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fieehir; Eyüp 

Edirnekap› surlar›ndan bafllay›p Karadeniz’e kadar uzanan genifl bir co¤rafya üzerine kuru-
lu olan Eyüp ilçesi ‹stanbul’un en büyük ilçelerinden biri olup 21.000 hektarl›k bir alana sahip-
tir. Do¤usunda Sar›yer, fiiflli ve Ka¤›thane, güneydo¤usunda Haliç ve Haliç’in karfl› yakas›nda
Beyo¤lu, güneyinde Fatih ve Zeytinburnu, bat›s›nda Gaziosmanpafla ve Bayrampafla ilçeleri
bulunmaktad›r. Kuzeyden de Karadeniz ile çevrilidir.

Eyüp bir yerleflim merkezi olarak, bu genifl co¤rafyan›n en güneyinde, Haliç k›y›s›nda
kurulmufl, kentin geliflmesiyle birlikte daha kuzeye ve bat›ya do¤ru Rami’yi de içine alacak
flekilde büyümüfl ve yay›lm›flt›r.

Geçmiflten Bugüne Geliflimi:

Eyüp, Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u (Bizans) döneminde sur içinde bulunan ana flehirden ayr›
küçük bir köy olarak kurulmufltur. Daha çok dini eserlerin yo¤unlukta oldu¤u bu inziva yerine,
o dönemde “Kozmidyon” ad› verilmifltir. Uzun süren Haçl› Seferleri ve özellikle Latin
istilas›nda büyük tahribata u¤rayan “Kozmidyon” zamanla bir harabeye dönmüfltür.

‹stanbul’un fethiyle beraber Osmanl› Devleti, bu bölgede tam bir harabeyle karfl›laflt›.
Fetihten sonra Halid bin Zeyd’in Ebu Eyyüb-el Ensari’nin mezar›n› keflfi bu bölgedeki ilk
yerleflim hareketinin de bafllang›c› oldu. Eyyüb-el Ensari’nin mezar›na bir türbe, çevresine de
cami, medrese, aflhane, hamam ve kütüphaneden oluflan bir külliye kuruldu. Bu yap›lar toplu-
lu¤u Fatih’in ‹stanbul’da yapt›rd›¤› ilk külliyedir.

K›sa zamanda külliyenin etraf›na yeni bir yerleflim merkezi kuruldu. ‹smine de burda med-
fun olan güzide sahabeden dolay› Eyüpsultan denildi.

Eyüpsultan’›n bu dönemde bafllayan dini merkez ifllevi günümüze de¤in sürdü. Haliç’in
bitifli¤indeki yamaçlarda arkas›n› koyu ve kuytu yeflilliklere yaslayarak bafllayan”Eyüpsultan”
ile “‹slam” aras›ndaki iliflki, iklimiyle ve bu yumuflak iklime uygun bitki dokusuyla topra¤›n›
bulmufl, bi  bitki gibi büyüdü, serpildi, geliflti. Bir uygarl›¤›n bu asude yaflama biçiminin aç›k
hava müzesine dönüflmesive 

canl› an›t oluflturmas› için, bu uygun fiziki ve co¤rafi ortam biçilmifl kaftan oldu. Haliç’in
berrak ve bol bal›kl›, liman› and›ran korunakl› sular›da insanlar›n buraya gelmelerinde ve
Eyüpsultan’›n ilçe haline gelmesinde en önemli etken oldu.

Haliç k›y›s›ndaki tüm yerleflim merkezleri gibi Eyüp de Osmanl› egemenli¤i alt›nda sürek-
li yükselen bir çizgi izleyerek h›zla geliflti ve Osmanl› kültürünün en çarp›c› odak merkezini
oluflturdu. fiehir en parlak dönemini Lale Devri’nde yaflad›. Bu dönemde Haliç k›y›lar› bir-
birinden güzel yal› ve köflklerle süslendi

“Binbir Gece Masallar›” denince bat›l›lar›n kafalar›nda oluflan mekan ve “do¤u kültürü”
denildi¤inde gözlerinin önüne gelen her türlü görüntü ile Eyupsultan üst üste çak›flm›flt›.

Bugün bile ününü sürdüren Piyer Loti kahvehanesine ad›n› veren Frans›z edebiyatç›s›n›
büyüleyen Eyüpsultan, bu dönemin Eyüpsultan’› idi.

Kuruluflundan itibaren kutsal bir ziyaret yeri olan ve devlet bürokratlar›n›n ve seçkinlerin
oturdu¤u, tahta ç›kan padiflahlar›n k›l›ç kufland›¤› Eyüp, kalabal›k, faal ve müreffeh bir kent
olarak hep gözde yerleflim merkezlerinden olmufltur.

Eyüpsultan, yükseliflinin doru¤unda, sanayileflme ile de tan›flt›. 19. yüzy›l›n bafllar›nda
“Bat›l›laflma” ak›m› sonucu, devlet ilk fabrikas› olan “feshane”yi kurmak için bula bula Haliç
k›y›s›ndaki Eyüp k›y›lar›n› buldu. Eyüp’ün göz kamaflt›ran mekansal büyüsü, bir yandan



Osmanl› devlet adamlar›n›n varl›kl› kesiminin buralarda bir ev, bir yazl›k edinme çabalar›, di¤er
yandan da bu tabiat harikas› güzelim mekana Osmanl› devletinin
ilk sanayi kuruluflu olan feshaneyi kurma karar›  almalar› tarihi döneme rastl›yordu.

Feshane ile birlikte 1835’te Haliç kenarlar›nda bafllayan sanayileflme çal›flmalar› artarak
devam etti. Zamanla feshaneyi mezbahane, tershane, lengerhana, Silahlar Termik Santrali gibi
dönemlerin büyük sanayi kurulufllar› izledi. Sanayileflme için at›lan her ad›m Haliç’ öldürürken;
bir yerleflim merkezi olan Eyüp’ün de parlayan y›ld›z›n› söndürdü.

1877-1878 Osmanl›-Rus savafl›ndan sonra Balkan göçmenleri icin kurulan Hamidiye
(Rami) köyü giderek büyüyen bir yerlaflim yeri oldu. Zamanla Rami de Eyüp’ün içinde kald›.
Osmanl› döneminden sonra, Türkiye Cumhuriyetindeki sanayileflme sürecinin ilk giriflimleri de
Eyüpsultan çevresinde yo¤unlaflt›. 1939’da uygulamaya konulan Prost Plan’›yla sanayiye aç›lan
Haliç’te irili ufkl› çok sy›da fabrika ve atölye kuruldu. Bu fabrika at›klar› k›sa zamanda önemli
sorunlar› da beraberinde getirdi.

