm, bana yedi kat göklerin üstünden hediye getirdi.” Biz verin, yâ Resûlallah! dedik. R›dâ-i ﬂerîflerinin alt›ndan bir ayva ç›kard›. Ebû Bekr-i S›ddîk’a verdi. Sonra Ömer’e verdi.
Ondan sonra Osmân’a
verdi. Sonra da Alî’ye verdi. O ayva fasîh lisân ile
tesbîh, tahmîd ve tehlîl etmeye baﬂlad›. Râvî [nakleden] der ki, Muhâcir ve

Ensâr iﬂitip, konuﬂma ve
güzel sesinden hayret ettiler. O ayva, benim sesimden ve konuﬂmamdan, siz
hayret mi ediyorsunuz,
dedi. Muhammed aleyhisselâm› hak Peygamber
göndermiﬂ olan Allahü teâlâya yemin ederim ki, Allahü teâlâ, Hazreti Âdem
aleyhisselâm› yaratmadan seksen bin sene önce,
yedinci gökte, seksen bin
ﬂehir yaratm›ﬂt›r. Her ﬂehirde seksen bin kasr, her
kasrda seksen bin ev, her
evde seksen bin bostân,
her bostânda seksen bin
a¤aç, her a¤açda seksen
bin dal, her dalda seksen
bin yaprak, her yapra¤›n
alt›nda seksen bin ayva
yaratm›ﬂt›r. Her ayva tesbîh, tahmîd, tehlîl, takdîs
ve tekbîr ederler. Sevâb›n›
Ebû Bekr, Ömer, Osmân
ve Alî’nin dostlar›na ve
muhiblerine verirler.
Menk›be: Ebû Bekr-i
ﬁiblî’den, Resûlullah’›n
buyurdu¤u “Ben ilmin
ﬂehriyim, Ali kap›s›d›r”
dört büyük halife 293
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hadîs-i ﬂerîfini sordular.
ﬁiblî cevap verdi ki, Siz
Ali’yi; Ebû Bekr, Ömer ve
Osmân’dan önce zikrediyorsunuz. Dört nesne Resûlullaha mahsus oldu. Bu
dört nesneyi Allahü teâlâ,
Resûlüne mahsus k›ld›.
S›dk› Resûlüne mahsus
k›ld› [Resûlullah’›n s›dk›
tamam oldu]. Ma’rifete
mahsus k›ld›. Ma’rifeti kemâle eriﬂti. ‹lme has k›ld›.
Resûlullah Efendimiz buyurdu: “Ben s›dk›n ﬂehriyim. Ebû Bekr o ﬂehrin kap›s›d›r!” Bunun do¤rulu¤u Kur’ân-› kerîm ile bildirilmiﬂtir. [Zümer sûresi
33.cü âyetinde meâlen;
“Onlar ki, s›dk ile geldiler
ve onu tastik ettiler” buyuruldu.] Burada kasdedilen Ebû Bekr’dir . Resûlullah Efendimiz buyurdu ki:
“Ben îmân›n ﬂehriyim. O
ﬂehrin kap›s› Ömer’dir.”
Bunun tahkîki kitâbullahdad›r. [Enfâl sûresi 64.cü
âyetinde meâlen; “Ey Resûlüm! Sana Allah ve
mü’minlerden sana tâbi’
294 dört büyük halife

olanlar yetiﬂir” buyuruldu.] Burada kastedilen
Hazreti Ömer’dir. Yine Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “Ben ma’rifetin ﬂehriyim. Osmân o ﬂehrin kap›s›d›r.” Bunun tahkîki kitâbullahdad›r. [Zümer sûresi 9.cu âyetinde meâlen,
“Geceleri devaml› secdede ve ayakta ibâdet eden
ile Küfür ve isyânda olan
bir olur mu?” buyuruldu.]
Burada kastedilen Hazreti
Osmân’d›r. Sonra ﬁiblî sükût etti. O sual eden kimse
dedi ki; niçin Alî’nin fadl›na istidlâl etmeyip, sükût
ettin. ﬁiblî buyurdu; biz
ﬂunun üzerine ﬂüphe etmeyiz ki, Resûlullah buyurdu: “Ben ilmin ﬂehriyim! O ﬂehrin kap›s›
Ali’dir.” Bunun tahkîki kitâbullahdad›r. [‹nsan sûresi 7.ci âyet-i kerîmesinde
meâlen; “Nezrlerinde vefâ
gösterenler, ﬂiddeti yayg›n olan k›yâmet gününden korkarlar” buyuruldu.] Burada kastedilen
Hazreti Ali’dir .
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Menk›be: Sahîh rivâyet
ile naklolunmuﬂtur. Cebrâîl aleyhisselâm, Resûlullah Efendimize, dört elma
getirdi. Resûlullah, birisini
Ebû Bekr’e verdi. Birisini
Ömer’e verdi. Birisini Osmân’a
verdi. Birisini
Alî’ye verdi. Ebû Bekr’in
elmas› üzerinde “Hâzâ hediyyetün minel Melik-iﬂﬂefîk alâ Ebî Bekr-i S›ddîk”
[Bu meliküﬂﬂefîkden S›ddîk’a hediyedir] yaz›lm›ﬂt›.
Ömer’in elmas› üzerinde
“Hâzâ hediyyetün minel
melikil vehhâb alâ Ömer-il
Hattâb”, [Bu melikül vehhâbdan, Ömer-ül Hattâb’a
hediyedir] yaz›lm›ﬂt›. Hazreti Osman’›n elmas› üzerine “Hâzâ hediyyetün minel melik-ül hannân el
mennân alâ Osmân bin

Affân” [Bu, melikül Hannân ve mennândan Osmân bin Affân’a hediyedir] yaz›lm›ﬂt›. Hazreti
Alî’nin elmas› üzerinde,
“Hâzâ hediyyetün minel
melikil Vâhibil Gâlib alâ
Ali ibni Ebî Tâlib” [Bu, Melikül Vâhibül Gâlibden, Ali
bin Ebî Tâlib’e hediyedir]
yaz›lm›ﬂt›.
Yine
Ebû
Bekr’in elmas› üzerine,
“Ebû Bekr’e bu¤zeden
z›nd›kd›r” yaz›lm›ﬂ idi.
Ömer’in elmas› üzerine,
“Ömer’e bu¤zedenin yeri
Sekar [Cehennem]dir” yaz›lm›ﬂ idi. Hazreti Osman’›n elmas› üzerine
“Osmân’a bu¤zedenin
hasm› Rahmând›r” yaz›lm›ﬂ idi. Alî’nin elmas›
üzerine “Alî’ye bu¤zedenin hasm› Nebîdir” yaz›lm›ﬂ idi.
Menk›be: Hadîs-i ﬂerifte
Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Nûh aleyhisselâm, kavminden, haddinden ziyâde eziyet ve
müﬂkilât çekip, Müslüman
olmalar›ndan da kat’î ümîdört büyük halife 295
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dini kesip, dua edip, [Nûh
sûresi 26.c› âyet-i kerîmesinde meâlen buyuruldu¤u gibi], “Yâ Rabbî! Yeryüzünde dolaﬂan hiçbir kâfiri
b›rakma.” dedi. Allahü teâlâ duas›n› kabûl etti. Cebrâîl aleyhisselâm gelip, tûfan›n nas›l olaca¤›n› ve nas›l gemi yapaca¤›n› söyledi. Nûh aleyhisselâma
neccârl›¤› [marangozlu¤u]
ta’lîm etti ve dedi ki: Allahü teâlâ buyurdu ki, bir gemi yapacaks›n. Nûh aleyhisselâm dedi; nas›l yapmam lâz›m. Cebrâîl aleyhisselâm dedi: Her bir Peygamber ad›na birer tahta
yont. Nûh aleyhisselâm
buyurdu: Yâ Cebrâîl! Ben
bütün Peygamberlerin adlar›n› bilmem. Cebrâîl
aleyhisselâm dedi: Allahü
teâlâ, senin tahta yontman› emir buyurur. Cümle eﬂyân›n hâl›k› olarak, ben onlar›n adlar›n› halk edip,
tahtalar üzerinde zuhûra
getiririm buyurur. ‹lk tahtay› ki kesip, yontdu. Âdem
aleyhisselam›n ismi o tah296 dört büyük halife

ta üzerinde meydana geldi. Bir tahta dahâ yonttu.
ﬁis [ﬁît] aleyhisselâm›n ismi meydana geldi. Üçüncü tahtada ‹drîs aleyhisselâm›n ismi, dördüncü tahtada Nûh aleyhisselâm›n
ismi meydana geldi. Böylece her bir tahta üzerinde
bir Peygamberin ‹sm-i ﬂerîfi meydana geldi. Son
tahtay› traﬂ ettikte Muhammed Mustafâ Efendimizin ‹sm-i ﬂerîfi zuhûra
geldi. Sonra ayn› miktar çivi yapt›. Her çivi üzerinde
bu tertîb ile, bir Peygamberin ‹sm-i ﬂerîfinin yaz›lm›ﬂ oldu¤unu gördü. Cebrâîl aleyhisselâm geldi ve
dedi ki: Allahü teâlâ buyurur: Tahtalar› terkîb edip,
m›hlar› [çivileri] muhkem
et. Tamam›n› yerleﬂtirdi.
Tamam olmad›. Dört tahtal›k yer eksikdi. Cebrâîl
aleyhisselâm gelip, dedi.
Yâ Nûh! Muhammed
Mustafâ hâtem-ün nebiyyindir. Onun dört yâri vard›r. Birincisi Ebû Bekr, ikincisi Ömer, üçüncüsü Os-
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mân, dördüncüsü Ali’dir.
Allahü teâlâ buyurur ki: Bu
dört tahtaya da Çihâr yâr
ismine yont ki, senin gemin tamam olsun. Nûh
aleyhisselâm dört tahta
dahâ yontup, terkîb ettikte,
o gemi tamam oldu. Cebrâîl aleyhisselâm “ﬁimdi
senin sefînen tamam oldu” buyurdu.
‹ﬂâret: Yâ Nûh! Mustafâ ad› ve Ebû Bekr, Ömer,
Osmân ve Ali ad› yaz›lm›ﬂ
olmay›nca, su tûfan›ndan
sana kurtuluﬂ olmaz, diye
bildirildi. Ey mü’min! Muhammed Mustafâ Efendimizin muhabbeti ve Çihâr
yâr-i güzînin muhabbeti
senin kalbinde olmay›nca,
Cehennem ateﬂinden kurtulamazs›n. Ebedî Cennet’e eriﬂmezsin. Bîçûn ve
bîçûgûne
yani
nas›l
oldu¤u bilinemeyen Hak
teâlân›n dîdâr›n› görmezsin. Dâr-› ‹slam’da do¤ru
oturmazs›n.
Menk›be: Resûlullah
Efendimiz “Dîni pâk ve
muvahhid her mü’min hâ-

lis kalb ile “Bismillâhirrahmânirrahîm” söylese, Allahü teâlâ, ondan dolay›
Cennet’te k›rm›z› yakuttan bir ﬂehir binâ eder. Her
ﬂehirde, zebercedden bin
kasr, her kasrda bin saray,
her sarayda bin hâne, her
hânede bin taht, her tahtda sündüsden ve harîrden
[ipekden] bir döﬂek. Her
döﬂe¤in üzerinde bir hûrî,
aya¤›ndan beline kadar
anber, belinden gerdân›na
kadar, beyaz kâfûrdan,
gerdân›ndan baﬂ›na kadar
nûrdand›r. Aln›na Ebû
Bekr-i S›ddîk, sa¤ yana¤›na Ömer-ül Hattâb, sol yana¤›na Osmân bin Affân,
çenesinde Aliyyül Mürtedâ, dudaklar›na “Bismillâhirrahmânirrahîm yaz›lm›ﬂt›r.”. Mutî’ ve muhlis
olanlar›n hepsi, ömürlerinde dilleri ile bir kere
Besmele söylese, onun
kurtulmas›na ve halâs›na
sebeb olur. Nerede kald›
ki, gece ve gündüzde farz
ve nâfile namazlarda
mü’minler Besmele okurdört büyük halife 297
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lar. Gâfil olmay›p, âgâh
olanlar, her iﬂlerinin baﬂ›nda Besmele okurlar.
Menk›be: Abdullah ibni
Abbâs’›n rivâyet etti¤i bir
hadîs-i ﬂerifte, Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki:
“Cebrâîl aleyhisselâmdan
iﬂittim, dedi ki: Rabbil’âlemîn, Muhammed’in (aleyhisselâm) nûrunu yaratt›ktan sonra [akabinde], bir
kandil halketti. O kandili
Arﬂ-› azîmin alt›na asd›lar.
Muhammed
Mustafâ
Efendimizin nûru o kandi298 dört büyük halife

lin etrâf›nda iki bin sene
ibâdet etti. Ondan sonra
dört katre su o kandilden
damlad›. Medîne-i münevvereye düﬂtü. Emir geldi
ki, yâ Cebrâîl o topra¤› kald›r. Bir ﬂemâme yap. Ben
de yapt›m. Buyruk geldi ki,
o ﬂemâmeyi R›dvân’›n
önüne ilet. Onu kâfûr ve
anber ile, misk ve za’ferân
ile yo¤ursun. R›dvân’›n
yan›na ilettim. O ﬂemâmeyi yo¤urdu. Ondan sonra
buyruk geldi ki, yâ Cebrâîl! Bu kâfûr ve anber, misk
ve za’ferân ile yo¤rulan
çamuru, rahmet deryâs›na
dald›r. Götürdüm, rahmet
deryâs›na dald›rd›m. Bin
sene orada kald›. Buyruk
[emir] geldi ki, yâ Cebrâîl!
ﬁimdi, rahmet deryâs›ndan onu ç›kar. Heybet deryâs›na ilet [götür]. Heybet
deryâs›na götürdüm. Bin
sene de orada kald›. Emir
geldi ki, ç›kar, hayâ deryâs›na dald›r. Ben de hayâ
deryâs›na dald›rd›m. Bin
sene de orada kald›. Emir
[buyruk] geldi: Tamam ol-
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du mu dedi. Tamam oldu,
dedim. Her ﬂeyi en iyi ﬂekilde Sen bilirsin, dedim.
Emir geldi ki, ondan ç›kar,
ilim deryâs›na götür. Ben
de ç›kar›p, ilim deryâs›na
götürdüm. Bin sene de
orada kald›. Emir geldi ki,
tamamd›r. Cebrâîl aleyhisselâm der ki, küstahl›k
edib, dedim ki, yâ Rabbî!
Bu nûrdan ne halk etmek
istersin. Buyruk geldi ki,
yâ Cebrâîl! Bu nûrdan bir
kulu halk etmek isterim ki,
Arﬂdan topra¤a kadar
âlemde ondan azîz bir kul
olmaz. Arﬂ›n kenâr›na bakt›m. Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah, yaz›lm›ﬂ gördüm. Senin ad›n› bildim ve dedim, yâ
Rabbî! Kâfûr ve anber,
misk ve za’ferândan ne
halk etmek istersin. Buyurdu ki, onun kemi¤ini
kâfûrdan, halk ederim. Etini anberden, sinirini za’ferândan. Ey Cebrâîl, za’ferân renginde yüzünü,
miskten tüyünü ve anberden kokusunu halk ede-

rim. Rahmet deryâs›ndan Ebû Bekr’i halk ederim. Heybet deryâs›ndan
Ömer’i, hayâ deryâs›ndan
Osman’›, ilim deryâs›ndan
Ali’yi halk ederim.
Menk›be: Sahîh rivâyet
ile gelmiﬂtir. Resûlullah
buyurdu ki: Allahü teâlâ
bir bostân halk etmiﬂtir. O
bostânda kendi kudret ve
nusretiyle dört ›rmak yaratm›ﬂt›r. Biri ikrâr ›rma¤›.
Biri tevhîd ›rma¤›. Biri ahkâm-› ‹slamiyye ›rma¤›.
Biri kelâm ›rma¤›. Her bir
›rma¤› bir bucakda [köﬂede] yaratt›. Ebû Bekr muhabbetini bir buca¤a [köﬂeye] koydu. Ömer muhabbetini ikinci buca¤a
koydu. Osmân muhabbetini üçüncü buca¤a koydu.
Ali muhabbetini dördüncü
buca¤a [köﬂeye] koydu.
Her köﬂede on a¤aç halketti [yaratt›].
Hazreti Ebû Bekr muhabbetinin köﬂesinde halketti¤i on a¤ac›n birincisi
ﬂehâdet a¤ac›, ikincisi
havf a¤ac›, üçüncüsü recâ
dört büyük halife 299
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a¤ac›, dördüncüsü ﬂevk
a¤ac›, beﬂincisi cehd, alt›nc›s› hay›r, yedincisi ﬂükür, sekizincisi tevâzu, dokuzuncusu nusret, onuncusu ihlâs a¤ac› idi.
Hazreti Ömer muhabbetinin oldu¤u köﬂede
halketti¤i [yaratt›¤›] on
a¤ac›n, birincisi emânet
a¤ac›, ikincisi salâbet a¤ac›, üçüncüsü ﬂefkat, dördüncüsü inâbet, beﬂincisi
muhabbet, alt›nc›s› ihlâs,
yedincisi kanâat, sekizincisi r›zâ, dokuzuncusu temyîz, onuncusu tevfîk a¤ac›
idi.
Hazreti Osmân muhabbetinin köﬂesinde halketti¤i on a¤ac›n birinci a¤ac›
vefâ a¤ac›, ikincisi haﬂyet
a¤ac›, üçüncüsü hurmet,
dördüncüsü müvâneset,
beﬂincisi tevekkül, alt›nc›s›
hamiyyet, yedincisi ilim,
sekizincisi hilm, dokuzuncusu sehâ, onuncusu hayâ a¤ac›d›r.
Hazreti Ali muhabbetinin köﬂesinde halketti¤i
300 dört büyük halife

on a¤ac›n, birinci a¤ac› ﬂefâ’at a¤ac›, ikincisi sehâvet, üçüncüsü istikâmet,
dördüncüsü namaz, beﬂincisi sabr, alt›nc›s› istitâ’at, yedincisi zühd, sekizincisi rahmet, dokuzuncusu yakîn, onuncusu sadâkat a¤ac›d›r.
Bu bostân› hâz›r edince, iki tâife bostâna geldiler. Bir tâife riâyet edip,
bostâna nazar etmediler.
Önlerine bakt›lar. Adâvet
a¤ac›n› gördüler. Sa¤ taraflar›na bakt›lar la’net
a¤ac›n› gördüler. Sol taraflar›na bakt›lar, ﬂekâvet
a¤ac›n› gördüler. Arkalar›na bakt›lar, gadab a¤ac›n›
gördüler. Dediler, gelin bu
bostâna girelim. Ayaklar›n›; adâvet ve la’net ve ﬂekâvet ve gadab vâdisine
koymay› kasdettikleri gibi,
buyruk erdi ki [emir geldi
ki], ey ba¤ban [bahçevân],
bunlar› geri döndür. Ses
melekûte yay›l›nca, bunlar
kimlerdir fermân› gelince,
bunlar Eshab-› kirama ta’n
edenlerdir denildi. Bun-
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dan önce bir tâife bostâna
girmek istediler. Edeble ve
hurmetle ayaklar›n› koyduklar› gibi, Çihâr yârin
muhabbeti kalblerinde sâbit oldu¤u hâlde, nidâ geldi ki, ey ba¤ban [bahçevân], kap›y› aç, dostlar içeri girsinler. Bunlar bizim
dostlar›m›z cümlesindendir. Bostâna girdiler. Bir
nesne tatmad›lar, meyvelerinden yemediler. Ellerini farzlara vurdular. Ayaklar›n› sünnet makâm›na
koydular. [Sünnet üzere
hareket ederler.] Muhabbet bostân› taraf›na giderler. O bostân ortas›nda
tecrîd taht›n› koydular. R›zâ yasd›¤›na dayand›lar.
‹htiyâr döﬂe¤ini döﬂediler.
Bu taht›n ortas›nda hamd
simât›n› döﬂediler. O simât [sofra] üzerine hazret
ta’âm› koydular. O sofran›n kenârlar›nda ﬂükür ﬂekerini dizdiler. Bu sofran›n
önünde, seadet ve ﬂehâdet iskemlesini koydular.
Ve kerâmet lâmbas›n›
onun üzerine koydular. Ve

ihlâs ya¤›n› o lâmbadan
içine koydular. Yakîn fitilini
ona diktiler [geçirirler].
Muhabbet ateﬂi ile ›ﬂ›kland›rd›lar. Bu ta’âm› yediler.
Mahmûr oldular. Ellerini
havf çalg›s›na götürdüler.
Sabr ibriﬂîmini ona ba¤lad›lar. Aﬂk m›zrâb› ile, sabr
ibriﬂîmine vurup, na’me
ç›kard›lar ki; biz Resûlullah’›n Çihâr yâr›n›, ya’ni,
Ebû Bekr, Ömer, Osmân,
Ali “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerini cândan
severiz. Sonra, onlara rahmet nazar› ile nazar olundu. Seadet makâm›na onlar› oturturlar.
Menk›be: Ebû Zer-i G›fârî rivâyet eder. Resûlullah Efendimiz ile bir ba¤a
gittik. Hazreti Resûl-i ekrem, bana buyurdu ki, “Yâ
Ebâ Zer! Bilmiﬂ ol ki, Hallâk-› âlem celle celâlühü,
bu ba¤da, Âdem aleyhisselamdan bin kere bin sene önce bir emânet koymuﬂtur.”.
Ebû Zer, der ki, o ba¤a
girdik. Dört dal gördük.
dört büyük halife 301
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Herbir dalda yapraklar var.
Bir dal›n yapraklar›nda,
“Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah, ben
Ebû Bekr-i S›ddîk›m” yaz›l› oldu¤unu gördüm. Bunu görünce, istedim ki, geri döneyim. Resûlullah
Efendimize haber vereyim. ‹kinci dal bana dedi
ki, sabret, ki göresin. ‹kinci
dal üzerindeki k›rm›z› yapraklar üzerinde, “Lâ ilâhe
illallah Muhammedün Resûlullah, ben Ömer-ül Fârûkum” yaz›lm›ﬂ gördüm.
‹stedim ki, geri döneyim.
Üçüncü dal bana dedi ki,
sabret, göresin. Üçüncü
dal üzerinde, beyaz yapraklar üzerinde “Lâ ilâhe
illallah Muhammedün Resûlullah. Ben ﬂehîd Osman’›m” yaz›lm›ﬂ gördüm. ‹stedim ki, geri döneyim. Dördüncü dal bana dedi, sabret de göresin
[neler göreceksin]. Dördüncü dal üzerinde, yeﬂil
yapraklar üzerinde “Lâ ilâhe illallah Muhammedün
Resûlullah. Ben Aliyyül
302 dört büyük halife

Mürtedây›m”
yaz›lm›ﬂ
gördüm. Ayr›ca her bir
yaprak üzerinde; Allahü
teâlân›n la’neti, bunlar›
seb’ edenlere, bunlara
bu¤zedenler üzerine olsun, yaz›l› idi.
Menk›be: Abdullah ibni
Abbâs rivâyet etmiﬂtir. Bir
gün Resûlullah Efendimizin huzur-› ﬂerîflerine vard›m. Gördüm ki, mubârek
duda¤›n› duda¤› üzerine
koymuﬂ. Resûlullah› o ﬂekilde hiç görmemiﬂ idim.
Mubârek eli ile bana iﬂâret
eyleyip, yan›na ça¤›rd›.
Var›p, yan›na, ne oldu yâ
Resûlallah, dedim. Buyurdu ki, “Yâ Abbâs o¤lu! Bu
saatte bir melek yan›ma
geldi. Bir turunçu bana
sundu [verdi]. Elime almazdan önce, turunç dört
pâre oldu. Bir pâresi [parças›] ikiye bölünüp, gördüm, içinden bir hûrî ç›kt›
ki, yetmiﬂ bölük kisvesi
var. Yetmiﬂ hulle giymiﬂ
ki, o hullelerden [elbiselerden], kemiklerinin ilikleri
görünür. E¤er a¤z›n›n su-
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yu deryâlara [denizlere]
sal›nsa [damlasa], denizler tatl› olurdu. Dedim,
sen kimsin ve kimin içinsin. Ben Müslümanlar›n
imâm›, muhâcirlerin evveli, Ebû Bekr-i S›ddîk içinim. ‹kinci parça da iki bölük olup, onun içinden bir
hûrî ç›kt› ki, e¤er gözünü
açsa idi, gözünün nûrundan, dünya münevver
olurdu. Allahü teâlâ, onu
kâfûrdan ve miskten ve
anberden halk etmiﬂ. Dedim, sen kimin içinsin. Dedi, ben Ömer ibnül Hattâb
içinim. Üçüncü parça da
iki bölük olup, içinden bir
hûrî ç›kt›. Baﬂ› üzerine bir
tâc koymuﬂ. O tâc›n dört
taraf› var. ‹nci ve yâkut dizilmiﬂ. Ben dedim, sen kimin içinsin. Dedi, ben Osmân bin Affân içinim. Dördüncü parça da bölünüp,
içinden bir hûrî ç›kt›. Hulleler giymiﬂ. Saçlar›n› [zülüflerini] sal›vermiﬂ. Ben
dedim, sen kimin içinsin.
Ben Fât›ma içinim, dedi.
Onlar›n [üç halifenin] kar-

ﬂ›l›¤› hûrîler oldu. Alî’nin
karﬂ›l›¤› hûrî olmad›. Zîrâ
Hazreti Alî’ye Fât›ma-tüzzehrâ verilmiﬂ idi ki, bin
kere bin hûrîden dahâ iyidir [k›ymetlidir] “.
Menk›be: Rivâyet edilmiﬂtir ki, dört âyet nâzil oldu. Bu dört âyet-i kerîmenin herbiri ile, Çihâr yâr-i
güzîn, kendini kurtulmaya
sebeb edindi. Bundan
sonra Allahü teâlâ Çihâr
yâr-i güzînin senâs› hakk›nda dört âyet-i kerîme
dahâ nâzil k›ld›. Meâl-i ﬂerîfi “‹ﬂte onlar, Allahü teâlâya karz-› hasen ile borç
verirler...” olan, Bekara sûresi 245.ci âyet-i kerîmesi
nâzil oldu. Ebû Bekr buyurdu ki, bu âyet-i kerîme
nâzil olduktan sonra, ben
dünya mal›ndan kendime
bir nesne al›koymam dedi. Her ne mal› var ise,
hepsini verdi. Meâl-i ﬂerîfi
“‹ﬂte o verenler, takvâ sâhibi olduklar› için verirler”
olan, Leyl sûresi 5.ci âyet-i
kerîmesi nâzil oldu. Meâl-i
ﬂerîfi “... Cum’a günü nadört büyük halife 303
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maz için ezân okundu¤u
zaman, Allah› anma¤a koﬂun. Al›ﬂ-veriﬂi b›rak›n›z...” olan, Cum’a sûresi
9.cu âyet-i kerîmesi nâzil
oldu. Hazreti Ömer buyurdu ki, “Allahü teâlâ buyurdu ki, bir sâat al›ﬂ veriﬂi b›rak›n›z. Bundan sonra al›ﬂ
veriﬂ etmem.”
[Nûr sûresi 37.ci âyet-i
kerîmesinde meâlen], “O
kimselerin al›ﬂ-veriﬂleri
Allah›n zikrine engel olmaz...” buyuruldu. Sonra,
meâl-i ﬂerîfi “Geceleri biraz uyuduktan sonra namaza kalk. Bu senin için
nâfiledir...” olan, ‹srâ sûresi 79.cu âyet-i kerîmesi nâzil oldu. Osmân dedi ki,
Allahü teâlâ buyurur: “Bir
sâat uyumay›n”. Ben bundan böyle geceleri uyumam. Bu âyet-i kerîme nâzil oldu. [Zümer sûresi
9.cu âyet-i kerîmesinde
meâlen], “Bütün gece devaml› secde ederek, ayakta durup ibâdet edip, Rabbinin rahmetini ümit
eden...” buyuruldu.
304 dört büyük halife

Meâl-i ﬂerîfi “Allahü teâlâ mü’minlerin nefslerini,
Allah yolunda fedâ etmelerini istedi” olan, Tövbe
sûresi 111.ci âyet-i kerîmesi nâzil oldu. Hazreti Ali dedi ki, Allahü teâlâ buyurur:
“Cihâd eyle.” Ben bundan
sonra cihâd› terk etmem.
Meâl-i ﬂerîfi “Allahü teâlâ
din yolunda saf olup, cihâd edenleri elbette sever” olan, Saf sûresi 4.cü
âyet-i kerîmesi nâzil oldu.
Menk›be: Resûlullah
Efendimiz buyurdu ki, Allahü teâlâ beni güzîde k›ld›. Benim için Eshâb›m›
güzîde k›ld›. Onlar›n ba’z›s›n› kay›nbabam etti.
Ba’z›s›n› benim dâmâd›m
yapt›. Hepsi benim Eshâb›mdand›r. Bana nusret
edicidirler. Onlardan sonra bir kavim gelecektir.
Onlar› seb’ ederler. O kavim ile su içilmez. Onlara
k›z verilmez. Onlar›n namaz› k›l›nmaz. Onlar› aran›zdan ç›kar›n›z. Ebû Bekr,
Ömer, Osmân ve Alî’ye
bu¤z ederler. Toprak onla-
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r›n baﬂlar›na olsun. Güneﬂi ve Ay› ve Ülkeri ve Tan
y›ld›z›n› sevmezler. Ebû
Bekr güneﬂ gibidir. Ömer
Ay gibidir. Osmân Ülker
gibidir. Ali Tan y›ld›z› gibidir. Meyve güneﬂ ile piﬂer.
Ay ile renk tutar. Ülker ile
lezzetlenir. Tan y›ld›z› ile
belâdan emîn olur. ‹slam,
Ebû Bekr’in îmân› ile mekân tuttu. Ömer’in îmân›
ile süslendi. Osman’›n
îmân› ile hoﬂ oldu. Alî’nin
îmân› ile düﬂman belâs›ndan emîn oldu.
‹ﬂâret: Ebû Bekr incir
gibi idi. Zâhiri-bât›n› bir
idi. Ömer zeytin gibi idi.
S›rr›, alâniyyesinden iyi
idi. Osmân sinîn [Tûr-i sînâ] gibi idi. Zâhiri meyve
ile süslü, bât›n› su çeﬂmeleri ile donanm›ﬂ idi. Ali
Mekke-i mükereme ﬂehri
gibi idi. Her kim Mekke’de
oldu, azâbdan emîn oldu.
Ebû Bekr sâhib-ül gâr
[ma¤ara arkadaﬂ›] idi.
Ömer ﬂeyh-ül iftihâr idi.
Osmân, Fâtih-ül emsâr
[ﬂehirler fetih eden] idi. Ali