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda Balkan göçmenlerinin yerlefltirildi¤i, 1960 sonras›nda da
Trakya ile Anadolu’nun çeflitli yörelerinden gelenlerle nüfusu h›zla artan  Eyüp çevresi,
Haliç’teki sanayileflmeyle birlikte büyümeye bafllam›flt›. Önceleri k›rsal nitelikli bir yerleflim
alan› olan Alibeyköy, belediye s›n›rlar› d›fl›ndayd›. Buras›, s›n›rlar›ndaki arazi fiyatlar›n›n ucu-
zlu¤u nedeniyle h›zl› ve palns›z gecekondulaflmay› da beraberinde getirdi.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde ‹stanbul’un yönetimi Veziri Azam, Sekbanbafl›, ‹stan-
bul Kad›s›, Eyüpsultan Kad›s›, Galata Kad›s› ve Üsküdar Kad›s›, ‹stanbul A¤as›, Bostanc›bafl› gibi
belli bafll› birkaç elde toplanm›flt›. Fatih Sultan Mehmet’in bir düzenlemesiyle yetki alan› belir-
lenmifl olan Eyüp Kad›’s›n›n görev alan› hakk›nda Evliya Çelebi flu bilgileri vermektedir:  “
Buras› 500 akçelik bir mevleviyettir. Kaza 700 köye yay›lmaktad›r. 26 naibi vard›r. Y›ll›k adalet
geliri 10.000 kurufltur. Ayr›ca bir subay ve mütevellisi vard›r. Eyüp kad›s›n›n yarg› yetkisine
giren köy say›s›n›n çoklu¤unu hakl› göstermek için kazan›n Çatalca’ya kadar, yani ‹stanbul’dan
Trakya’ya do¤ru uzand›¤›n› bildirelim”

Baflkentin klasik belediye örgütü 19. yüzy›l›n ilk yar›s›nda ortadan kalkam›fl fakat yerine
etkin hizmet gören bir örgüt geçmemifltir. K›r›m Harbi s›ras›nda flehir yönetimindeki aksakl›klar
art›nca hükümet sorunu çözmek için 1854 y›l›nda bir tebli¤ yay›nlayarak, ‹stanbul ve ba¤l› semt-
lerinde fiehremaneti adyla bir memurluk kuruldu¤u ve bir de flehir meclisi kurulmas›n›n Meclisi
Ali-yi Tanzimat’ta kararlaflt›r›ld›¤›, ‹htisab Nezaretinin de la¤vedildi¤i bildirilmifltir. Eyüp’te bu
tebli¤de belirtilen idari yap›lanman›n kurulmas› için gerekli atama yap›lm›fl, ancak faaliyete
geçirilmemifltir.

Cumhuriyet döneminde ise, ‹stanbul ilinin yönetimi üstlenen kifliler 1958 y›l›na kadar hem
valilik hem de belediye baflkanl›¤› görevini yürütmüfllerdir. Eyüp ise ayr› bir yönetim birimine
sahip olmayarak belediyeye ba¤l› flube müdürlü¤ü arac›l›¤›yla yönetilmifltir. 1958 y›l›n›da
valilik ve belediye baflkanl›¤› görevi ayr›lm›flt›r. Ancak Eyüpsultan hâlâ flube müdürlü¤ü
statüsüne sahip olarak kalm›flt›r. 1967 y›l›nda nüfusu artan Alibeyköy’de belde belediyesi kurul-
mufl, yine Bayrampafla ve Kemerburgazda belde belediyesi statüsüne sahip olmufllard›r.

1983 y›l›nda ‹stanbul’a Büyükflehir Belediyesi statüsü verilirken Eyüp de ilçe belediyesi
statüsü  kazanm›flt›r. E yüp ilçesine, daha önceki dönemlerde belde belediyesi statüsüne sahip
olan Bayrampafla, Alibeyköy ve Kemerburgaz da dahil edilmifltir. 1989 y›l›nda Bayrampafla,
Eyüp ilçesinden ayr›larak ayr› bir belediye halini alm›flt›r. 1993 y›l›nda ise Göktürk köyü, belde
belediyesi statüsünü kazanm›flt›r.

Eyüp, özellikle 27 Mart 1994 tarihinde  bu yana h›zl› bir de¤iflim ve geliflim içindedir. O
tarihten bu yana yap›lan icraatlar ve ortaya konan projeler Eyüp’ün gelece¤e daha umutlu ve
ayd›nl›k bakmas›n› sa¤lamaktad›r.
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Hacı  Cemal  ÖĞÜt
1887 -  1966



HACI CEMAL Ö⁄ÜT

Cemal Ö¤üt, 1887’de Mora Yeniflehir’e ba¤l› Alasonya’da do¤du.
Küçük yafl›ndan itibaren Müderris Ömer Hulusi Efendi’den Arapça ve
Arap edebiyat› okudu ve haf›z oldu. Orta ve lise tahsilini mem-
leketinde bitirdikten sonra, 1903’te ‹stanbul’a geldi ve Hukuk
Fakültesi’ni bitirdi. Ayr›ca ders vekili (rektör) Hac› Ali Efendi’den fey-
zlendi ve Fatih dersiamlar›ndan (Prof.) ‹zmirli Halil Efendi ve Düzceli
âlim, Zahid Kevseri’den icazet (diplomal›) ald›. Bunlara ilaveten
Medresetü’l Mütehassisin’den de mezun oldu

O’na göre , ilim hayat boyu sürmeli, insan ö¤renmeli ve ö¤retmeliy-
di. Vasiyeti icab›, k›z› Hikmet Ö¤üt taraf›ndan ‹stanbul ‹lahiyat
Fakültesi’ne ba¤›fllanan nadide eserlerden müteflekkil kütüphanesi bu
görüflünün canl› bir delilidir.

Müezzin olarak bafllad›¤› dini hizmet sahas›nda, hat›ras› hala
yaflamakta olan ‹stanbul merkez vaizli¤i ile devam etti. Hitap etti¤i insan-
lar›n kafa ve kalplerine giden yolu, f›kra, nükte, flaka ve yerine göre flive
taklitleriyle bulmay› fevkalâde baflard›. Gençli¤inde güreflti, ney üfledi ve
hat sana’atiyle meflgul oldu, astronomiye merak sard›, dini mevzularda
de¤erli eserler yazd›.