kâtil-i füccâr [kâfirleri öldüren] idi. Ebû Bekr Resûlullaha ilim idi. Ömer o
hazrete haﬂmet idi. Osmân dirhem idi. Ali kalem idi. Ebû Bekr ârif idi.
Ömer âdil idi. Osmân âk›l
idi. Ali âlim idi. Ebû Bekr-i
S›ddîk, s›dk ve safâ ile idi.
Ömer-ül Fârûk, kuvvet ve
salâbet ile idi. Osmân-›
Zinnûreyn cevâd ve sehâ
ile idi. Aliyyül Mürtedâ,
heybet ve ﬂecâ’at ile idi.
Ebû Bekr tâc-› ‹slam idi.
Ömer izz-i ‹slam idi. Osmân nûr-i ‹slam idi. Ali
fahr-ül ‹slam idi. Ebû Bekr
takî idi. Ömer nakî idi. Osmân zekî idi. Ali vefî [vefâl›] idi. Ebû Bekr, Seyyid-üssâbikîn idi. Ömer Seyyidül-sâdikîn idi. Osmân Seyyid-ül-münfikîn idi. Ali
Seyyid-ül-mü’minîn idi.
Ebû Bekr, Dâî-i Hak ve
Seyyid-ül Berere [Hakka
da’vet edici, iyilerin seyyidi] idi. Ömer-ül Fârûk Kâhir-ül-Fecere
[fâs›klar›
kahr edici] idi. Osmân
Seyyid-ül-Hiyere [seçkindört büyük halife 305
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lerin efendisi] idi. Ali Kâtilül-kefere [kâfirleri öldürücü] idi.
Her kim Ebû Bekr’i severse, Allahü teâlâ onu sever. Her kim Ömer’i severse, iﬂleri iyi olur. Her kim
Osmân severse, sevâb›
hesaps›z olur. Her kim
Ali’yi severse, karﬂ›l›¤›
Cennet ve dîdâr olur. Her
kim bunlar› sevmezse,
karﬂ›l›¤› Cehennem ve nâr
olur. Devleti baﬂ aﬂa¤›
olur. Allahü teâlâ ondan
bîzâr olur.
Menk›be:
Rivâyet
ederler ki, bir gün Resû306 dört büyük halife

lullah Efendimizin Sahâbe-i güzîni toplanm›ﬂlar
idi. Kendi hâllerinden söz
söylüyorlar idi. Birisi aralar›ndan kalk›p, dedi ki, yâ
Ebâ Bekr! Allahü teâlân›n
izzet ve azameti için söyle,
bu mertebeye ne ile eriﬂtin. Buyurdu ki: Yemin
verdi¤iniz için söylemek
lâz›md›r. Dünyaya karﬂ›,
dîni ihtiyâr ettim [seçtim].
Âh›retten, Allahü teâlân›n
r›zâs›n› seçtim. Hiçbir gün
önüme bir hâl gelmedi ki,
o hususta, Allahü teâlân›n
hakk›n›, kendi hakk›m üzerine üstün tutm›yay›m.
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[Ya’ni Allahü teâlân›n hakk›n› üstün tuttum.] Hazreti
Ömer’e sual ettiler. Sen
bu mertebeye ne ile eriﬂtin. Buyurdu ki: Onunla
eriﬂtim ki, muhakkak iki cihânda, Allahü teâlân›n istedi¤ini azîz ve zelîl etti¤ini akl›mdan ç›karmad›m.
Hazreti Osman’a sual ettiler. Sen ne ile bu dereceye
eriﬂtin. Buyurdu ki, Kitâbullah› sa¤ taraf›ma koydum. Resûlullah’›n sünnetini sol taraf›ma koydum. Muhakkak bildim ki,
Allahü teâlâ benim s›rr›ma muttalîdir. Hazreti
Ali’den sual ettiler: Sen ne
ile bu dereceye eriﬂtin.
Cevap buyurdu ki; cihâd
ile eriﬂtim. Otuz sene mücâhede k›l›nc› ile ve haﬂyet z›rh›yle ve vera’ kalkan› ile, tâat ve ibâdet oku
ile, gönül kap›s›nda oturdum. Bir nesneyi ki, gönlüme koymad›m ve hât›r›ma getirmedim. Allahü
teâlân›n r›zâs› d›ﬂ›nda bir
nesneyi gönlüme sokmad›m.

Menk›be: Resûlullah
Efendimiz buyurdu, “Ebû
Bekr benim görür gözümdür ve iﬂitir kula¤›md›r.”
Resûlullah’›n Efendimizin
gözüne ve kula¤›na ta’n
eden kimsenin gözleri
kör olsun. Yine buyurdu:
“Ömer benim arkam [s›rt›m] ve s›¤›na¤›md›r.” O
hazretin arkas›n› ta’n eden
kimsenin arkas› k›r›ls›n.
Buyurdu: “Osmân benim
elimdir.” O Sultân-› Enbiyân›n elini ta’n eden kimsenin eli kesilsin. Buyurdu: “Ali benim gömle¤imdir.” Server-i âlemîn gömle¤ini ta’n eden kimsenin
gömle¤i parça parça olsun. Haberde vârid olmuﬂtur ki, k›yâmet gününde ümmet-i Muhammed’in güzîdeleri [seçilmiﬂleri] arﬂ önüne var›rlar.
Âsîlerin ahvâllerini görürler ki, arz ederler. Ebû
Bekr-i S›ddîk der ki, yâ
Rabbî, do¤ru sözlüleri bana ba¤›ﬂla. Ömer-ül Fârûk
der ki, yâ Rabbî! Âdilleri
bana ba¤›ﬂla. Osmân der
dört büyük halife 307
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ki, yâ Rabbî! Hayâ edenleri bana ba¤›ﬂla. Ali der ki,
yâ Rabbî! Civânmerdleri
bana ba¤›ﬂla. Muhammed
Mustafâ Efendimiz buyurur; yâ Rabbî, fakîrleri bana ba¤›ﬂla.
Menk›be: Bir gün Resûlullah Efendimiz oturmuﬂ
idi. Cebrâîl aleyhisselâm
geldi. Cehennem k›ssas›n›
söyledi. Ümmet-i Muhammed’in günâhkârlar›n›n
Cehennem’e gideceklerini
söyledi. Resûlullah üzülüp, mahzûn oldular. Çihâr
yâr-i güzîn birbirine bak›ﬂt›lar. Dediler, ne dersiniz?
Ebû Bekr buyurdu: Ben
onlar›n günâhlar›n›n yar›s›n› götürürüm. Ömer buyurdu: Ben de yar›s›n› götürürüm. Osmân buyurdu:
Ben Allahü teâlâya dua
ederim. Tâ beni onlara fedâ etsin. Beni o kadar büyük [iri] yaps›n ki, Cehennem’de onlar›n bütün yerlerini dolduray›m. Onlara
girecek yer kalmas›n. Ali
buyurdu: Allahü teâlâ bana o kadar kuvvet versin
308 dört büyük halife

ki, s›rât›n köﬂesini düz tutay›m. Tâ ki, onlar selâmetle s›rât› geçsinler. Allahü teâlâ, Meryem sûresi
85.ci âyet-i kerîmesinde
meâlen, “O gün müttekîleri rahmân huzurunda elçiler olarak haﬂr ederiz”
buyurmuﬂtur. Âyet-i kerîmedeki “Vefd” kelimesi
Sahâbelerdir. K›yâmet günü olunca, Resûlullah
Efendimizin hizmetinde ve
ümmet-i Muhammed’in
ﬂefâ’atinde k›yâm gösterirler.
Menk›be: Süleymân
bin Zekvân ad›nda, zâhid,
derecesi çok yüksek, tatl›
bir kimse oldu¤u rivâyet
edilen bir kimse var idi. O
der ki: Benim bir komﬂum
var idi. Müfsid ve aﬂa¤› bir
kimse idi. Gündüz pazarda
olurdu. Gece gelir ﬂarap
içerdi. Bana çok cefâ verirdi. Âciz oldum. O¤luma
dedim, gel; bu mahalleden bir baﬂka mahalleye
gidelim. Bunu görmeyelim. Kalkt›k, bir baﬂka mahalleye gittik. Orada otur-
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duk. Sonra, o adam öldü.
O öldükten sonra, vatan-›
aslîmize geldik. Gecelerden bir gece, bir kimse kap›y› çald›. Ç›k›p, kap›m› açt›m. Bir mert gördüm ki,
aya¤› yerde, ama, o kadar
yukar› bakt›m, yüzünü göremedim. Bana dedi ki, d›ﬂar› gel. Ben dedim, korkar›m. Korkma, d›ﬂar› gel,
benim ard›mca yürü. Ben
de d›ﬂar› ç›kt›m ve izince
gittim. Kabristâna vard›k.
Bir mezâr üzerinde durduk. Bana dedi ki, bu mezâr› aç. Ben de o mezâr›n
topra¤›n› aç›p, lahdin kerpicine eriﬂtim. Dedi ki, kerpici kald›r. Kerpici kald›rd›¤›m gibi, bir ba¤çe gördüm ki, nihâyeti yok. Ve
orta yerinde bakt›m bir
taht kurulmuﬂ. Üzerinde
elvân döﬂekiler döﬂenmiﬂ.
O müfsid dedi¤im mert
onun üzerine oturmuﬂ.
Bana dedi ki, bu merdi tan›r m›s›n. Ben dedim, bu
benim komﬂumdur. Ben
mahalleyi bunun yaramazl›¤› yüzünden terk et-

miﬂtim. Bana acâib gelmiﬂti [Hayretler içinde kald›m]. O Allahü teâlâ hakk›
için ki, sana bu kerâmeti
vermiﬂtir. Söyle ki, o mert
bu kadar f›sk ve fücûr ile
bu mertebe-i aliyyeye ne
sebeple eriﬂmiﬂtir. O dedi,
hakîkaten, bu adam senin
dedi¤in gibi idi. Lâkin, bir
iyi âdeti var idi. Ben dedim, Allahü teâlâ için, o
âdeti beyan eyle. Dedi,
âdeti bu idi ki, farz namaz›
k›l›p, selâm verip, namazdan ç›kt›kdan sonra,
“Yâ Rabbî! Ebû Bekr’e,
Ömer’e, Osmân’a ve
Alî’ye rahmet et” diye dua
okurdu. Bu k›ssadan
ma’lûm oldu ki, her kim
Çihâr yâre muhabbet besler ise; Allahü teâlâ o kimseye ne kadar mücrim ve
günâhkâr dahî olsa da
rahmet eyler.
Menk›be: Ey Müslümanlar, muvahhidler ve
sünnîler. Bu makâmda çok
ﬂirin bir kelâm edelim; inﬂâallahü teâlâ. Ma’lûm ola
ki, her ikbâl ve devlet, sadört büyük halife 309
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lâh ve seadet, çok ve az,
Allahü teâlâ âlemde halk
etmiﬂtir. O devlet, ikbâl ve
salâh ve seadetin asl›n› ve
beyan›n› dört ﬂeyde koymuﬂtur. O cümlenin hudûdunu ve say›s›n› Allahü teâlânden gayri kimse bilmez. Lâkin o miktar bu
hâlde bu fakîr ve bîçarenin
fehminde ve ilmindedir.
‹ﬂitin ve hât›r›n›zda tutun.
1– Allahü teâlâ, çok
memleketlerde zaman›n
salâh›n› [düzenini] dört
ﬂey ile te’mîn etmiﬂtir. Yaz,
k›ﬂ, behâr, güz.
2– Dünyan›n salâh›n›
310 dört büyük halife

dört ﬂeyde koymuﬂtur. Nebîler “aleyhimüsselâm”
ve âlimler, hâkimler ve bezîrgânlar [tüccârlar].
3– Cennet’in salâh›n›
dört ﬂeyde koymuﬂtur. Alt›n ve gümüﬂ, cevher ve
nûr.
4– Cehennem’in s›k›nt›s› dört ﬂeydedir. Bend
[Zincirden ba¤ buka¤›],
gul [demir tasma], çâh
[ateﬂ kuyusu] ve zulmet
[karanl›k].
5– Gök yüzünün büyüklü¤ünün [yüksekli¤inin] salâh›n› dört ﬂeyde
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koymuﬂtur. [Ya’ni düzeni
dört ﬂey iledir.] Y›ld›z, ay,
güneﬂ ve melekler.
6– Yer bostân›n›n [yeryüzünün] salâh›n› [düzenini] dört ﬂeye ba¤lam›ﬂt›r.
Toprak ve su, ateﬂ ve rüzgâr [yel].
7– Kur’ân-› azîm-üﬂ-ﬂân
dört ﬂeyden hâs›l olmuﬂtur. Harf ve kelime, âyet ve
sûre.
8– Îmân›n keﬂfinin salâh›n› dört ﬂeye ba¤lam›ﬂt›r.
Sabr ve yakîn, cihâd ve
adl.
9– Îmân ve sabr›n›n salâh›n› dört ﬂeye ba¤lam›ﬂt›r. Havf [korku] ve ﬂevk,
zühd ve murâkabe.
10– Îmân yakîninin salâh›n› dört ﬂeye ba¤lam›ﬂt›r. Hikmet ve basîret, gayret ve sünnet.
11– Îmân cihâd›n›n salâh›n› dört ﬂeye ba¤lam›ﬂt›r. Emr-i ma’rûf ve nehy-i
münker. Hamiyyet ve salâbet.
12– Îmân adlinin salâh›n› dört ﬂeye ba¤lam›ﬂt›r.

Fehm ve ahkâm-› ‹slamiyye, ilim ve hilm.
13– Erke¤in kurtuluﬂunu dört ﬂeye ba¤lam›ﬂt›r.
[Ya’ni kiﬂinin seadetini
dört ﬂeye ba¤lam›ﬂt›r.] ‹yi
ad› olmak, iyi bahtl›l›k, tevazu ve kanâ’at.
14– Kad›n›n salâh›n›
dört ﬂeye ba¤lam›ﬂt›r.
[Ya’ni kad›n›n iyili¤i dört
ﬂey iledir.] Gayret ve iffet,
setr (örtünme) ve emânet.
15– Akl›n salâh› dört
ﬂey iledir. Uygunluk, ﬂükür
edici olmak. Sak›n›c› olmak ve iyi iﬂli olmak.
16– Tabî’atin salâh›n›
dört ﬂeyde koymuﬂtur.
[Tabî’atin düzeni dört ﬂey
iledir.] Harâret [s›cakl›k],
burûdet [so¤ukluk], rutûbet [nem] ve yübûset [kurakl›k].
17– Dinin salâh› dört
ﬂey iledir. Namaz ve zekât,
oruc ve hac.
18– Namaz›n salâh›
dört ﬂey ile meydana gelir.
K›yâm, rükü’, secde, kade-i
ahîre.
dört büyük halife 311
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19– Zekât›n salâh› dört
ﬂey iledir. Verici ve al›c›, nisâb ve hamûl [mal].
20– Orucun salâh›n›
dört ﬂeyde koymuﬂtur.
Oruca niyet ve imsâk ve
ka’biliyyet, vakit.
21– Hacc›n salâh›n›
dört ﬂeyde koymuﬂtur. ‹hrâm ve vukûf, tavâf ve
say’.
22– Gazâ etmenin salâh›n› dört ﬂeyde koymuﬂtur. Kuvvet ve gayret, ﬂehâmet ve ﬂecâ’at.
23– Farz›n salâh›n› dört
ﬂeyde koymuﬂtur. ﬁart ve
rükn, eb’az ve hey’et.
24– ‹nsan›n düzeni dört
ﬂey iledir. Yiyecek, içecek,
giyecek ve ev.
25– Dünyan›n salâh›n›
dört ﬂeyde koymuﬂtur.
Hil’at, hürmet, muhabbet
ve meveddet.
26– Abdest dört ﬂey ile
tamam olur. Yüzü y›kamak
ve kollar› y›kamak. Baﬂ›n›
mesh etmek ve ayaklar›n›
y›kamak.
312 dört büyük halife

27– Gökten inen büyük
kitaplar dört tanedir. Tevrât ve ‹ncîl, Zebûr ve
Kur’ân-› azîm-üﬂ-ﬂân.
28– ﬁehâdet kelimesini
dört kelimeye koymuﬂtur.
Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah.
39– Bât›n›n düzeni de
dört ﬂey iledir. ‹lim ve ak›l,
havf ve recâ [korku ve
ümit].
30– Onsekizbin âlemin
salâh›n› dört ﬂeyde koymuﬂtur. Arﬂ ve Kursî, Lehv
ve Kalem.
31– Doksandokuz esmâi hüsnân›n salâh›n› dört
isimde koymuﬂtur. Önce ve
âh›r, zâhir ve bât›n.
32– Yedi kat gökün ve
yedi kat yerin ehlinin hâl
ve ba¤lant›s›n›n salâh›n›
dört kimsede koymuﬂtur.
Cebrâîl ve Mikâîl, ‹srâfil ve
Azrâîl “aleyhimüsselâm”.
33– Ulvî ve süflî âlem
ehlinin salâh›n› dört ﬂeyde
koymuﬂtur. Hareket ve sükûn. ‹ctimâ ve iftirak [toplanmak ve ayr›lmak].
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34– Âlimlerin salâh›
dört ﬂey iledir. Hak söylemek ve nasîhat etmek. ‹lmi büyük tutmak ve bildi¤i ile amel etmek.
35– Müteallim [talebe]lerin salâh› dört ﬂey iledir. Hakk› iﬂitmek, nasîhat
kabûl etmek. ‹lim üzerine
konuﬂmak. Âlimi büyük
tutmak.
36– Pâdiﬂâhlar›n salâh›
da dört ﬂey iledir. Vilâyet,
asker, vezîr ve hazîne.
37– Reâyân›n salâh›
dört ﬂey iledir. Sultân›n
adâleti. ‹nfâk, ülfet. Dostlar aras›nda ve düﬂmanlardan emîn olmak.
38– Zâhirin salâh› dört
ﬂey iledir. Göz ve kulak, el
ve ayak.
39– Onsekiz bin âlemin
din ve ibâdetinin salâh›n›,
Çihâr yâr-i güzînin muhabbetinde koymuﬂtur.
Bunlar, Ebû Bekr-i S›ddîk,
Ömer-ül Fârûk, Osmân-›
Zinnûreyn, Aliyyül Mürtedâ’d›r. Bunlar›n hepsini,
tafsîl ettik. Her dörtten biri

yerine getirilmez ise veyâ
birisi olmaz ise, o ﬂey zâyi’
olur ve harâb olur. E¤er,
Allahü teâlâ muhâfaza etsin, bir bedbaht ve bir
devletsiz ve rezîl ve bir
aﬂa¤›l›k, bir utanmaz ve
yüzü kara, zerre kadar bu
dört yâre bu¤z ve adâvet
ve düﬂmanl›¤› be¤ense ve
kalbinde ona yer etse,
dünyada ve âh›rette hüsrânda, ziyânda, mel’ûn ve
bahts›z olur. “Dünyada ve
âh›rette hüsrân, o kimseler içindir.”
Menk›be: “Münebbihât” kitab›ndan tercüme
olunmuﬂtur. [Bu kitâb› ‹bni
Hacer Askalânî yazm›ﬂt›r.]
O haberleri ve sözleri beyan ederken, önce Resûlullah Efendimizin hadîs-i
ﬂerîflerini nakleder. Sonra
Çihâr yâr-i güzînin o hadîs-i ﬂerîfe muvâf›k tertîbi
ile her birinden bir eser
“söz” nakleder.
‹ki maddeli k›ymetli
sözler: Rivâyet olunmuﬂ
ki, Resûlullah Efendimiz
bir hadîs-i ﬂerifte buyurdört büyük halife 313
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dular ki: “‹ki haslet [özellik] vard›r ki, o ikisinden
efdal birﬂey yoktur. Allahü
teâlâya îmân getirmek.
Müslümanlara faydal› olmak.”
Hazreti
Ebû
Bekr’den rivâyet olunmuﬂtur: “Bir kimsenin az›ks›z
kabire girmesi, gemisiz
denize girmesi gibidir.”
Hazreti Ömer buyurdu ki:
“Dünyan›n izzeti mal iledir. Âh›retin izzeti amel iledir.” Hazreti Osman buyurdu ki: “Dünya gamm›
kalbe zulmettir. Âh›ret
gamm› kalbe nûrdur.”
Hazreti Ali buyurdu ki:
“Bir kimse ilim talebinde
olsa, Cennet de onu taleb
eder. Bir kimse günah talebinde olsa, nâr [Cehennem] da onu taleb eder.”
Üç maddeli k›ymetli
sözler: Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Bir
kimse geçim darl›¤›ndan
ﬂikâyetçi oldu¤u hâlde sabaha ç›ksa, Rabbinden ﬂikâyet etmiﬂ gibi olur. Bir
kimse dünya iﬂi için üzülerek [mahzûn oldu¤u hâl314 dört büyük halife

de] sabaha ç›ksa, Allahü
teâlây› dar›ltm›ﬂ olarak sabahlam›ﬂ olur. Bir kimse
tevâzu etse bir zengine
zenginli¤inden ötürü, dininin üçte ikisi gider.”
Hazreti Ebû Bekr buyurdu
ki: “Üç ﬂeye üç ﬂey ile ulaﬂ›lmaz. Zenginli¤e arzû ile
eriﬂilmez. Yi¤itli¤e boya
ile [süslenmekle] eriﬂilmez. S›hhate devâlar [ilâclar] ile eriﬂilmez.” Hazreti
Ömer buyurdu ki: “‹nsanlar ile güzel geçinmek akl›n yar›s›d›r. Güzel sual
sormak ilmin yar›s›d›r. Güzel tedbîr geçimin, r›zk›n
yar›s›d›r.” Hazreti Osman
buyurdu ki: “Bir kimse
dünyay› terk etse, Allahü
teâlâ o kimseyi sever. Bir
kimse günâhlar› terk etse,
melekler o kimseyi sever.
Bir kimse, baﬂka insanlardan tamah› kesse, insanlar onu sever.” Hazreti Ali
buyurdu
ki:
“Dünya
ni’metlerinden ni’met olmak cihetinden, ‹slam sana kifâyet eder. Dünya
meﬂguliyetinden sana ibâ-
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det etmek, meﬂgûl olmak
cihetinden kifâyet eder. ‹bret almak cihetinden ölüm
sana kifâyet eder.”
Dört maddeli k›ymetli
sözler: Resûlullah Efendimiz Ebû Zerr’e buyurdular
ki: “Yâ Ebâ Zer! Gemiyi
yenile. Muhakkak ki, deryâ derindir. Az›k al, zîrâ
yolculuk uzundur. Yükünü
hafîf et. Zîrâ geçilmesi zor
geçitler var. Amelini hâlis
eyle. Zîrâ; hâlisi-bozu¤u
ay›ran Basîrdir.” Yine Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Y›ld›zlar gök ehli için emând›r. Ne zaman
ki y›ld›zlar gök ehlinin

üzerine dökülür; kazâ nâzil olur. Benim eshâb›m da
ümmetim üzerine emând›r. Ne vakit eshâb›m zâil
olursa, ümmetim üzerine
kazâ nâzil olur. Eshâb›m
üzerine de ben emân›m.
Ben gittim, eshâb›m üzerine kazâ nâzil olur. Da¤lar
yer ehli için emând›r. Ne
zaman ki da¤lar yer üzerinden gitti. Yer ehli üzerine kazâ nâzil oldu.”
Hazreti Ebû Bekr buyurdu ki: “Dört ﬂey vard›r
ki, dört ﬂey ile tamam olur.
Namaz, secde-i sehv ile tamam olur. Oruc sadaka-›
f›tr ile tamam olur. Hac fid-
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ye ile tamam olur. Îmân cihâd ile tamam olur.” Hazreti Ömer buyurdu ki:
“Deryâlar dörttür: Allahü
teâlân›n rahmeti, günâhlar için deryâd›r. Nefis,
ﬂehvetler için deryâd›r.
Ölüm, ömürler için deryâd›r. Kabir, nedâmetler [piﬂmânl›klar] için deryâd›r.”
Hazreti Osman buyurdu
ki: “Dört ﬂey vard›r ki, zâhirleri fazîlettir. Ve bât›nlar› farzd›r. Kur’ân-› azîm-üﬂﬂân›n tilâveti fazîlettir.
Onunla amel farzd›r. ‹nsanlara ihsân etmek fazîlettir. Has›mlar› birbirinden râz› ettirmek farzd›r.
Sâlihler ile berâber bulunmak fazîlettir. Yapt›klar›na
uymak farzd›r. Hastalar›
sormak fazîlettir. Vas›yetlerini kabûl etmek farzd›r.”
Hazreti Ali buyurdu ki:
“Bir kimse Cennet’e müﬂtak olsa [Cennet’i arzû etse], hay›rl› iﬂlere koﬂar. Bir
kimse ateﬂten [Cehennem’den] korksa, ﬂehvetlerinden kendini men’
eder. Bir kimse ölümü ya316 dört büyük halife

k›n bilse, dünya lezzetlerinden sak›n›r. Bir kimse
dünyay› bilse [tan›sa], musîbetler ona hor olur [musîbetlerin te’sîrinde kalmaz].”
Beﬂ maddeli k›ymetli
sözler: Resûlullah Efendimiz, bir hadîs-i ﬂerifte buyurdular ki: “Her kim beﬂ
nesneyi hakîr ve hor görse, beﬂ nesneden mahrûm olur. Bir kimse ulemây› hakîr görse, dinden
mahrûm olur ve dinine ziyân eder. Bir kimse ümerây› [âmirleri] hakîr görse,
dünyadan mahrûm olur.
Bir kimse akrabâs›na istihfâf etse [hafîf görse],
mürüvvetden mahrûm
olur. Bir kimse kendi ehline istihfâf etse [aﬂa¤› görse], ma’îﬂetden mahrûm
olur. Bir kimse komﬂular›na istihfâf etse [aﬂa¤› görse],
menfe’atlerinden
mahrûm olur.” Yine Resûlullah Efendimiz, bir hadîs-i
ﬂerifte, buyurdular ki:
“Muhakkak Allahü teâlâ
bir kimseye beﬂ ﬂeyi hâz›r-
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lamadan beﬂ ﬂeyi vermez.
Bir kimseye, ni’metini artt›rmas›n› hâz›rlamad›kça
ﬂükür vermez. Kabûl etmeyi hâz›rlamad›kça dua
vermez. Affetme¤i hâz›rlamad›kça istigfâr vermez. Kabûl edece¤ini hâz›rlamad›kça tövbe vermez. Karﬂ›l›¤›n› hâz›rlamadan sadaka verdirmez.”
Hazreti Ebû Bekr’den
mervîdir, buyurdular ki,
“Beﬂ zulmetin beﬂ ›ﬂ›¤›
vard›r. Dünya zulmettir.
Iﬂ›¤›, tâatd›r. Günâh zulmettir. Iﬂ›¤› tövbedir. Kabir
zulmettir. Iﬂ›¤›, Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullahd›r. Âh›ret karanl›kt›r. Bunun ›ﬂ›¤›, sâlih
ameldir. S›rat karanl›kt›r.
Iﬂ›¤›, yakîndir.” “Münebbihât”dan bizde olan nüshas›nda, kabir zulmetine
›ﬂ›k, Lâ ilâhe illallah, yaz›l›d›r. Lâkin Hazreti Ebû
Bekr’in Menk›be-› ﬂerîflerinde zikrolundu ki, Ebû
Bekr Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah

sözlerini birbirinden ayr›
dememiﬂtir. Bu âdet-i ﬂerîfleri bozulmas›n diye,
burada da berâber yaz›ld›.
En do¤rusunu Allahü teâlâ bilir.
Hazreti Ömer’den mervîdir. Merfû olarak, Resûlullah Efendimiz buyurdu
ki, “E¤er böyle olmasa idi,
ya’ni Allahü âlem, bu ﬂehâdete magrûr olup, ibâdete ve tâ’ate tenbellik
edip, gevﬂek davranmasalard›, beﬂ kimseye ﬂehâdet ederdim ki, muhakkak
onlar Cennet ehlindendir.
Birisi, çoluk-çocuk sâhibi
olan kimse. Birisi, zevci
ondan râz› olan han›m. O
han›m ki, mehrini ve çeyizini zevcine hediye eder.
Birisi o kimse ki, anne-babas› ondan râz› olur. Birisi
o kimse ki, günâhdan tövbe eder.”
Hazreti Osman’dan mervîdir, buyurdu ki, “Beﬂ
nesne müttekîler alâmetlerindendir. Dinini ›slâh
eden kimseler ile oturmak.
Fercinin ve lisân›n›n üzeridört büyük halife 317
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ne gâlib olmak. Kendisine
dünyadan eriﬂen çok ﬂeyi
vebâl görmek. Âh›retten
az bir ﬂey eriﬂirse, onu
kendisine ganîmet bilmek.
Harâm olur korkusu ile helalden mi’desini çok doldurmamak. Baﬂkalar›n›
kurtulmuﬂ, kendisini helâk
olmuﬂ bilmek.”
Hazreti Ali’den mervîdir, buyurdu ki, “Beﬂ haslet olmasayd›, insanlar›n
hepsi sâlih olurlar idi. Câhilli¤e kanâ’at etmek.
Dünyaya hâris olmak. Mal›n fazlas›na cimrilik. Reyde, fikrde ucb, kendini be¤enmek.”
Alt› maddeli k›ymetli
sözler: Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Alt›
ﬂey, alt› vatanda [mahal318 dört büyük halife

de, hâlde] garîbdir. Mescidler, içinde namaz k›lm›yan kavim aras›ndan garîbdir. Okumayanlar aras›nda Kur’ân-› kerîm garîbdir. Kur’ân-› kerîm, f›sk
iﬂleyenler yan›nda garîbdir. Kötü huylu, zâlim kocan›n elindeki sâliha kad›n
garîbdir. Kendini dinlemeyen kavmin aras›ndaki
âlim garîbdir. Kötü huylu
kad›n›n elindeki sâlih zevc
garîbdir. Allahü teâlâ onlara k›yâmet gününde elbette rahmet nazar› ile
bakmaz.”
Hazreti Ebû Bekr buyurdu ki: “‹blîs, önünde
durur. Nefis, sa¤›nda durur. Hevâ solunda durur.
Dünya arkanda durur. Etrâf›nda a’zâlar durur. Cebbâr [mekânl› olmayan] seni devaml› görür. ‹blîs, seni dinini terk etmekten yana da’vet eder. Nefis, seni
ma’siyyetten yana da’vet
eder. Hevâ, ﬂehvetlerden
yana da’vet eder. Dünya,
kendini âh›rete tercihten
yana da’vet eder. A’zâlar
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[uzuvlar], günâh iﬂlemekten yana da’vet eder. Cebbâr, seni Cennet ve magfiretten yana da’vet eder.
Her kim ki, iblîse icâbet
ederse, dîni gider. Her kim
ki, nefse icâbet etti, rûhu
necât bulmaz. Her kim ki,
hevâya icâbet ederse, ak›l
ondan gider. Her kim ki,
dünyaya icâbet ederse,
âh›reti gider. Her kim ki,
a’zâlara [uzuvlara] icâbet
ederse, Cennet elinden gider. Her kim ki, Allahü teâlâya icâbet ederse, bütün
fenâ ve zararl› ﬂeyler ondan gider. Bütün hay›rlara
nâil olur.”
Hazreti Ömer buyurdu
ki, “Muhakkak Allahü teâlâ
alt› nesneyi alt› nesnede
gizledi. R›zâ-› ﬂerîfini tâ’atta gizledi. Gadab›n› ma’siyyette gizledi. ‹sm-i a’zam›n› Kur’ân-› kerîmde gizledi.
Evliyâs›n› insanlar aras›nda gizledi. Ölümü, ömür
içinde gizledi. Kadr gecesini Ramezân-› ﬂerîf içinde
gizledi. Salât-› vustây› beﬂ
vakit içinde gizledi.”