Hareketli ve sportmen yap›s›, ‹stanbul’un iflgali y›llar›nda, O’nu
heyecan verici tehlikeli milli görevlere yönellti. ‹stanbul’da kurulan gizli
M.M Gurubu’nun (Milli Müdafa) Befliktafl’taki çal›flmalar›na kat›ld›.
Yak›n arkadafllar›yla birlikte merkezi Anadolu’da olan Müdafaa-i Milli’de
görev ald›. Evini merkez yapt›¤› bu gizli teflkilata, Befliktafl camilerinden
toplanan kimseler büyük bir gizlilik içinde getirilir; Kur’an üzerine
yemin ettirilirlerdi. Anadolu’daki Kuvay› Milliye’ye silah temini
konusundada hayati tehlikeleri göze almas› gereken fevkalade hizmetleri
oldu. Bu faaliyetlerini sezen Rum bir kom flusu, O’na bir gün gruplar



halinde dolaflan iflgalci ‹ngiliz askerlerini göstererek dedi ki:” Hoca
fark›nday›m, iyi çal›fl›yorsun. fiimdi seni flunlara söylesem, bir kurflunluk
can›n var. Fakat söylemiyece¤im, çünkü bende komitac›y›m, sizi takdir
ediyorum.”

‹flgal y›llar›nda, en kabaday› gençlerden oluflan devrin itfaiyecileri
olan Tulumbac›lar›n da reisli¤ini kabul etti. ‹stiklal Savafl› zaferle netice-
lendikten sonra ‹stanbul milletvekilli¤i teklifini geri çevirdi, ve “Ben
vatan›m için çal›flt›m, vazife istemem” dedi. Ancak, daha sonralar›,
hükümet taraf›ndan, Türkiye’deki ink›lap hareketlerinin islam alemince
nas›l karfl›land›¤›n› ö¤renmek maksadiyle uzunca bir seyahata ç›kar›ld›.
Bu seyahat s›ras›nda M›s›r’da bulunan son Osmanl› fieyhülislamlar›ndan
Mustafa Sabri Efendi’yi de ziyaret etti. Kendisinin ‹stanbul vaizi olarak
takdim edilmesi üzerine, “diyar-› küfrün de vaizi mi olurmufl”diyen
M›s›rl› Hoca’ya, “Türk Milleti bu zamana kadar oldu¤u gibi, bundan son-
rada müslüman olmaya devam edecektir. Hükümetlerin icraatlar gelip
geçicidir” cevab›n› verdi.

Birçok ça¤dafl› gibi, tek flef döneminin dini faaliyetlerini yasaklayan
bask›c› uygulamalar›ndan kurtulamad›. Eski fieyhülislam Mustafa Sabri
Efendi’nin o¤lu ‹brahim Sabri Bey’in yazd›¤› birkaç mektup bahane edil-
erek evi üç defa bas›l›p arand›, kütüphanesi mühürlendi ve “hilafetçi”
itham› ile sorguland›. Fakat itham edilen suçlar hakk›nda delil buluna-
mad›¤› için ceza verilemedi. Ne var ki, s›k› bir takipte oldu¤u bildi¤i için
aylarca evden d›flar›ya ç›kamad›¤› zamanlar oldu.

Bütün bu bask›lara ra¤men, ‹slâmi ilimlere hizmetten, halk› ayd›nlat-
maktan ve as›l önemlisi de gizlice talebe yetifltirmekten geri durmad›.
Dini e¤itim ve ö¤retim müesseselerinin tümüyle kapal› bulundu¤u devir-
lerde evini mekteplefltirdi, kal›n direklerle destekleyerek kapatt›¤› kap›lar
ard›nda, sonradan hay›rl› hizmetler edecek gerçek alimler yetifltirdi, yine
onlar için gizlice icra edilen icazet törenleri düzenledi.

Devrinin birçok ünlüsü gibi, Mareflal Çakmak da dostu idi. Zaman
zaman sohbetini dinlemek için misafiri oldu. Mareflal’in cenazesine
hükümetin ilgisizli¤i protesto mahiyetine dönüflen olaylarda gençli¤i
teskin edici konuflmalar yapt›, omuzlarda tafl›nd›, müsbet tezahürattan
paramparça olmufl elbiseleriyle evine zor döndü. Kore’de flehid düflen
mehmetçikler için okutulan radyodaki ilk mevlit program›nda ilk dini
konuflma flerefi O’na aitti.(10 Aral›k 1950)

‹slam›n aktüel konular›ndaki görüfllerini aç›klayan sohbetleri ve eser-
leriyle tan›nd›¤› için, s›k s›k bu tür toplant›lara ça¤r›lan tek hoca oldu.
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Mesela, UNESCO’nun da katk›s›yla Verem Savafl Derne¤i’nce yap›lan bir
toplant›da, “‹çtimai ve Ahlâki Temizlik: Yerlere ve Yollara Tükürenlerin
Suçlar›” isimli eserini da¤›tt›. Unesco temsilcisi Doktor Etienne Berthat,
bir gün sonra kitab›n yazar›n› tan›mak isteyince kendini ”yobaz” olarak
takdim etti. Toplant›da bulunan Tevfik Sa¤lam Pafla, “Hocam, yobaz
olsan seni bu toplant›ya ça¤›r›r m›yd›k?” deyince, flöyle konufltu:

--Paflam maalesf, y›llarc› sizin durumunuzdakiler bizlere yobaz,
bizim durumumuzdakiler de sizlere gavur dedi. ‹flte, flimdilerde ancak
birbirimize yaklaflmaya, birbirimizi anlamay çal›fl›yoruz. Sizlerin ve
bizim bir ve beraber oluflumuzla ancak milli birlik ve beraberli¤imiz
sa¤lanabilir. Ve yine ancak bu suretledir ki, vatan›m›z›n kalk›nmas› yol-
unda ciddi ad›mlar at›labilir. Elbirli¤iyle aram›zdaki sun’i uçurumlar›
kapatmak bugünümüzün ve yar›n›m›z›n en hayati faaliyetidir
kanaatindeyim.

Bu aç›klamas›n› hararetle tebrik eden Dr. Etienne Barthet flu dikkate
de¤er aç›klamay› yapt›:

“Ben s¤l›k ve temizlik konusunda Unesco bünyesinde baz› çal›flmalar
yapmak istedim. B u maksatla da, Fransa’daki en yetkili Kardinallere ve
Hahambafl›’na müracaat ederek, dinimizin bu konulara dair görüfllerini
sordum.