Hazreti Osmân buyurdu ki, “Muhakkak ki,
mü’min alt› çeﬂit korkudad›r. Birisi, Allahü teâlâ cânibinden [taraf›ndan] korkudad›r ki, onun rûhunu
ânîden al›r, diye. ‹kincisi,
hafaza melekleri cihetinden korkudad›r ki, onun
üzerine yazd›klar› nesne
sebebi ile, k›yâmet gününde rüsvay olur. Üçüncü,
ﬂeytân cânibinden korkudad›r ki, onun amelini bât›l eder. Dördüncü, melekül-mevt hazretleri cânibinden korkudad›r ki, gafletde iken rûhunu al›r. Beﬂinci, dünya cânibinden korkudad›r ki, dünyaya magrûr olup, dünya onu âh›retten meﬂgûl eder. Alt›nc›, ehl-i ›yâl cânibinden
korkudad›r ki, onlar ile
meﬂgûl olup, onlar onu
Allahü teâlân›n zikrinden
meﬂgûl ederler.”
Hazreti Ali buyurdular
ki: “Alt› hasleti bulunduran kimseler, Cennet’e
ça¤r›lan yollar›n hiçbirini
terk etmez. Nâra [Cehendört büyük halife 319
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nem’e] götürecek yollar›n
hiçbirine varmaz. Allahü
teâlây› bilip, ona tâ’at etmek. ﬁeytân› bilip, ona ›syân etmek. Bât›l› bilip, ondan sak›nmak. Hakk› bilip,
ona ittibâ’ etmek. Âh›reti
bilip, onu taleb etmek.
Dünyay› bilip, onu terk etmek.
Yedi maddeli k›ymetli
sözler: Ebû Hüreyre rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki:
“Allahü teâlâ, yedi kimseyi, Arﬂ-› azîmin gölgesinde o günde gölgelendirir.
O gün Arﬂ-› azîmin gölgesinden baﬂka gölgelenecek yer olmaz. Yaln›z Arﬂ-›
azîmin gölgesi olur. Bunlar:
1– Âdil devlet baﬂkan›,
2– Allahü teâlâya tâ’atde bulunarak yetiﬂen
genç,
3– Allahü teâlây› tenhâlarda zikredip ve gözlerinden Allahü teâlân›n
korkusundan yaﬂ ak›tan
kimse,
320 dört büyük halife

4– Kalbi mescide ba¤l›
olan kimse,
5– Sa¤ elinin verdi¤i
sadakay›, sol elinin bilmedi¤i kimse,
6– Birbirini Allahü teâlâ
için seven iki kimse,
7– Bir cemâl sâhibi kad›n [güzel kad›n] kendisini
da’vet etti¤i zaman, ondan kaç›p, Âlemlerin Rabbi olan Allahü teâlâdan
korkar›m diyen kimse.”
Hazreti Ebû Bekr buyurdu ki, “Bahillerin [cimrilerin] mal›, yedi belâdan
birinde olur [birine u¤rar].
Mîrâs yiyen bir vârisi, mal›n› isrâf eder, onu Allahü
teâlân›n tâ’atinden baﬂka
yerde harcar. Veyâ Allahü
teâlâ o bahilin [cimrinin]
üzerine bir eziyet edici
kimseyi [zâlimi] musallat
eder. Onun mal›n›, onun
nefsini hor ve zelîl ettikten
sonra al›r. O bahili [cimriyi] bir ﬂehvet harekete getirir ki, o ﬂehvet ile uygunsuz iﬂler yaparak mal›n› ifsâd eder. Onda bir düﬂün-
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ce peydâ olur. ‹ftihâr
[ö¤ünmek] için bir binâ
yapar. Yâ bir faydasiz harâbeyi ta’mîr eder. Mal›n›
onlara sarfeder. Yâ dünya
âfetlerinden bir âfet peydâ
olur. Suda gark olur, h›rs›z
çalar veyâ ona dâimî bir
dert eriﬂir. Mal›n› doktorlara yedirir. Yâ mal›n› bir
mekânda saklar. Sonra
unutur.”
Hazreti Ömer buyurdu
ki, “Çok gülen kimsenin
heybeti az olur. Çok ﬂaka
yapan istihfâf edilir [hakîr
görülür]. Çok konuﬂan çok
yan›l›r. Çok hatâ edenin
hayâs› az olur. Hayâs› az
olan›n vera’› az olur. Vera’›
az olan›n kalbi ölü olur.
Kalbi ölü olan› Allahü teâlâ Cehennem’e dâhil
eder.”
Hazreti Osmân buyurdu ki: “Allahü teâlâ [Kehf
sûresi 82.ci âyet-i kerîmesinde meâlen], “Onun alt›nda ikisine âid hazîne
var idi.” buyurdu. O kenz
alt›ndan bir levha idi. Onda yedi sat›r var idi.

1– Ben teaccüb ederim
[ﬂaﬂar›m] o kimseye ki,
muhakkak, bütün iﬂler takdîr iledir. Hâlbuki o kimse
kaç›rd›¤› ﬂeyler için üzülür.
2– ﬁaﬂar›m o kimseye ki,
ölümü bildi¤i hâlde güler.
3– ﬁaﬂar›m o kimseye ki,
Cehennemi bildi¤i hâlde
günâh iﬂler. 4– ﬁaﬂar›m o
kimseye ki, Cennet’i bildi¤i hâlde istirahat eder.
5– ﬁaﬂar›m o kimseye ki,
Allahü teâlây› bildi¤i hâlde, baﬂkas›n› zikreder.
6– ﬁaﬂar›m o kimseye ki,
dünyan›n fânî oldu¤unu
bildi¤i hâlde içindekilere
ra¤bet eder. 7– ﬁaﬂar›m o
kimseye ki, K›yâmette hesâba çekilece¤ini bildi¤i
hâlde mal biriktirir.”
Hazreti Ali’den sual
olundu ki, “Gökten a¤›r
olan nedir, yerden geniﬂ
olan nedir, denizden engin
olan nedir, ateﬂten s›cak
nedir, taﬂtan kat› nedir,
Zemherîrden so¤uk nedir,
zehirden ac› olan nedir?”
Hazreti Ali cevap verdi ki,
“Gökten a¤›r olan, temiz
dört büyük halife 321
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bir kimseye iftirâ etmektir.
Yerden geniﬂ olan; Hak,
do¤ru olan ﬂeydir. Denizden engin olan, kanâ’at
eden kalbdir. Ateﬂten s›cak olan, zulüm eden sultând›r. Taﬂtan kat› olan,
münâf›k›n kalbidir. Zemherirden so¤uk olan; levm
eden, k›nayan kimseye ihtiyâç›n› arz etmektir. Zehirden ac› olan, sabretmektir.”
Sekiz maddeli k›ymetli
sözler: Resûlullah Efendimiz bir hadîs-i ﬂerîflerinde
buyurdular ki: “Sekiz ﬂey,
sekiz ﬂeyden doymaz.
Göz nazardan [bakmakdan]. Yer ya¤murdan. Kad›n erkekden. Âlim ilmden. Sual soran sormakdan. Hâris, mal y›¤makdan. Deryâ [deniz] sudan.
Ateﬂ odundan.”
Hazreti Ebû Bekr buyurdu ki, “Sekiz ﬂey, sekiz
ﬂeyin zînetidir: ‹ffet, fakrin
süsüdür. ﬁükür, zenginli¤in süsüdür. Sabr, belân›n
süsüdür. Tevâzu, hasebin
[asâletin] süsüdür. Hilm,
322 dört büyük halife

ilmin süsüdür. Çok a¤lamak korkunun süsüdür.
Baﬂa kakmamak, ihsân›n
süsüdür. Huﬂû’ namaz›n
süsüdür.”
Hazreti Ömer buyurdu
ki, “Bir kimse fuzûlî konuﬂma¤› [fazla lüzûmsuz
konuﬂma¤›] terk etse, ona
hikmet ba¤›ﬂlan›r. Bir kimse fuzûlî bakmay› terk etse, ona huﬂû’ ba¤›ﬂlan›r.
Bir kimse fuzûlî yimeyi
terketse, ona ibâdetin lezzetini duymak ba¤›ﬂlan›r.
Bir kimse gülmeyi terk etse, ona heybet ba¤›ﬂlan›r.
Bir kimse mîzâh› [ﬂakalaﬂma¤›] terk etse, ona hüsün ve melâhat [güzellik
ve tatl›l›k] verilir. Bir kimse
dünya sevgisini terk etse,
ona âh›ret sevgisi verilir.
Bir kimse, baﬂkalar›n›n
ay›b› ile meﬂgûl olmay›
terk etse, ona nefsinin
ay›plar›n› ›slâh etmek nasîb olur. Bir kimse Allahü
teâlân›n zât-i pâkinin keyfiyetinden tecessüsü, baﬂkalar›n›n ay›plar›n› araﬂt›rmay› terk etse, ona nifâk-
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tan berâat ba¤›ﬂlan›r
[ya’ni o münaf›kl›ktan korunur].”
Hazreti Osman buyurdu ki, “Âriflerin alâmeti
sekizdir: Kalbi, korku ve
ümit iledir. Dili, hamd ve
senâ iledir. Gözleri hayâ
ve a¤lama iledir. ‹râdesi
dünyay› terk etmek ve Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanmakt›r.”
Hazreti Ali buyurdu ki,
“Huﬂû olmayan namazda
hay›r yoktur. Boﬂ söz konuﬂulman›n terk edilmedi¤i oruçta hay›r yoktur. Dikkat etmeden Kur’ân-› kerîm okumakta hay›r yoktur. Vera’ olmayan ilimde
hay›r yoktur. Sehâ [cömertlik] olmayan malda
[zenginlikte] hay›r yoktur.
Devaml› olmayan ni’metde hay›r yoktur. ‹hlâs,
ta’zîm ve tekrîm olmayan
duada hay›r yoktur.”
Dokuz maddeli k›ymetli sözler: Resûlullah
Efendimiz bir hadîs-i ﬂerifte buyurdular ki, “Allahü

teâlâ Mûsâ aleyhisselama
Tevrât’ta vahyetti. Muhakkak hatâlar›n anas› üçtür. Kibir, h›rs ve haset.
Onlardan alt› hatâ dahâ
do¤du. Tamam› dokuz oldu. O alt› hatâ; Tokluk.
Uyku. Rahatl›k. Mal sevgisi. Övünme sevgisi. Reîs
olma sevgisidir.”
Hazreti Ebû Bekr buyurdu ki, “Âbidler üç s›n›fd›r. Her bir s›n›f›n alâmetleri vard›r ki, o alâmetler
ile bilinir. Bir s›n›f›, Allahü
teâlâya korku yolu ile ibâdet ederler. Bir s›n›f›, ümit
yolu ile ibâdet ederler. Bir
s›n›f›, muhabbet yolu ile
ibâdet ederler. Birinci s›n›f
için üç alâmet vard›r: Sevdi¤i nesneyi ba¤›ﬂlar. Rabbinin râz› olmas›na, nefsinin gadab›n› de¤iﬂmez.
Herhâlde Rabbinin emrini
yap›p, nehyinden kaçar.
‹kinci s›n›f için de üç alâmet vard›r: Kendi nefsini
hakîr, aﬂa¤› görür. Yapt›¤›
ihsân› k›ymetsiz bulur. Akranlar›n› [emsâllerini] üstün görür. Üçüncü s›n›f
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için de üç alâmet vard›r:
Herhâlde insanlara önder
olur. Bütün insanlar›n cömerdi olur. Allahü teâlâya,
halk›n tamam›n›n hakk›nda hüsn-i zann› olur.”
Hazreti Ömer buyurdu
ki, “‹blîsin zürriyetinde dokuz nefer vard›r ki ﬂunlard›r: Zenbûr; sokaklar sâhibidir. Sokakta bayra¤›n›
diker. Vetin; musîbetler sâhibidir. Evân; sultân sâhibidir [onunla berâberdir].
Hefâf; ﬂarab›n sâhibidir
[onunla arkadaﬂt›r]. Mürre; mizmârlar [çalg›lar] sâhibidir. Lekûs, Mecusî’nin
sâhibidir [onunla arkadaﬂt›r]. Müsavvit; yalan haberler sâhibidir. Dâsim;
hâneler, evler sâhibidir.
E¤er bir ﬂah›s evine geldikte, Allahü teâlân›n ‹sm-i
ﬂerîfini zikretmezse, o kiﬂi
ile han›m› aras›nda so¤ukluk ve geçimsizlik vâki’
olur. Hattâ aralar›nda talâk
ve hul’ ve darb [dövme]
vâki’ olur. Velhân; abdestte, namazda ve di¤er ibâdetlerde vesvese verir.”
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Hazreti Osmân buyurdu ki, “Bir kimse beﬂ vakit namaz›n› vaktinde,
devaml› k›lsa, Allahü teâlâ ona dokuz ikrâmda
bulunur. Allahü teâlâ o
kimseyi sever. Bedeni
s›hhatli olur. Melekler
onu korurlar. Onun evine
bereket nâzil olur. Sâlihlerin sîmâsi, yüzünde zâhir olur. Allahü teâlâ,
onun kalbini yumuﬂak k›lar. S›ratdan ﬂimﬂek gibi
geçer. Allahü teâlâ onu
Cehennem’den korur.
“Onlar üzerine korku ve
hüzün dahî olmaz” kelâm› ile medhedilenler ile
berâber olur.”
Hazreti Ali buyurdu ki,
“A¤lamak üç ﬂeydendir.
Birisi, Allahü teâlâ korkusundan, ikincisi, gadab›ndan, üçüncüsü kat’iyyet-i
haﬂyetinden. Birinci a¤lamak, günâhlara keffârettir. ‹kinci a¤lamak, ay›plar›n›n
temizlenmesidir.
Üçüncü a¤lamak, vilâyet
ve mahbûbun r›zâs›d›r.
Günâhlar›n›n temizlen-
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mesinin semeresi, kurtuluﬂtur. Ay›plardan temizlenmenin semeresi, Na’îmde,
nimetlerde, Cennet’te olmakt›r. Vilâyet ve mahbûbun r›zâs›n›n semeresi Allahü teâlây› rü’yettir.”
On maddeli k›ymetli
sözler: Resûlullah Efendimiz bir hadîs-i ﬂerîflerinde
buyurdular ki, “Misvâk
kullanma¤a devam ediniz! Zîrâ onda on haslet
vard›r. A¤z› temizler. Allahü teâlâ ondan râz› olur.
ﬁeytân› gadaba getirir.
Hafaza melekleri onu severler. Diﬂ etlerini kuvvetlendirir. Balgam› keser.
A¤›z kokusunu güzelleﬂdirir. Safra harâretini söndürür. Göze cilâ verir. A¤›z