Fakat hiçbirinden sa¤l›k ve temizlik konusunda ciddi bir bilgi
lamad›m. Sonradan anlad›m ki, H›ristanl›¤›n bu konuda getirdi¤i kayda
de¤er bir fikir yoktur. Fakat flimdi sizin kitab›n›zdan ö¤reniyorum ki,
‹slamiyet, temizlik ve sa¤l›k konusunda incelemeye de¤er bir hazine
gibidir. Bunu anlamama vesile oldu¤unuz için size çok teflekkür ederim.”

27 May›s ‹htilali’nden sonra, Diyanet ‹flleri Baflkan› olmas› yolunda-
ki ›srarl› talepleri reddetti. Kendisi tamamen irflat hizmetlerine ve eser-
lerine verdi. Özellikle son yazd›¤› ve büyük önem verdi¤i eseri, “Kur’an-
› Azimüflflan’a eseriyle, “20. asr›n en büyük keflif ve hamlelerinden biri
olan feza davas›n› ele almakta ve bu bahiste, Kur’an’›n 14 as›r evvel açt›¤›
yolu ve s›rlar› göstermekteydi. Eserine, “Fezaya yol aç›laca¤›n› 1300
küsür sene evvel haber veren Kur’an’d›r”diye bafllad› ve flöyle devam etti:

“fiu halde insan, yaln›z yere mahsus olarak yarat›lm›fl bir mahluk
de¤ildir. O, yer kadar göklerden de faydalanmaya mezundur. Fakat,
bunun için insanlar, Herfleyden önce, kendi ruhlar›na semavilik hislerini
duyurmal› ve Allah’› tan›mal›d›rlar.”

1966 y›l›nda Detroitli müslümanlar taraf›ndan dini tedrisat için



Amerika’ya ça¤›r›ld›. Fakat, bu hizmete ömrü vefa etmedi, 29 Mart
1966’da ‹stanbul’da vefat etti. Evli ve iki çocuk sahibi idi. O¤lu Ali
1951’de vefat etti¤i için, bugün tek varisi olan k›z› Hikmet Ö¤üt
Han›mefendi babas›n›n yolunda bir hizmet insan› olarak yaflamakta ve
onun eserlerini yaflatmaya çal›flmaktad›r.

Cemal Ö¤üt’ün yay›nlanm›fl birçok eseri vard›r; Bafll›calar›:

“Kad›n ‹lmahali”, “Fat›metüzzehra”, “Eyyüb Sultan, 2 cilt”, “Anne-
Baba Haklar›”, “K›lavuz”, “Peygamberimizin Haf›zlar›”...

BU ESER VE MUHTEREM MÜELLEF‹

EYYÜB SULTAN – Hz. Halid Ebu Eyyüb el Ensâri adl› bu eser
Alansonyal› Hac› Cemal Ö¤üt taraf›ndan ilk defa birinci cildi 1955’te,
ikinci cildi de 1957’de ‹stanbul’da yay›nlanm›flt›r.

Eyyüb Sultan Hazretleri hakk›nda en güvenilir temel kaynaklara
inilerek kaleme al›nm›flt›r. Sadece kuru bir tarih de¤ildir. Merhum
Hac› Cemal Ö¤üt Hocam›z bu esere ilmiyle birlikte duygular›n›
katm›flt›r. Dolay›s›yla bu eser, hem kafa, hem de kalp eseridir.

Eserin her sayfas›nda bu coflkun kalbin sevdas›n›, ilminin derin-
li¤iyle birlikte hissedebiliyoruz. Buna ra¤men, merhum Hocam›z,
Osmanl› ülemas›n›n o emsalsiz tevazuunu da elden b›rakmam›fl ve
kendini, “Ben Allah’›n aciz kulu Cemal-i bî kemal’ olarak tarif eder.

Bu tarife uygun olarak da Hz. Halid Ebu Eyyüb el Ensâri hazretleri
hakk›nda flöyle diyor:

“Ashab-› Kiram Hazretleri aras›nda en yüksek imtiyaz ve flerefe
nail, en yüksek teveccüh ve mertebeye mazhaz ve vas›l, Hakk’›n sad›k
ve yak›n kullar›ndan olan, halk›n hukukunu tan›makla beraber halk›n
kulu olmam›fl, hele de cemadat›n kulu olma¤a hiç tenezzül etmeyen
bu büyük sahabenin, bu muazzam ve mühim flahsiyetin tarihin
yazma¤a teflebbüs etmek benim gibi bir aciz için küstahl›k say›laca¤›
flüphesiz ise de…”

Evet, böylesine tbir tevazudan sonra flöyle devam ediyor:

“Niyetim güzelli¤i, merhamet ümidi, flefaat ricas› gayesiyle
hareket etti¤imizden dolay›, suçumuzun affedilece¤ini ve örtülece¤ini
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Amerika’ya ça¤›r›ld›. Fakat, bu hizmete ömrü vefa etmedi, 29 Mart
1966’da ‹stanbul’da vefat etti. Evli ve iki çocuk sahibi idi. O¤lu Ali
1951’de vefat etti¤i için, bugün tek varisi olan k›z› Hikmet Ö¤üt
Han›mefendi babas›n›n yolunda bir hizmet insan› olarak yaflamakta ve
onun eserlerini yaflatmaya çal›flmaktad›r.

Cemal Ö¤üt’ün yay›nlanm›fl birçok eseri vard›r; Bafll›calar›:

“Kad›n ‹lmahali”, “Fat›metüzzehra”, “Eyyüb Sultan, 2 cilt”, “Anne-
Baba Haklar›”, “K›lavuz”, “Peygamberimizin Haf›zlar›”...

BU ESER VE MUHTEREM MÜELLEF‹

EYYÜB SULTAN – Hz. Halid Ebu Eyyüb el Ensâri adl› bu eser
Alansonyal› Hac› Cemal Ö¤üt taraf›ndan ilk defa birinci cildi 1955’te,
ikinci cildi de 1957’de ‹stanbul’da yay›nlanm›flt›r.

Eyyüb Sultan Hazretleri hakk›nda en güvenilir temel kaynaklara
inilerek kaleme al›nm›flt›r. Sadece kuru bir tarih de¤ildir. Merhum
Hac› Cemal Ö¤üt Hocam›z bu esere ilmiyle birlikte duygular›n›
katm›flt›r. Dolay›s›yla bu eser, hem kafa, hem de kalp eseridir.

Eserin her sayfas›nda bu coflkun kalbin sevdas›n›, ilminin derin-
li¤iyle birlikte hissedebiliyoruz. Buna ra¤men, merhum Hocam›z,
Osmanl› ülemas›n›n o emsalsiz tevazuunu da elden b›rakmam›fl ve
kendini, “Ben Allah’›n aciz kulu Cemal-i bî kemal’ olarak tarif eder.

Bu tarife uygun olarak da Hz. Halid Ebu Eyyüb el Ensâri hazretleri
hakk›nda flöyle diyor:

“Ashab-› Kiram Hazretleri aras›nda en yüksek imtiyaz ve flerefe
nail, en yüksek teveccüh ve mertebeye mazhaz ve vas›l, Hakk’›n sad›k
ve yak›n kullar›ndan olan, halk›n hukukunu tan›makla beraber halk›n
kulu olmam›fl, hele de cemadat›n kulu olma¤a hiç tenezzül etmeyen
bu büyük sahabenin, bu muazzam ve mühim flahsiyetin tarihin
yazma¤a teflebbüs etmek benim gibi bir aciz için küstahl›k say›laca¤›
flüphesiz ise de…”

Evet, böylesine tbir tevazudan sonra flöyle devam ediyor:

“Niyetim güzelli¤i, merhamet ümidi, flefaat ricas› gayesiyle
hareket etti¤imizden dolay›, suçumuzun affedilece¤ini ve örtülece¤ini
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ummaktay›z.”

Böylesine bir alçakgönüllülük ve nezaketle, bu muhteflem eseri
yazmaya bafllar. Ancak bu bafllay›flta çok önemli bir manevi iflaret
vard›r.

Bu manevi iflareti, kendileri eserinin bafllang›ç yaz›s›nda flöyle
ifade ediyorlar:

“Hazreti Mihmandar’›n ayan beyan bir EM‹R VE ‹LHAM‹ ve hiç
flüphesiz büyük bir iltiat› eseri olarak, hal tercümesini ve tarihi
yazma¤a cür’et ettim.”

Merhum Cemal Ö¤üt Hocaefendi’nin bu flekilde örtülü b›rakt›¤›
aç›k ilham ve emri, hayrü’l halefleri, mübarek k›zlar› Hikmet Ö¤üt
Han›mefendi’den ö¤reniyoruz.

“1951 y›l›nda kardeflim Ali’yi üniversite talabesi iken
kaybetmifltik. Ailecek çok üzüldük. Ben de evin tek çocu¤u olarak
kald›m…

Bilhassa babam›n hüznü çok a¤›rd›. Bir türlü o a¤›r ac›n›n
tesirinden kendini kurtaram›yordu.

Bunun üzerine, musibete u¤rafl›m, yak›n›n› kaybetmifl, bir
hastal›¤a düçar olmufl insanlara bir teselli vermek istedi. Çünkü, ben
dini iman› böylesine bilen biri iken, kendimi zor toparlad›m.
Baflkalar› ne yapar diye düflündü…

‹flte bu sebeble de, “Tesliyetü ehle’l Mesaib” adl› Arapça eseri ter-
cümeye bafllad›. Bu eser musibete u¤rayanlara teselli vermek için
yaz›lm›fl, oldukça hacimli bir kitapt›r…

Bir gün, kütüphanesinde, yine bu eser üzerinde çal›fl›yordu.
Birden tak! tak!, tak! diye bir ses iflittim.

Acaba babam bir fley mi istiyor diye odas›na kofltum. Hafif aral›k
duran kap›s›ndan bakt›¤›mda, bir eli oturdu¤u sandalyenin arkas›nda,
di¤eri de çal›flma masas›n›n üzerindeydi.

-Babac›¤›m bir fley mi istediniz? Dedim…

-Cevap alamad›m ama, o aya¤›n› pat! pat! pat! diye ses ç›kararak
yere vurmaya 

devam ediyordu…



Aman babama bir fley oldu diyerek odadan f›rlad›m. Bitiflik
komflumuz babam›n doktoruydu. Kudret Kurutluo¤lu… Hemen ona
kofltum ve nefes nefese:

-Aman Doktor Amca yetiflin! Babama bir haller oldu, dedim…

Doktor Amca da telaflla kofltu, geldi ve kap›n›n aral›¤›ndan baba-
ma bakmaya bafllad›.

Ama bu uzun sürmedi… fiöyle bir bakt› ve geri çekildi.

Ben heyecanla, “Doktor Amca, nabz›na bak›n›z, tansiyonuna
bak›n›z” diye

yalvar›yordum. Fakat o pek ald›r›fl etmiyordu. Bir sandalyeye
oturdu ve dedi ki:

-Evlad›m, o bir hal üzeredir, rahats›z etmeyelim.

Doktor ehl-i tasavvuf bir insan oldu¤u için, ona inand›m ve biraz
sakinlefltim. Ancak

yine de müthifl bir merak içindeydim. Çünkü, babam hâlâ ayn›
flekilde aya¤›n› yere pat, pat diye vuruyordu.

Bir müddet sonra ikindi ezan› okunmaya bafllad›. Ezan sesiyle bir-
likte babam, birden silkindi ve bir baflka âlemden dünyam›za gelir
gibi, toparland›, kendine 

geldi:

-Hikmet, K›z›m! Diye seslendi…

-Efendim babac›¤›m, dedim.

-Misafiri geçirdin mi?...

O’nu flafl›rtmamak ve içinde bulundu¤u atmosferi bozmamak için,
“Evet Babac›¤›m”

dedim.

Sevindi ve hemen ekledi:

-Elini de öptün mü?

-Evet Babac›¤›m…

-Aman Ya Rabbi, flükür ki sen elini öpmüflsün. Ben maalesef
öpemedim.

-Babac›¤›m elini öptüm ama, misafirimizin kim oldu¤unu bilmiy-
orum.

-Babac›¤›m hâlâ heyecan içinde bana döndü ve dedi ki:
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-Ben de bilemedim evlad›m… Uzunca boylu, beyaz sakall›, nur
gibi bir Zat…

-Birden, kap›m› “hart” diye açt› ve girdi…

-B›rak Ali’yi, b›rak Ali’yi… Beni yaz, beni, dedi…

-Peki Efendim, bafl üstüne… Amma Zat-› Alinizi bilemedim,
dedim…

-Halid! Halid!... Eba Eyyüb… dedi ve ç›k›p gitti… Evlad›m, iyi ki
sen elini 

öptün…”

‹flte bu eserin gün ›fl›¤› görmesine bu manevi iflaret sebep
olmufltur… Yani bu eser, bizzat Eyyüb Sultan Hazretlerinin emri,
ilham› ve iflareti üzerine yaz›lm›flt›r.

Ve merhum Hocaefendi elindeki Arapça eserin tercümesini yar›m
b›rakarak, hemen o muhteflem sahabe’yi yazmaya yönelmifltir.