kokusunu keser.” Misvâk›
kullanmak sünnettir.
Hazreti Ebû Bekr buyurdu ki: “Allahü teâlâ on
haslet ile kullar›n› âfâttan
koruyup, mukarreblerin
derecesine ç›kar›r: 1– Kanâ’at eden kalb ile devaml› s›dk. 2– Devaml› ﬂükür
ile, kâmil sabr. 3– Hâz›r
zühd ile devaml› fakîrlik.
4– Aç kar›n ile devaml›
zikr. 5– Fâs›las›z korku ile
devaml› hüzn. 6– Mütevâzî beden ile devaml› gayret. 7– Dâim rahm ile devaml› r›fk. 8– Hayâ ile devaml› muhabbet. 9– Devaml› hilm ile faydal› ilim.
10– Sâbit ak›l ile dâimî
îmân.”
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Hazreti Ömer buyurdu
ki: “On ﬂey, on ﬂeyden
baﬂkas› ile düzgün olmaz,
›slâh edilemez: 1– ‹lim, vera’dan baﬂkas› ile ›slâh olmaz. 2– Amel ilmsiz olmaz. 3– Korkusuz kurtuluﬂ
olmaz. 4– Sultân, Adâletten baﬂka ﬂey ile ›slâh olmaz. 5– Asâlet [ﬂeref],
edeb ile ›slâh olur. 6– Sevinç, emniyet ile olur.
7– Zenginlik, cömerdlik ile
›slâh olur. 8– Üstünlük tevâdû’ ile olur. 9– Fakîrlik,
kanâ’at ile ›slâh olur.
10– Tevfîk olmadan cihâd
olmaz.”
Hazreti Osman buyurdu
ki, “On ﬂey, muhakkak kaybedilmiﬂtir: 1– Sual sorulmayan âlim. 2– Amel edilmiyen ilim. 3– Kabûl edilmiyen
do¤ru
fikr.
4– Kullan›lm›yan silâh.
5– Namaz k›l›nm›yan mescid. 6– Okunm›yan Kur’ân-›
kerîm. 7– Fakîrlere verilmiyen mal. 8– Binilmiyen at.
9– Yaln›z dünya için olan
ilim. 10– Yol az›¤› hâz›rlan›lmadan geçen uzun ömür.”
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Hazreti Ali buyuruyor
ki, “Mîrâs›n hay›rl›s› ilimdir. R›zk›n en iyisi edebdir.
Az›¤›n hay›rl›s›, takvâd›r.
Sermâyenin en kazancl›s›
ibâdettir. En iyi rehber sâlih amellerdir. Arkadaﬂ›n
iyisi güzel huydur. Hilm,
en iyi yard›mc›d›r. Muhtâc
olmaman›n en iyisi kanâ’atdir. Yard›m›n hay›rl›s›
tevfîkdir. Terbiye edicilerin
en iyisi ölümdür.” Buraya
kadar
Münebbihât’tan
naklolunmuﬂtur.
Menk›be: Bir gün Resûlullah Efendimiz, Âiﬂe-i
S›ddîka’n›n mubârek evine vard›. ‹nsanl›k îcâb› kar›nlar› ac›km›ﬂt›. Buyurdular ki, “Yâ Âiﬂe! Hiç bir yiyecek var m›d›r?” Mubârek sözlerini tamamlamadan, kap› çal›nd›. Kap›y›
açt›lar. Gördüler ki, Ebû
Bekr-i S›ddîk’d›r. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki:
“Yâ Ebâ Bekr! Bu vakit
gelmenize sebeb nedir?”
Ebû Bekr-i S›ddîk cevap
verdi ki, “Yâ Resûlallah!
Üç gündür bir ta’âm ye-
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medim. Açl›k cân›ma kâr
etti. Geldim ki, mubârek
dîdâr-› ﬂerîfinizin müﬂâhedesi ile karn›m tok olsun.”
Bu konuﬂma s›ras›nda
iken, yine kap› çal›nd›. Kap›y› açt›kta, bakt›lar ki,
Hazreti Ömer’dir. Sonra
Hazreti Ali geldi. Resûlullah Efendimiz buyurdu:
“Gelmenize sebeb nedir.”
Buyurdular ki, yâ Habîb-i
Rabbil’âlemîn! Üç gündür
yemek yimedik. Çok ac›kt›k. Geldik ki, mubârek,
emsâlsiz cemâlinizin müﬂâhedesi ile, bu da¤da¤adan halâs olup, karn›m›z
tok olsun. Hazreti Ali dedi
ki, yâ Resûlallah. Üç gündür Fât›ma-tüz-zehrâ ve
Hazreti Hasen ve Hazreti
Hüseyin de açl›ktan kat’î
bunalm›ﬂlard›r. Resûlullah
Efendimiz buyurdu: “Üç
gündür ben de yemek yemedim. Karn›m açt›r.”
Hazreti Ali dedi ki, yâ Nebiyyallah! Dün yoldan geçerken, Mu’âz bin Cebel’in
bahçesinde olan hurma
a¤ac›nda hurma gördüm.

Bunu söyleyince, Resûlullah Efendimiz buyurdu ki,
“Kalk›n, Mu’âz’›n evine gidelim! Bizi hurma ile konuk etsin!”
Server-i Enbiyâ, Çihâr
yâr-i güzîn hazretleri ile,
Mu’âz bin Cebel’in kap›s›na gittiler. Hazreti Ebû
Bekr seslendi ki, yâ Mu’âz!
Devlet kuﬂu baﬂ›na kondu.
Allahü teâlân›n Resûlü kap›na geldi. ‹çeride olanlardan kimse duymad›.
Mu’âz’›n bir küçük k›zca¤›z› var idi. O duydu. Annesini ça¤›rd›. Yâ ana, yâ
ana! Ne yatars›n, Hazreti
Ebû Bekr kap›m›za geldi;
ça¤›r›yor. Annesi k›z› azarlad›. Ne yalan söylersin;
hiç bu vakit, Hazreti Ebû
Bekr kap›m›za gelir mi? K›z› da, ne yaps›n; yatt›. Birâz sonra, Hazreti Ömer
seslendi. Yine k›z uyand›.
Annesine haber verdi. Annesi önceki gibi azarlad›.
Birâz sonra da Hazreti Ali
ça¤›rd›. Yine k›z uyand›.
Annesine haber verdi ki,
yâ anne! Hazreti Ali kap›ya
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gelmiﬂ; ça¤›r›p durur. Annesi k›z›, yine azarlad›. Behey k›z, deli mi oldun; ne
söylersin. K›z yine sükût
edip, yatt›. Sonra, Resûlullah , “Yâ Mu’âz” diye seslendi. K›z önceki gibi uyan›p, dedi ki, yâ anne! Sana
demedim mi ki, Ebû Bekr,
Ömer ve Ali kap›ya geldiler. Bana inanmad›n. ‹ﬂte
Sultân-› Enbiyâ kendisi
ça¤›r›r. Annesi diledi ki, yine k›z› red eylesin. K›z vâlidesine bakmay›p, babas›n›n yan›na vard›. Resûlullah Efendimizin ﬂevkiyle
babas›n› ça¤›rd›. Yâ baba,
ne yatars›n. Devlet ve seadet kuﬂu baﬂ›na kondu.
Allahü teâlân›n Resûlü ve
Ebû Bekr, Ömer ve Ali hazretleri kap›ya gelmiﬂlerdir.
Hemen o sâat, Hazreti
Mu’âz k›z›ndan bu haberi
iﬂitince, acele ile yerinden
kalk›p, kap›ya koﬂtu. Kap›y› aç›p, dedi ki, devlet ve
seadet Mu’âz’›n baﬂ›na
kondu. Habîbullah hazretlerine, içeri buyurun, dedi.
Fahr-i âlem hazretleri de,
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Eshâb-› güzîn ile içeri dâhil
oldular. Ondan sonra buyurdular ki, “Yâ Mu’âz! Üç
gündür ben ve Eshâb›m
yemek yemedik! Dün Ali
yoldan geçerken, senin
hurma a¤ac›nda hurma
görmüﬂ. Onun için geldik
ki, bizi hurma ile Misafir
edesin.” Mu’âz dedi ki, yâ
Nebiyyallah! O hurmalar›
bugün düﬂürdük [a¤ac›ndan toplad›k]. Kimini biz
yedik. Ba’z›s›n› fakîrlere ve
komﬂular›m›za ulaﬂt›rd›k.
Bir hurma kalmam›ﬂt›r.
Resûlullah Efendimiz karﬂ›s›na bakt›. Bir büyük zenbil gördü. Hemen Hazreti
Alî’ye buyurdu ki, “Yâ Ali!
Bu zenbili eline al! Bu gördü¤ün hurma a¤ac›na var.
Benden selâm eyle! Ve
söyle ki, Resûlullah senden hurma taleb eder.”
Hazreti Ali o zenbili al›p,
hurma a¤ac›n›n yan›na
vard›. Peygamberin selâm›n› götürdü, iletti. Allahü
teâlân›n izni ile hurma
a¤ac› fasîh bir lisân ile selâm› ald›. Ta’zîm eyleyip,
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e¤ildi. Sonra Allahü teâlân›n izni ile, a¤acda hurmalar doldu. Hazreti Ali o
zenbili hurma ile doldurup, Resûlullah’›n huzur-›
ﬂerîflerine getirdi. O hurmadan yediler. Bütün Eshâba ulaﬂt›rd›lar. Hattâ o
zenbili hurma a¤ac›na ast›lar. Resûlullah Efendimizin dâr-› bekâya intikâline
kadar hiç boﬂalmad›.
Menk›be: Hazreti Ali bir
gün hastaland›. Ebû Bekr,
Ömer ve Osmân “rad›yallahü teâlâ anhüm” hasta
ziyâretine vard›lar. Hazreti
Alî’nin yan›nda bir tas bal
var idi. Bu tas ile bal› bunlar›n önüne götürdü. Tas
ak, içindeki bal k›z›l idi. O
tas›n içinde kara bir k›l
vard›. Hazreti Ebû Bekr buyurdu ki, biz baldan, her
birimiz bu üçü için bir misâl getirmeyince yimeyiz.
Kendisi buyurdu ki, “Dîn-i
‹slam tasdan münevverdir
[nûrludur]. Îmân baldan
tatl›d›r. Dinin hükümü k›ldan incedir.” Hazreti
Ömer buyurdu ki, “Cennet

tasdan münevverdir. Cennet’in ni’metleri baldan
tatl›d›r. S›rat köprüsü k›ldan incedir.” Hazreti Osmân buyurdu ki, “Kur’ân-›
azîm-üﬂ-ﬂân tasdan münevverdir. Kur’ân-› kerîm
okumak baldan tatl›d›r.
Kur’ân-› kerîmin tefsîri k›ldan incedir.” Hazreti Ali
buyurdu ki: “Misafirin nûru tasdan münevverdir
[nûrludur]. Misafirin sözü
baldan tatl›d›r. Misafirin
gönlüne ri’âyet etmek k›ldan incedir.” Her biri kendi hâllerine münâsib kelâm buyurdular.
Menk›be: Birgün Resulullah Efendimiz , Eshâb-›
güzîn ile oturur idi. Kudretden ortaya bir ak tas
geldi. ‹çi ak bal ile dolu idi.
Üstünde bir ak k›l vard›
Hayret ettiler. Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki:
“Gelin her birimiz bu üçüne bir temsîl getirmeyince
el sürmiyelim.” Hazreti
Ebû Bekr buyurdu ki: “Resûlullah Efendimiz bu tasdan nûrludur. Resûlullah
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ile konuﬂmak bu baldan
tatl›d›r. Resûlullah’›n sünnetini yerine getirmek bu
k›ldan incedir.” Hazreti
Ömer buyurdu ki: “Îmân
bu tasdan nûrludur. Îmân
getirmek bu baldan tatl›d›r. Îmân ile gitmek bu k›ldan incedir.” Ondan sonra, Hazreti Osmân buyurdu ki: “Kur’ân-› kerîm bu
tasdan nûrludur. Kur’ân-›
kerîm okumak bu baldan
tatl›d›r. Kur’ân-› kerîmin
buyurdu¤unu tutmak bu
k›ldan incedir.” Ondan
sonra Hazreti Ali buyurdu:
“Misafirin yüzü bu tasdan
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nûrludur. Misafir ile yemek yimek bu baldan tatl›d›r. Misafirin hât›r›n› yerine getirmek bu k›ldan incedir.” Ondan sonra Hazreti Âiﬂe buyurdu ki: “Helal [zevcin] yüzü bu tasdan
nûrludur. Helali ile söyleﬂmek bu baldan tatl›d›r. Helalin hizmetini yerine getirmek bu k›ldan incedir.”
Ondan sonra Fât›ma-tüzzehrâ buyurdu ki: “K›z çocu¤un yüzü bu tasdan
nûrludur. Annesini-babas›n› sever olmas› bu baldan tatl›d›r. K›z çocu¤unun
ay›bs›z evlenmesi bu k›ldan incedir.” Ondan sonra
Fahr-i âlem buyurdu ki:
“Ümmetimin yüzü bu tasdan nûrludur. Ümmetim
için ﬂefâ’at bu baldan tatl›d›r. ﬁefâ’atin kabûl olmas› bu k›ldan incedir.”
Menk›be: Ebû Zer-i G›fârî rivâyet eder. Bir gün
Resûlullah Efendimiz seadethânesinden d›ﬂar› ç›kt›. Yürümeye baﬂlad›lar.
Ben de ard›nca gittim. Bir
mevzi’e vard›. Ben huzu-
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runa vard›m. Karﬂ›s›nda
selâm verip, oturdum. Buyurdu: “Neden geldin, yâ
Ebâ Zer!” Dedim, “Allahü
teâlâ bilir.” O s›rada Hazreti Ebû Bekr geldi. Resûlullah Efendimizin sa¤ taraf›na oturdu. Sonra Hazreti Ömer geldi. Hazreti
Ebû Bekr’in sa¤ taraf›na
oturdu. Sonra Hazreti Osmân
geldi.
Hazreti
Ömer’in sa¤ taraf›nda
oturdu. Sonra Hazreti Ali
geldi. Hazreti Osman’›n
sa¤ taraf›nda oturdu. Sonra Resûlullah Efendimiz
yerden yedi tâne taﬂ ald›.
Mubârek avucunun içinde
tuttu. O taﬂlar tesbîh etmeye baﬂlad›lar. ﬁöyle ki,
onlar›n sesini bal ar›s› gibi
iﬂitir idim. Ondan sonra o
taﬂca¤›zlar› yere koydu.
Sesleri kesildi. Sonra onlar› kald›rd›, Hazreti Ebû
Bekr’in eline verdi. Yine
önceki gibi tesbîhe baﬂlad›lar. O da yere koydu.
Sesleri kesildi. Sonra yine
Habîbullah hazretleri onlar› kald›rd›, Hazreti Ömer’in