Hac› Cemal Ö¤üt, zor zamanlarda inanc›na hizmet etmeyi
baflarm›fl bir örnek ilim adam›d›r. Ömrünü ö¤renmek ve ö¤retmekle
geçirmifltir. Ço¤u zaman çal›flma mas›n›n bafl›nda kuca¤›nda kitab›
uyuya kalm›flt›r.

‹lk kitab› harf devriminden önceki günlerde yay›nlanm›fl olan
“ANA-BABA HAKLARI”d›r.

‹stanbul’un bütün büyük camilerinde, halk›n anlayaca¤› dilden
vaaz ve nasihatlar›yla yer alm›fl, müslümanlar› ayd›nlatma görevin-
den bir an geri durmam›flt›r.

Süleymaniye Camii&deki vaaz›na gidemedi¤i bir gün, hasta
yata¤›nda vaaz›n› aynen yapm›flt›r. Kendinde yokken yapt›¤› bu
konuflman›n büyük bir bölümü teybe kaydedilip dinlenilmifl, hiçbir
eksi¤i, noksan›, yanl›fl› bulunamam›flt›r.

Uzun y›llar evini mektep yapm›fl ve yasaklanan din e¤itimi ve
ö¤retimi aç›¤›n› kendi imkanlar›nca kapamaya çal›flm›flt›r.

Maddi ve manevi yokluk ve sefalet içinde bulundu¤u ilim afl›k›
gençleri derleyip toplam›fl, okutmufl ve ülkeye hay›rl› insanlar olarak
kazand›rm›flt›r. Bunlardan birinin hikayesi oldukça ilginçtir:

“Bir vaaz›ndan sonra, yan›na mahçup bir delikanl› yaklafl›r.
‹stanbul’a dini ilimler tahsil etmek için geldi¤ini söyler. Hoca Efendi,
hemen nerede ve nas›l kald›¤›n› sorar. Çünkü, o günkü flartlarda bu
tür ihtiyaçlar› karfl›layacak müesseseler bulunmad›¤› gibi, zaten bu



çeflit hizmetlerle u¤raflmak da çok sak›ncal›, tehlikeli ve cezal›k
hallerdi…

Mahcup delikanl›, bir camiden müezzinlik yapan bir yak›n›n›n
yan›nda bar›nd›¤›n› söyler. 

Hoca Efendi daha çok endifle eder. Zira o günkü flartlarda bir
müezzin kendini geçindirmekten acizdir. Temizlik iflçileri bile
müezzinden fazla maafl almaktad›r. Dolay›s›yla, bu fakir gencin
ihtiyaçlar›n› anlamaya çal›fl›r:

-Evlad›m, yorgan›n, döfle¤in var m›?

-Efendim, döfle¤im yok ama, yorgan›m kâfi geliyor.

-Yavrum, döfleksiz s›rf yorganla yat›l›r m›?

-Hocam, yorgan bana kafi geliyor. Çünkü, bir ucunu alt›ma
al›yorum, di¤er taraf›n› 

da üstüme çekiyorum. Sonra da cami avlusundaki bir tabutun
içine giriyorum. Kapa¤›n› da üzerime çektim mi, s›cac›k oluyor…

Bu fukara delikanl›n›n sözleri Cemal Hoca’n›n gözyafllar›n›
sökün ettirir. Onu hemen himayesine al›r ve iyi bir dini tahsil yap-
mas›na önayak olur.

Böylece daha sonralar›, ülkemizin birçok yerlerinde müftülük
yapacak olan bir de¤erli insan kazan›lm›fl olur.

Evet, Hoca Efendi zor zamanlar›n adam›yd›. O zamanlar›n
zorlu¤unu anlayabilmek için flu anekdot yeterlidir san›r›m:

Televizyon henüz çok yenidir, ülkemizde… Haberlerden sonra
rahmetli Ali Esin, hava durumunu sunuyor. Meteorolojinin tahmin-
lerini söyledikten sonra, sözlerini flöyle ba¤lar:

“Meteorolojinin tahminleri bunlardad›r amma, yine de yar›n
havan›n kesin olarak nas›l olaca¤›n› ancak Allah bilir…”

Merhum Hocam›z bu söz üzerine hüngür hüngür a¤lamaya
bafll›yor…

Sebebi mi?

Elbette sevinçten… Bunlar sevinç gözyafllar›d›r. Çünkü, Hoca
Efendi devlet televizyonundan, ya da radyosundan o güne kadar böyle
bir fley duymam›flt›r. ‹lk defa resmi bir yay›n kuruluflundan Allah
ad›n› böylesine duymak, onu ziyadesiyle sevindirmifl ve a¤latm›flt›r.

Hoca Efendi bir tarihte, yani 60 y›l önce Süleymaniye Camii’nde
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cemaate faydal›, özlü, nükteli nasihatlerini yine sunmaktad›r. Der ki:

“Birbirinize hediye olarak çiçek götürmeyin. Çiçek saks›da
güzeldir. E¤er illa çiçek götüreceksiniz, saks›l› olsun. Daha uzun süre
yaflar, daha k›ymetli olur… Hem de bir canl›ya k›ymam›fl olursunuz…

Amma imkan›n›z varsa, hediye için illa bak›r, illa bak›r derim.
Hem ifle yarar, hem de çok daha uzun ömürlüdür.”

Bir muhbir vatandafl Hoca Efendi’yi irtica bürosuna flikayet eder.
Tabii ifl ciddiye al›n›r ve Cemal Hoca sorgulan›r:

“‹nsanlar›n sevdiklerine çiçek götürmesi, medeni bir adettir. Sen
buna karfl› ç›kars›n. Bütün ça¤dafl ülkelerde olan bir fleydir.

Çiçek hediyesine karfl› ç›kmak irtica.”

Hoca Efendi durumu izah etmek istemifl:

-Efendim, ben çiçek hediye edilmesine karfl› de¤ilim. Çiçe¤in
saks›l› götürülmesini 

tavsiye ettim. ‹mkan› olanlara bak›r eflya hediye ediniz, dedim.

Fakat sözünü tamamlayamaz. Orada bulunan küstah bir memur,
“Yobaza bak” der… “Dili de ne kadar uzunmufl, burada bile
konuflabiliyor…”

Hoca Efendi bir terbiyesizlik karfl›s›nda bir arslan gibi kükrer ve
der ki:

-Sen beni tan›yor musun? E¤er ben ve arkadafllar›m, Milli
Mücadele’de can›n›z

kan›m›z pahas›na çal›flmasayd›k, sen bugün bu makama kurula-
mayacakt›n!...

Cemal Hoca celâl taraf›n› gösterince, bir üst makamdaki yetkili
odaya girer ve onu kucaklayarak özür diler… Hal hat›r sorar. Biraz
önce ona hakaret eden memur ise, Hoca Efendi’ye sorar:

“Çay m›, kahve mi Efendim...”

Hoca Efendi, Milli Mücadele’nin isimsiz ve resimsiz kahraman-
lar›ndan biridir. Anadolu’ya ‹stanbul’dan silah kaç›r›lmas›nda, gönül-
lü toplayan teflkilat kurulmas›nda daima baflrollerde olmufltur. Hoca
Efendi’nin bu çal›flmalar›n› fark eden bir Rum esnaf der ki:

“Hoca, çal›flmalar›n›n fark›nday›m. Seni flimdi ‹ngiliz iflgal
kuvvetleri’ne haber versem, bir kurflunluk can›n var. Ama biz de
kendi milletimiz için çal›fl›yoruz. Hadi sana da helal olsun…”



Gerçekten de Hoca Efendi’nin evi MM teflkilat›’n›n merkezi gibi
çal›flmaktad›r.

Zafer kazan›ld›ktan sonra, Cemal Hoca’ya ‹stanbul milletvekilli¤i
teklif edilir.

Fakat o bu teklifi kesinlikle reddeder ve der ki:

“Ben vatan›m ve milletim için çal›flt›m. Makam ve mevki için
de¤il… Kürsüde kalmay›, vaaz ve nasihat makam›nda bulunmay› ter-
cih ediyorum…”

Daha sonralar› Diyanet iflleri Baflkanl›¤›’n› kabul etmez. O, isimsiz
ve resimsiz hizmetlerde bulunmay›, siyasetin etkisinde bulunmamay›
tercih eder.

Hoca Efendi fevkalede tevazu sahibiydi. Devrinin en kabaday›
kesini temsil eden tulumbac›larla bile aras› çok iyiydi. Zaman›n
itfaiye erleri olan bu insanlar bir ara Hoca Efendi’yi kendilerine reis
bile seçmifllerdi.

Cemal Hoca, toplumun bütün kesimleriyle dost olmay› ve iletiflim
kurmay› baflarm›fl bir gönül adam›yd›. Devlet adamlar›n›, ifl
adamlar›n›, bürokratlar›, ilim adamlar›n›, hatta baflka din mensu-
plar›n› dostluk halkas›na almay› baflarm›flt›.

Dolay›s›yla irflat hizmetini ulaflt›rmakta s›n›r tan›m›yordu.

Özünü ‹slâm ahlâk›ndan alan Osmanl› kibarl›¤› ve nezaketi onda
ideal bir temsilcisini bulmufltu. Bir zamanlar, Befliktafl’taki evinin alt
kat›n› fakir birkaç aileye kiraya vermiflti. Bu fakir ve gariban insanlar
ev sahibinin özelliklerini k›sa zamanda keflfettikleri için, onu çok
sevmifllerdi. Bu sebeple de zaman zaman ziyarete gelirlerdi.

Hayrü’l Halefi, müstesna insan, k›zlar› Hikmet Ö¤üt Han›mefendi
anlat›yor:

“Yine böyle bir gün alt kat›m›zda oturan han›mlar bize
gelmifllerdi. Yiyip içiyor, sohbet ediyorduk. Bir ara babam odas›ndan
ç›kt› ve kalabal›¤› görüp sordu:

“Evlad›m kim bu han›mlar?...”

Kirac›lar›m›z babac›¤›m…

Dedim…

Yüzü as›ld›… memnuniyetsizli¤ini hissedince, ona bak›fllar›mla
sebebini sordum. Beni odas›na ça¤›rd› ve dedi ki:

-Evlad›m, ne demek kirac›lar›m›z… Bu sözde nefsaniyet var. Ne
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hakk›n var 

insanlar› küçümsemeye, rencide etmeye… Onlar bizim velinime-
timiz… Onlar› ücret mukabili evimizde oturtuyoruz…

Ben hâlâ nerede hata yapt›¤›m› düflünürken de as›l ikaz›n›
yap›verdi:

-Niçin kirac›lar›m›z diyorsun evlad›m… Komflular›m›z desene…

Cemal Ö¤üt Hoca, ilim ve irfan›n bütün derinli¤ine ra¤men,
konufltu¤u kitlenin seviyesine göre hitab etmeyi fevkalâde baflar›rd›.
Bunu temin için de konuflmalar›na flakalar, nükteler, f›kralar katard›.
O, hitap etti¤i cemaatin seviyesine inerek halkla bütünleflmeyi ve
gönüllere girmeyi baflarm›flt›r. Bir camiden ç›kan cemaate
bak›ld›¤›nda, bunlar›n Cemal Hoca’y› dinledikleri tebessümlerinden
belli olurmufl. Cemaati uyutmamak için, yerine göre kendinden canl›
hat›ralar anlat›r, yerine göre flive taklitleri yapar, flaka ve nükteleri bir-
birini kovalarm›fl… O’nun bu özelliklerini, bir baflka hocadan, Say›n
Ahmed fiahin’den dinleyelim:

“Fatih Camii’ndeki nükteli vaazleriyle cemaatinin kalbini fethe-
den rahmetli Cemal Efendi, “iyi komsu aileden, kötü komflu gaile-
dendir” derdi. Senelerce ‹stanbul Müslümanlar›n›n irfladiyle u¤raflm›fl
olan bu muhterem vaizimiz, kendine has bir ifade ve üslup tarz›yla,
dininin diyanetini unutmufllar› bile, öylesine tatl› h›rpalard› ki,
sadece övülenler de¤il, i¤nelenenler bile memnun olur, gülüflürlerdi.

Mesela, gailebeden say›lan bir komflusunu, vaaz›nda flöyle h›rpal-
ad›¤›n› hat›rlatal›m:

- Bizim han›m var ya, çok saf bir kad›nd›r. Böylesine saf bir
kad›nla Hac› Cemal nas›l 

idare etsin? Neden mi saf diyeceksiniz. Bak›n anlatay›m da siz hak
verin. Dikkat edin, han›mlar›n içinde sak›n bizimki de olmas›n ha,
diyerek flöyle devam ederdi:

-Geçen gün abdestimi al›p buraya vaaza gelmek için pardesümü
giydi¤im s›rada, 

bizim han›m aniden bir ç›¤l›k att›.

-Hayrola Hatun, ne var ki, yang›n alarm› gibi ba¤›r›yorsun, dedim.