eline verdi. Yine önceki gibi tesbîh ettiler. O da yere
koydu. Sesleri kesildi. Yine onlar› yerden al›p, Hazreti Osman’›n eline verdi.
Yine tesbîh ettiler. O da
yere koydu. Sesleri kesildi. Onlar› Hazreti Alî’nin
eline verdi. Yine tesbîhe
baﬂlad›lar. O da yere koydu. Sükût ettiler. “ﬁevâhid-ün nübüvve”den al›nm›ﬂt›r.
Menk›be: Menak›b-› Çihar-› Yar-› Güzin kitab›n›n
yazar› Seyyid Eyyûb bin
S›ddîk der ki, ceddi âlimiz
olan Hazreti Bâbâ, huzur
veren, hikmet dolu bir kitap te’lîf etmiﬂlerdir. “Bâbâ” demekle ﬂöhret bulmuﬂtur. O kitâba mahsus
bir hikâye yazm›ﬂt›r. Resûlullah Efendimizin na’t-i
ﬂerîfleri, medh-i ﬂerîfleri
beyan›nda ve Dört halifenin menk›beleri anlat›r. O
hikâyeden de bir miktar
teberrüken yazal›m. Nûr
üstüne nur olsun. Hikâye
ﬂiir ﬂekilinde nakledildi ve
yaz›ld›.
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Bir sözüm vard›r, derim ey merdümân [insanlar],
Cân›n› mum eyleyip, önünce yan.
Dinler isen, bir hikâye söyleyim,
Mustafâ’n›n Çihâr yâr›n medh eyleyim.
Tabi’i mertane isen gel beri,
Ger usan›rsan da gâyet git geri.
Neyse ki, meclis bu dem biraz gider,
Aﬂk ile dinledi¤in sana yeter.
Aﬂk ile dinler isen ey din eri,
Nitekim bu tan›t›r, her bir eri.
Var ise gözün yaﬂ› s›¤a, gide,
Aç kula¤› ki, bu söze yer ede.
De¤me bir sözler gibi sanma bunu,
Kalb içinde mesrûr eyler ol cân›.
Baﬂa yüzü sana dâim göstere,
Dünya âh›r üstüne kanat gere.
Anun ile tan›yas›n sen onu,
Maksûda ermek dilersen koy beni.
Ben diyenler maksûduna ermedi,
Bil yakîn kim hakka mahrûm olmad›.
Andan özge gayri görme aradan,
Dinlemiyen olur sav›ﬂ git oradan.
Tabi’i iblîsli¤in ma’lûm ola,
Fi’li kubhun [kötü iﬂin] karﬂ›na perde ola.
Dinleyen için derim ben bu sözü,
Yâ ‹lâhî! meclise aç ol yüzü.
Ola ki, meclisimiz pür nûr ola,
Fikr-i vesvese kalbimizden dûr [uzak] ola.
Mü’min isen bir salevât ver ona,
Cümle melek iﬂitip, kals›n dona.
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Dinlesin ki, bunca dürûd kimedir,
[dürûd: medh, selâm, dua]
Bu dürûdun biri ânda binedir.
Bu dürûd ki ad› dilde söylenir,
Cümle eﬂyâ ol dürûdu kullan›r.
Ol dürûdu dîme da¤ ve taﬂ söyler,
Ol dürûdun âh›ri, asla yeter.
Kim onun yoluna verse bir dürûd,
Cân›m önünce olsun onun ﬂem’i od.
Odur sermâye, onun zülfün tut,
Görmemiﬂ âﬂ›k, orada böyle sevd.
Er isen ﬂem’ ol, bu yolda yanas›n,
Ne ise her harf iﬂitesin kanas›n.
Cân fedâ ol, bubde ol cânana sen, [bûb: yayg›]
Baﬂ›na eriﬂesin cânâne sen.
Ten olas›n, cây› onu bilesin,
Cân ve dilden ona ikrâr veresin.
Çün yürürsen, dininle yürü sen,
Çün bilesin ald›n imdi biri sen.
Kim onun yoluna verse bir dinâr,
Koymaz onu tamu’da ki yand›ra nâr.
Nâr onun içindir onu tan›maya,
Çâr-› yâr›na onun inanm›ya.
Her ki bu mâni’den almad› haber,
K›lmad› o nefsini zîr-ü zeber.
Ba¤lamad› beline nûrdan kemer,
Kalbi kara, gözünü gaflet yumar.
Gaflet olmasa gözünde ey civân,
Sen seni her dem göresin hoﬂ iyân.
Cümle eﬂyâ maksûdu sen oldu¤un,
Hem görürsün âna hayrân kald›¤›n.
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Kim ki tan›d› onu kurtuldu ol,
Ölü gördü nefsini Hak buldu ol.
Ey iﬂiten s›dk söyle sâd›k ol,
Ândan oldu, ehl-i Hakka do¤ru yol.
Bil onun dîni ulaﬂm›ﬂd›r sana,
Hâl onun zikri ulaﬂm›ﬂd›r sana.
Zî beﬂâret bir tecellîdir gelir,
Hamdü lillah ki gönül dolmuﬂ gelir.
•
Çâr-i yârin mührü dâim sendedir,
Mustafâ’n›n mi’râc› seyrindedir.
Bil yakîn ki, lây›k oldun dergâha,
Hakk›n feyzi her dem içindedir.
Cümle melek tesbîhi oldun bu kez,
Tesbîhine çarh olanlar bendedir.
•
Çâr-› yâr› münkir olan yaz›k o¤ul,
Sen bu medhi, bu âsîden yaz o¤ul.
Nerde olsan sen bunu okuyas›n,
Rûha kuvvet, nefsini kak›yas›n.
Azûben azg›n yola gitmiyesin,
Mustafâ’n›n dinini unutm›yas›n.
Küfrü îmân› bir yere katm›yas›n,
Dünyal›¤a özünü satm›yas›n.
Dünyay› gör, niceleri hor etti,
Tuttu zihnini, görmedi kör etti.
Rahmet-i Hakdan onu, kaçar etti,
Âh›r onun yerini nar etti.
Ver salevât, gör tecelli-i safâ,
Mustafâya, hem Çâr-› yâre bâ-safâ.
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Bil ki onlar dinin ç›râ¤›d›r,
Ver salevât kalbinin dura¤›d›r.
Ölü gönül Hak ile her dem dirile,
Rahmet-i Hak, gele kalbe dizile.
Hubb-› dünya kalb içinden sürüle,
Hazreti Hakdan sana hidâyet verile.
•
Çünkü kalbin ânlar›n meydan›d›r,
Meydan eri durmaz özün tan›t›r.
Paylar›nda bu âﬂ›k›n cân›d›r,
Önlerinde yatmak onun ﬂân›d›r.
Pervâz eyler, her dem ona gitmeye,
Bu tecellî bu âﬂ›k›n cân›d›r.
Çünkü cân›m onlar›n kurban›d›r,
Çünkü onlar kalbimin sultân›d›r.
Cümle eﬂyâ kuldur, onlar hân›d›r,
Durma yürü, Hakk› onlar tan›t›r.
•
Beyt içinde bil yakîn Allah olur,
Kalb-i mü’min, cümle beytullah olur.
Manâ ehli iki cihânda ﬂâh olur,
Ermiyen bu ma’nâya gümrâh olur.
•
Gayri yerde oldu¤un kurban de¤il,
Bu kadehden içmeyen mestân de¤il.
Söz onun Kur’ân ki dilde okunur,
Onsuz okur isen Kur’ân de¤il.
Herze nefsin tutsa¤›d›r, hân de¤il,
Bu bahre dalm›yan sultân de¤il.
Nice âﬂ›k olmam›ﬂsan ol yüze,
Ara yerde Küfür imiﬂ, îmân de¤il.
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Her nâmerdin yerin dâr-› meydan de¤il,
Bu yola koﬂulm›yan merd âdem de¤il.
Bir kuru gövde gezer ol cân de¤il,
Rahmet-i Hak kalbine iyân de¤il.
Bu salâta gelmeyenin savm› yok,
Bundan özge pâdiﬂâh›n emri yok.
Hakk›n emridir, iﬂit ey mü’minân,
Mustafâ dininden özge kavli yok.
•
‹ﬂlemiyen kiﬂi gâyet yorulur,
Hac ve zekât boynuna Hak buyurur.
Vesveselerini kalb içinden süre ol,
Cennet’e onun için dîn-i ‹slam süre ol.
Bu sebebden nice ise, türlü yol,
Hâk-› pâyini gözüne süre ol.
Girdi onun eline dosdo¤ru yol,
Bil yakîn ki, yetti bugün yere ol.
•
Yâd önünce tutmayas›n kâhe sen, [kâhe: saman, çöp]
Ç›kma yoldan, düﬂmeyesin çâhe sen. [çâh: kuyu]
Sev onlar›, yanmayas›n nâra sen,
Piﬂmân olup, k›lmayas›n ahe sen.
•
Binme bunda her gün nefsin at›na,
Özünü yetir onun Hazretine.
Her deminde kalbine nûr ak›ta,
Gel ey âsî, yan aﬂk›n›n oduna.
Âﬂ›k› mest eyleyen o kokudur,
Seyyid-i sâdât onlar›n ﬂâh›d›r.
Bu sülûke girmeyen sâlik de¤il,
Ol kokudan alm›yan âﬂ›k de¤il.
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Her nefesde nice perde geçilir,
Kande baksan yüzüne bâb aç›l›r.
Durma yürü, râh onlar›n râh›d›r,
Taht-› sultân senin kalbinin mâh›d›r.
•
Mustafâ’n›n ﬂerî’ dosdo¤ru yolun,
Onlar ile okunur, dâim hâlin.
Kamu bilsin hoca hoﬂ ola huyun,
Bu sülûkden aç›l›r, perr-ü bâlin.
Ol kiﬂinin hükümü erdi bât›na,
Kim ki erdi onlar›n hazerât›na.
Ver salevât onlar›n kuvvetine,
Din aç›ld› onlar›n heybetine.
Durma din zât gele, kalbe dola,
Ver salevât dinine hem kuvvet ola.
Kande olsa ko¤ala, çevkân topunu,
Yol eri isen, sâid eyle cân›n›.
Sen ﬂerîfsin, cümle nebîden güzîn,
Seyyid-i sâdât, hâtem-i dünya ve din.
Hak teâlâ rahmetidir, kovanlar›,
Tâ gele, haﬂrde bile sevenleri.
Meydan içre aﬂk at›n› çâpesiz,
Kim ki haﬂrde onlar ile kopensiz.
Kalk aya¤a sen dahî, ﬂirâne gel,
Sen dahî merd isen koﬂ meydana gel.
Sen ç›râ¤› ümmetâns›n, ey ﬂefi’il müznibîn,
Olma melûl haﬂr için ey mü’minîn.
Ümmet isen, durma sev gel onlar›,
Mü’min isen ayr› görme onlar›.
Bil yakîn kim hulle olur donlar›,
Her kiﬂi ki, bunda sevse onlar›.
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Vasla yetmiﬂ evveli ve âh›ri,
Ebter olmaz herkiz onun sonlar›.
•
Senden oldur ki, onlar› sevesin,
Ölmek için yollar›nda ivesin.
Cân ve dilden tesbîhini diyesin,
Hulle-i tecellî r›dâs›n giyesin.
Çünkü tecellîn âﬂ›ka don imiﬂ,
Bî-haberler iﬂbu s›rdan nâdan imiﬂ.
Allah ile bî’at eden ol imiﬂ,
Do¤ru gider kim ki, yolun tan›m›ﬂ.
Do¤ru git ki yetesin menzilgehe,
Sapma yoldan irmiﬂken iyili¤e.
Ver salevât Mustafâya s›dk ile,
Dayanak ola her dilekde dinine.
Nice onlar dinin dire¤idir,
Cemi’ muhtâclar›n diledi¤idir.
Ondan oldu Arﬂ ve Kürsî, Levh-ü Kalem,
Nice kim cümle Nebînin önüdür.
Ver salevât onlara din aç›la,
Üstünüze dürr-i rahmet saç›la.
Meclis içre ﬂâd-› ﬂerbet içile,
Kalbimizden fikr-i vesvâs saç›la.
Din odur ki, onlar gele aç›la,
Kanat oldur, onlar gele uçula.
•
Pes gerek ki onlar ile uças›n,
Her deminde maksûduna yitesin.
S›dk ile hem ma’bûduna yitesin,
Benli¤ini kalb içinden atas›n.
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Gül içinde buy veresin güle sen,
Dönesin bu hâllerine gülesin.
Bulmaya hiç kimse senden bir haber,
Gül olup, bülbül önünde bitesin.
Gök içinde benzeyesin güne sen,
Öyle san ki, ma’ﬂûkunla bilesen.
Pes gerek kim yoluna seyr olas›n,
Cân-u dilden âna esîr olas›n.
Arta kemâl Mûsâya tûr olas›n,
Nice müﬂkillere tedbîr olas›n.
•
Ver salevât meclise açt› cemâl,
Mustafâdan aç›l›r zevk-u kemâl.
Kim kemâli Mustafâdan ald› ise,
Kalbi ay›lmaz ân›n gözü humâr.
Hiç humardan almak olmad› haber,
Bu haberden özge olmaz mu’teber.
Bu haber eyler seni zir-ü zeber,
Bu haberden ba¤lan›r bele kemer.
Mustafâya her zaman getir îmân,
Çâr-› yâra olmas›n ﬂek ve gümân.
Cân›n her dem önlerince peyk ola,
Hazreti Hakdan sana rahmet ine.
•
Mustafâ kavliyle tut dâim iﬂi,
Mustafâ kavli mum eyler, her taﬂ›.
Delîl oldun, bil yakîn her râhe sen,
Kande gidersin imdi ey kiﬂi sen.
Himmet ile kiﬂi oldun ey kiﬂi,
Tâbi’ oldun, dahî çekme teﬂviﬂi.
Tâbi’ olan Hakdan al›r, al›ﬂ›,
Âyinedir gösteren her bir iﬂi.
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Âyineye baku ben özün göre,
Her arada Mustafâ sözün göre.
Her ne hâcet dileye Allahdan ol,
Her kap›y› yüzüne aç›k göre.
•
Baﬂ›na dâim hisârda olas›n,
Kalbine bir yeni mühr vuras›n.
Aç›la rahmet kap›s› yüzüne,
Cümle eﬂyây› tecellî bürüye.
‹ﬂi gerek, her kiﬂinin iﬂi bu,
Seyri uça fahr ana kim hoﬂ huylu.
Çâr-› yâr hubb›n› al kalbine,
Mustafâ âyine ola, ayn›na.
•
Emîn eyle taﬂran› endîﬂeden,
Ehem bil sen bunlar› her pîﬂeden.
Hâk-› bay-› Mustafâdan yâ ganî,
Sen bizi ay›rma¤›l bu rîﬂeden. [rîﬂe: kök, asl]
Dâimâ perde aç›l›r, yüzüne,
Meclis ehli rahmet ala özüne.
Ver salevât durma meveddetine,
Mustafâ ve Çihâr yâr hazretine.
Âcizin derdine merhem olur,
Nice ki, Allaha, ulu yâr olur.
Onlar›n nazar›na yoktur hicâb,
Her dem onlara, olubdur, fetih-i bâb.
Enbiyâdan, Evliyâdan, yâ ‹lâhî,
Sen bizi ay›rma, hiç, ey Pâdiﬂâh.
Okuyan›, dinleyeni, yazan›,
Rahmetinle, hesâba çek, yâ Ganî.
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Menk›be: Allahü teâlâ
mi’râc gecesi, Resûlullah
efendimizin mubârek terinden k›rm›z› gül yaratt›.
Allahü teâlâ Lût kavmini
helâk etmeye Cebrâîl aleyhisselâm› gönderdi ki, o
zaman da Cebrâîl o gecenin ﬂiddetinden terledi. Allahü teâlâ onun mubârek
terinden ak gülü yaratt›.
Mi’râc gecesi Resûlullah
Efendimiz, Burak’a binip,
Burak da, göklere götürürken terledi. Burak’›n o terinden Allahü teâlâ sar›
gülü halk etti. Hazreti Ebû
Bekr-i S›ddîk ‹slam ﬂerefi
ile müﬂerref oldukta, nübüvvet heybetinden terledi. Allahü teâlâ, onun mubârek terinden sünbülü
halketti. Hazreti Ömer ‹slam ﬂerefi ile müﬂerref oldukta; Resûlullah Efendimiz, kucaklay›p, ﬂiddetle
s›kt›kta, o ›zd›râbdan terledi. Onun terinden, yerlerin
ve göklerin Hâl›k› menekﬂeyi yaratt›. Hazreti Osmân da ‹slam ﬂerefi ile
müﬂerref oldukta, Resûlullah Efendimizin aya¤›n›n

tozuna yüzünü sürdüklerinde, hayâs›ndan, terledi.
Rabbil’âlemîn o terden yâsemîni halketti. Hazreti Ali
dünyaya gelip, Resûlullah
Efendimiz ﬂerefli beﬂikleri
üzerine, devlet ve seadetle
müteveccih oldukta, Aliyyül Mürtedâ, beﬂiklerinde
uyurken, Resûlullah’›n emsâline rastlanm›yan güzel
kokusunu al›p, Hakk› gören gözlerini aç›p, Resûlullah’›n nûr saçan mubârek
yüzünü görünce terledi.
Allahü teâlâ azze ve celle
onun terinden zanba¤› yaratt›. Her zaman vücûd-u
ﬂerîfleri bu zikrolunan güzel kokular gibi kokard›.
Terledikçe mubârek terleri
de öylece kokard›. Yanlar›nda bulunanlar bu kokuyu duyarlard›.
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SEK‹Z‹NC‹ BAB

Ebû Bekr-i S›ddîk ile Ali
bin Ebî Tâlib’in “rad›yallahü anhümâ” Münâzaras›:
Birgün Ebû Bekr-i S›ddîk Resûlullah Efendimizin hücre-i mubârekelerinin [evlerinin] kap›s›na
geldikte, Ali bin Ebî Tâlib
de gelmiﬂti. Ebû Bekr geri
durup, Alî’ye buyurdu ki,
yâ Ali! Önce sen dâhil ol
[eve gir]. Hazreti Ali buyurdu ki: Yâ Ebâ Bekr! Önce sen gir ki, her iyilikte
önde olan, her hay›rl› iﬂte
önde olan, herkesi geçen
sensin. Ebû Bekr hazretleri buyurdu ki; sen önce gir
yâ Ali! Resûlullaha dahâ
yak›n sensin.
Hazreti Ali buyurdu ki;
Yâ Ebâ Bekr! Ben o kimsenin önünde nas›l giderim
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ki, Resûlullah buyurdu ki:
“Ümmetimden
Ebû
Bekr’den dahâ üstün bir
kimse üzerine güneﬂ do¤mad›.”
Hazreti Ebû Bekr buyurdu ki; ben bir kimsenin
önüne nas›l geçeyim ki,
Resûlullah
Fât›ma-tüzzehrây› sana verdi¤i gün,
“Kad›nlar›n en iyisini, erkeklerin en iyisine verdim” buyurdu.
Hazreti Ali buyurdu:
Ben o kimsenin önünce
gitmem ki, Resûlullah
Efendimiz, “‹brâhîm aleyhisselâm› görmek istiyen
Ebû Bekr’in yüzüne baks›n!” buyurdu.
Hazreti Ebû Bekr buyurdu: Senin önüne geçemem. Çünkü, Resûlullah
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Efendimiz buyurdu: “Âdem
aleyhisselâm›n hilm s›fat›n› ve Yûsüf aleyhisselâm›n ahlâk›n› görmek isteyen, Aliyyül mürtedâya
baks›n!”
Hazreti Ali buyurdu:
Ben bir kimsenin önünce geçemem ki, Resûlullah Efendimiz buyurdu:
“Yâ Rabbî! Beni en çok
seven ve Eshâb›m›n en
iyisi kimdir.” Nidâ eriﬂti
ki; “Yâ Muhammed
“aleyhisselâm”!
Ebû
Bekr-i S›ddîk’t›r” buyuruldu.
Hazreti Ebû Bekr buyurdu: Ben bir kimsenin
önünce varamam ki, Resûlullah buyurdu: “‹lmi
bir kimseye veririm ki, Allahü teâlâ onu sever. Ben
de onu severim.” Ya’ni o
Aliyyül mürtedâ’d›r. [Ya’ni
ilim ﬂehrinin kap›s› sen oldun.]
Aliyyül mürtedâ buyurdu: Ben o kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah
buyurdu: “Cennet’in kap›-

lar› üzerinde, Ebû Bekr habîbullah yaz›l›d›r.”
Hazreti Ebû Bekr buyurdu: Ben bir kimsenin
önünce gitmem ki, Resûlullah Efendimiz Hayber
gününde bayra¤› sana
verdi buyurdu: “Bu bayrak Melik-i gâlibin, Ali bin
Ebî Tâlib’e hediyesidir.”
Hazreti Ali buyurdu:
Ben bir kimsenin önünce
gitmem ki, Resûlullah
Efendimiz buyurdu: “Yâ
Ebâ Bekr! Sen bana gören
göz ve iﬂitir kulak gibisin.”
Hazreti Ebû Bekr buyurdu: Ben bir kimsenin
önünce gitmem ki, Resûlullah Efendimiz buyurdu:
“K›yâmet günü, Ali, Cennet hayvanlar›ndan birine
binmiﬂ olarak gelir. Cenâb-› Hak buyurur ki, Yâ
Muhammed “aleyhisselâm”! Senin baban ‹brâhîm Halîl, ne güzel babad›r. Senin kardeﬂin Ali bin
Ebî Tâlib ne güzel kardeﬂdir.”
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Hazreti Ali buyurdu ki,
ben bir kimsenin önünce
gitmem ki, Resûlullah
Efendimiz buyurdu ki; “K›yâmet günü, Cennet meleklerinin reîsi olan R›dvân
ad›ndaki melek, Cennet’e
girer. Cennet’in anahtârlar›n› getirir. Bana verir.
Sonra Cebrâîl aleyhisselâm gelip, yâ Muhammed! Cennet’in ve Cehen-

344 dört büyük halife

nem’in anahtârlar›n› Ebû
Bekr-i S›ddîk’a ver. Ebû
Bekr, istedi¤ini Cennet’e,
diledi¤ini Cehennem’e
göndersin der.”
Hazreti Ebû Bekr buyurdu: Ben bir kimsenin önünce gitmem ki, Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki;
“Ali bin Ebî Tâlib, k›yâmet
günü benim yan›mdad›r.
Havz ve kevser yan›nda
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benimledir. S›rat üzerinde
benimledir. Cennet’te benimledir. Allahü teâlây› görürken benimledir.”
Hazreti Ali buyurdu:
Ben bir kimsenin önünce
gitmem ki, Resûlullah
Efendimiz buyurdu: “E¤er
Ebû Bekr’in îmân›n›, bütün mü’minlerin îmân› ile
tartsalar, Ebû Bekr’in îmân› a¤›r gelir.”
Hazreti Ebû Bekr buyurdu: Ben bir kimsenin
önünce gitmem ki, Resûlullah Efendimiz buyurdu:
“Ben ilmin ﬂehriyim. Ali
bunun kap›s›d›r.”
Hazreti Ali buyurdu:
Ben bir kimsenin önünce
gitmem ki, Resûlullah
Efendimiz buyurdu: “Ben
sâd›kl›¤›n ﬂehriyim. Ebû
Bekr, bunun kap›s›d›r.”
Hazreti Ebû Bekr buyurdu ki: Ben bir kimsenin
önünce gitmem ki, Resûlullah Efendimiz buyurdu
ki, “K›yâmet günü Ali bin
Ebî Tâlib, bir güzel ata
bindirilir. Görenler, acabâ

bu hangi Peygamberdir,
der. Allahü teâlâ, bu, Ali
bin Ebî Tâlib’dir, buyurur.”
Hazreti Ali buyurdu:
Ben bir kimsenin önünce
gitmem ki, Resûlullah
Efendimiz buyurdu: “Ben
ve Ebû Bekr, bir topraktan›z. Tekrar bir olaca¤›z.”
Hazreti Ebû Bekr buyurdu: Ben bir kimsenin
önünce gitmem ki, Resûlullah Efendimiz buyurdu:
“Allahü teâlâ buyurur ki:
Ey Cennet, senin dört köﬂeni, dört kimse ile bezerim. Biri, Peygamberlerin
üstünü Muhammed (aleyhisselâm)d›r. Biri, Allahdan korkanlar›n üstünü
Ali’dir. Biri, Fât›ma-tüzzehrâd›r, kad›nlar›n üstünüdür. Dördüncü köﬂesindeki de, temizlerin üstünü
Hasen ile Hüseyin’dir.”
Hazreti Ali buyurdu:
Ben bir kimse önünce gitmem ki, Resûlullah Efendimiz buyurdu: “Sekiz
Cennet’ten ﬂöyle ses gelir.
Ey Ebû Bekr! Sevdiklerin
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ile birlikte gel! Hepiniz
Cennet’e giriniz!”
Hazreti Ebû Bekr-i S›ddîk buyurdu ki: Ben bir
kimsenin önünce gitmem
ki, Resûlullah Efendimiz
buyurdu: “Ben bir a¤aca
benzerim! Fât›ma, bunun
gövdesidir. Ali buda¤›d›r.
Hasen ve Hüseyin, meyvâs›d›r.”
Hazreti Ali buyurdu:
Ben bir kimse önünce gitmem ki, Resûlullah Efendimiz buyurdu: “Allahü
teâlâ Ebû Bekr’in bütün
kusûrlar›n› af etsin. Çünkü
O, k›z› Âiﬂe’yi bana verdi.
Hicretde bana yard›mc› oldu. Bilâl-› Habeﬂî’yi benim
için al›p âzâd etti.”
O iki server bu münâzaraya devam ederlerken,
Resûlullah
Efendimiz,
hücre-i ﬂerîflerinden [evlerinden] seslenip, buyurdular ki: “Ey kardeﬂlerim,
Ebû Bekr-i S›ddîk ve Aliyyül mürtedâ! Art›k içeri girin. Cebrâîl aleyhisselâm
gelmiﬂtir ve haber verir ki,
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yedi kat göklerin ve yedi
kat yerlerin ehli size nazar
etmekte toplanm›ﬂlard›r.
E¤er siz k›yâmete kadar
birbirinizi medh etseniz,
Allahü teâlâ yan›ndaki
k›ymetinizi anlatamazs›n›z.” ‹kisi birbirine sar›l›p,
birlikte Resûlullah’›n huzuruna girdiler. Resûlullah
bunlara teveccüh edip,
buyurdular ki, “Allahü teâlâ ikinize de yüzbinlerle
rahmet etsin. ‹kinizi sevenlere de yüzbinlerle
rahmet etsin. Ve düﬂmanlar›n›za da, yüzbinlerle
la’net olsun!” Hazreti Ebû
Bekr dedi ki, “Yâ Resûlallah! Ben Alî’nin düﬂman›na ﬂefâ’at etmem.” Hazreti Ali dedi ki, “Yâ Resûlallah! Ben Ebû Bekr’in düﬂman›na ﬂefâ’at etmem.
Baﬂ›n› k›l›nç ile bedeninden ay›r›r›m.” Hazreti Ebû
Bekr dedi ki, “Ben senin
düﬂmanlar›na kevser havz›ndan su vermem.” Hazreti Ali de dedi: “Ben senin düﬂmanlar›n› s›rat
üzerinden geçirmem.”
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NÜKTE: E¤er melekler;
“Yâ Rabbî! Yeryüzünde
fesat ç›karacak ve kan dökecek olan insanlar› niçin
yarat›yorsun” [Bekara sûresi 30] demeseler idi,
Âdem aleyhisselâm›n ilmi
meydana ç›kmaz idi. E¤er
Nemrûd ateﬂ yakmasa idi,
‹brâhîm Halîl aleyhisselâm hazretlerinin ﬂerefi
meydana ç›kmaz idi. E¤er
Ebû Cehl’in câhillik inad›
ve inkâr› olmasa idi, Muhammed Mustafâ Efendimizin Menk›be-› ﬂerîfleri
ayân olmazd› [aç›¤a ç›kmazd›]. E¤er ﬂeytân›n vesvesesi olmasa idi, Aliyyül
mürtedâ
hazretlerinin
merdli¤i âﬂikâre olmazd›.
E¤er râfizîler olmasa idi,
Ebû Bekr, Ömer, Osmân
ve Alî’nin “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerinin
fazîletleri ayân olmazd›
[aç›¤a ç›kmazd›].
Buyurulmuﬂtur ki, Müceddîdiyye yolunun büyüklerinin silsilesinin nisbet-i küllîleri Ebû Bekr-i
S›ddîk’a ulaﬂ›r. Nisbet-i

cüz’iyyeleri Aliyyül mürtedâ’ya var›r. Bu münâsebetle, bu bâbda, onlar›n
ahvâlinden, bir miktar zikrolunur. Menak›b kitab›n›n
yazar› Eyyüb bin S›dd›k
der ki: Ma’lûm olsun ki,
ad› geçen meﬂhur dedem,
Seyyid Muhammed, “Bâbâ” denilmekle meﬂhur
olmuﬂtur. Onlar Hazreti
Molla ‹lyâs’dan kemâle
eriﬂip, onlardan me’zûn
olmuﬂtur. Onlar Hazreti
Dervîﬂ Ahî Hüsrev ﬁâhîden,
onlar
Mevlânâ
Sun’ullah Güze Kenânîden,
onlar
Mevlânâ
Alâ’üddîn-i Mektebdârdan,
onlar
Mevlânâ
Sa’deddîn-i Kaﬂgârîden,
onlar Mevlânâ Nizâmüddîn-i Hamûﬂdan, onlar Hâce Alâ’üddîn-i Attârdan,
onlar Hâce Behâeddîn-i
Nakﬂibendiden,
onlar
Emîr Gilâlden, onlar Hâce
Muhammed Bâbâ Semmâsîden, onlar Hâce Ali
Râmîtenîden, onlar Hâce
Muhammed ‹ncirfagnevîden, onlar Hâce Ârif-i Ridört büyük halife 347
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vegerîden, onlar Hâce Abdülhâl›k Goncdüvânîden,
onlar Hâce Yûsüf-i Hemâdânîden, onlar Hâce Ebû
Ali Farmedîden, onlar
ﬁeyh Ebûl Kâs›m Gürgânîden, onlar ﬁeyh Ebûl Hasen Harkânîden, onlar Sultân-ül-ârifîn Bâyezîd-i Bistâmîden, onlar Ca’fer-i Sâd›ktan, onlar Kâs›m bin
Muhammed bin Ebû Bekr-i
S›ddîk’tan, onlar Hazreti
Selmân-› Fârisîden ve onlar Ebû Bekr-i S›ddîk hazretlerinden ve onlar, risâlet penâhî Efendimizden
me’zûn olmuﬂ, kemâle
eriﬂmiﬂlerdir. ﬁeyh Ebûl
Kâs›m bir nisbet ile de
ﬁeyh Ebû Osmân Magribîden ve onlar Ebû Ali Kâtibden ve onlar Ebû Ali Rodbârîden ve onlar Cüneyd-i
Ba¤dâdîden ve onlar S›rr›
Sekâtîden ve onlar Ma’rûf-i
Kerhîden ve onlar Dâvüd-i
Tâiden ve onlar Habîb-i
Acemîden ve onlar Haseni Basrîden ve onlar Hazreti
Aliyyül mürtedâdan, onlar
Hazreti risâlet penâhdan
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kemâle
gelmiﬂlerdir.
Ca’fer-i Sâd›k hazretlerinin bir nisbeti de yüksek
dedeleri Hazreti Muhammed Bâk›rdan, o da kendi
babalar› Hazreti Ali Zeynel’âbidînden, onlar kendi
babalar› Hazreti Hüseyinden, onlar kendi babalar›
emîr-ül mü’minîn Hazreti
Aliden gelmekdedir. Meﬂây›h›n yolundan olan
“kaddesallahü ervâhehümül’azîz” ehl-i beytin silsilesi, ﬂeref ve izzetleri sebebi ile “Silsile-i zeheb” diye
adland›r›lm›ﬂd›r.
Ebû Bekr-i S›ddîk hazretlerine varan silsileye
“S›ddîk›yye” denilmiﬂtir.
Üveysîler, o tâifelerdir ki,
onlar zâhirde bir pîr-i mürﬂid-i kâmile hizmet eylemeyip, âlem-i ma’nâda bir
azîzin rûhâniyetinden terbiye olurlar. Veyâ Hazreti
H›z›r aleyhisselâmdan terbiye olup, feyz al›rlar. Müceddidiyyenin
manâs›
odur ki, Allahü teâlâdan
baﬂka olan ﬂeylerin izlerini, te’sîrlerini gönül levha-
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s›ndan kaz›y›p, Allahü teâlây› gönlüne nakﬂ etmektir. Bu anlat›lan aç›klama,
Ebû Bekr-i S›ddîk hazretlerinin Menk›be-› ﬂerîfleri
anlat›l›rken ad› geçen
“Güzîde” risâlesinin sâhibi, Seyyid Mahmûd-el
Mulakkab bil azîz “kuddise
sirruh” hazretlerinin risâle-i ﬂerîflerinden nakl olunmuﬂtur ki, müceddidiyye
yolunu aç›klamakdad›r.
“Bâbâ” hazretleri ki,
dünyadan ayr›ld›lar, kendi
o¤ullar› seyyid Ahmed’e
izin verip, irﬂâd makâm›na
ta’yîn buyurdular. Seyyid
Ahmed dünyadan göç ettiler. Kendi azîz birâderleri,
seyyid Mahmûd hazretlerine ki, “Azîz” ‹sm-i ﬂerîfi
ile meﬂhur olmuﬂtur, izin
verip, irﬂâd makâm›na
ta’yîn buyurdular. ‹smâ’îl
ismli bir küçük o¤ullar›
kalm›ﬂ olup, Mahmûd
hazretlerine vas›yet buyurmuﬂlar ki, ‹smâ’îli terbiyye eyle. Nas›l ki, biz sana ›smarlad›k, sen de ona
›smarla. Seyyid Mahmûd

hazretlerinin iki mahdûm-›
mükeremleri sinn-i bülûgdan geçip, kendilerinin yaﬂ› altm›ﬂüçten geçmiﬂ olmakla ölümü arzû eder oldular. Ba’z› tâlibler dediler
ki, Sultân›m siz ölümü arzûlay›p, durursunuz. Sizden sonra kimi ta’yîn buyurdunuz. Buyurdular ki,
pîrimizin vas›yeti ile amel
ederiz. Dediler, yâ mahdûm-› mükereminiz, Seyyid Mustafâ hakk›nda ne
buyurursunuz. Kara Mustafâ cezb-› kulûbda, Sultân
Veleddir. Vas›yete ihtiyâç›
yoktur. ‹hvân-› ehl-i basîrete ma’lûm oldu. Yerine kimin geçece¤inden bahs
etmek kalb da¤›n›kl›¤›d›r.
Yâ Rabbî! Bize hakk›
hak olarak gösterip, ona
uymak; bât›l› bât›l olarak
gösterip, ondan kaç›nmak
nasîb eyle. Müslüman olarak ölmemizi, sâlih kimseler zümresine kat›lmam›z›
nasîb eyle. Zâlimlerin ﬂerrini üstümüzden gider.
Mü’minlerin dualar›na ortak eyle. Âmin.
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