-Ne olacak, görmüyor musun, kedi iftarl›k pideleri yiyor, dedi.

-Yahu insan bir pide için bu kadar telafllan›r m›? ‹flte gidiyorum,
vaazdan sonra

istedi¤in kadar pide al›r gelirim iftara, merak etme…



Fakat bakt›m. Han›m büsbütün hiddetlendi:

-Ayol ben pidelere ac›m›yorum. Evde pidemiz var. Benim hayret
etti¤im fley, bu

kedinin böyle mübarek Ramazan’da oruç tutmay›fl›d›r. Baksana,
hayvanca¤›z fl›p›r fl›p›r durmadan ekmek yiyor.

Bu sefer de ben hiddetlendim:

-‹lâhi Hatun, sen ne kadar da safs›n! Bilmiyor musun ki:

Hayvanlar oruç tutmaz! Hayvanlar namaz k›lmaz! Hayvanlar aç›k
yerlerini örtmez!

Hayvanlar komflu hakk› diye bir fley bilmez!

Nas›l iyi demifl miyim?

Cemaate kahkahaya yaklaflan bir tebessüm ve birbirlerine
bak›flmalar olur. Cemal Hoca gaileden sayd›¤› komflusuna dersini
vermifltir.”

Hoca Efendi temsil etti¤i inanc›n gere¤i olarak çok merhametli ve
yard›m sever bir yap›dayd›. Özellikle yoksul çocuklara yard›m onun
en büyük zevklerinden biriydi.

Onun merhametini gösteren çok etkileyici ve ibretli bir misali de
yine, nur yuma¤› Hac› Hikmet Ö¤üt Han›mefendi’den dinleyelim:

“fiiddetli so¤uklar›n hükmetti¤i bir k›fl günüydü… Babam’la
evdeydik.

Sokaktan bir yo¤urtçunun sesi geldi… Biliyorsunuz eski ‹stan-
bul’un sokak sat›c›lar›ndan biri de yo¤urtçulard›… Omuzlar›ndan sal-
lanan iki kefeli genifl tablalarda yo¤urt satarlard›…

-Yo¤uuuurtçuuu! diye ses gelince babam kitab›nda bafl›n› kald›r›p
flöyle bir bakt›:

-K›z›m biraz yo¤urt al›r m›s›n›z…

-Babac›¤›m, yo¤urdumuz var.

Biraz sonra yine ayn› ses duyuldu:

-Yo¤uuuurtçuuu!

Babam bu defa kitab› kapatt› ve tekrar:

-Evlad›m biraz yo¤urt alal›m, dedi…

Ben de cevab›m› tekrarlad›m:

-Babac›¤›m evde fazlasiyle yo¤urdumuz var…

Bunun üzerine art›k sözünü biraz daha belirginlefltirdi:
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- Olsun evlad›m, git, yo¤urt al… Sen harcayacak yer bulursun…
Olmazsa, komflulara

verirsin…

Adamca¤›z satabilseydi, bu so¤ukta soka¤›m›zdan ikinci defa
geçer miydi?... Al yo¤urdunu da o da evine, çoluk çocu¤una gitsin…

-Peki babac›¤›m, deyip f›rlad›m…

Babam yo¤urtçudan daha fazla sevinmiflti bu al›flverifle…”

Hoca Efendi’nin hayat› çok hareketli ve dolay›s›yla de verimli
geçmifltir. Bu

verimlilik, dolu dolu maneviyat›n, ruh coflkunlu¤unun, a¤›r ve
çileli imtihanlar›n yafland›¤› bir ömre s›¤d›r›lm›flt›r.

Cemal Ö¤üt Hoca’n›n azim ve iradesine bir misal olmak üzere,
onun ilk hacc›ndan söz etmek istiyorum…

Türkiye’de hacca gitmenin ve daha baz› dini ibadet ve ö¤ret-
menin yasakland›¤› günlerdi… Hoca Efendi’nin han›m› ve küçük o¤lu
Adana’da yak›nlar›n›n yan›ndad›rlar. Kendisi de k›z› Hikmet
Han›m’la ‹stanbul’dad›r.

Bir gün, sabah ezan›yla birlikte küçük o¤ul ahiret alemine
u¤urlan›r. Anne perifland›r. Durum Hoca Efendi’ye büyük bir üzün-
tüyle bildirilir.

Fakat ayn› sabah ezan› s›ras›nda Hoca Efendi de ‹stanbul’da
yata¤›ndan, Allaaah! Diye feryat ederek ve a¤layarak uyan›r.

Me¤er rüyas›nda büyük bir kalabal›k görmüfl… Nedir diye
sordu¤unda da, Peygamber Efendimiz (s.a) gelmifl diyorlar. Cemal
Hoca büyük bir heyecan ve sevinç içinde, ben de göreyim diye kala-
bal›¤a yaklaflm›fl…

Birden kalabal›¤›n tam da ortas›ndan bir el ona do¤ru sallanmaya
bafllam›fl… O’na gel iflareti yap›yormufl… Yine de büyük bir merakla
oradakilere bunun ne demek oldu¤unu sormufl…

-Resulullah (s.a.) seni ça¤›r›yor, demifller…

Hoca Efendi de, büyük bir coflkunlukla Allaaah diye ba¤›rarak ve
a¤layarak 

uyanm›fl…

Uyanm›fl, a¤lam›fl, a¤lam›fl…

O sabah, hacca gitmeye ve dolay›s›yla de Resulullah’›n (s.a.) dav-
etine icabet etmeye 



karar vermifl… Fakat hacca gitmek resmen yasaklanm›fl durum-
da…

Hemen karar veriyor ve ilk seri vas›ta olan trenle Ankara’ya
hareket ediyor. Zira Ankara’a Milli Mücadele y›llar›ndan silah arka-
dafl› olan R›fat Bey vard›r.

R›fat Bey Emniyet Umum Müdürü’dür. Yani yetkili ve etkili bir
makamdad›r. Nas›l olsa Hoca’n›n derdine derman olacak bir ç›k›fl
noktas› gösterebilir.

Cemal Hoca, bu düflüncelerle adeta Ankara’ya kanatlan›r.
Arkadafl›’n›n huzuruna ç›kar ve derdini anlat›r.

R›fat Bey önce bilinenleri tekrarlar:

-Hocam biliyorsun, befl y›ld›r Hacca gitmek yasakt›r. Sana nas›l
hac pasaportu

verebilirim?

Fakat, Hoca Efendi Resulullah (s.a.) aflkiyle bafllar a¤lamaya…
Arkadafl› da üzülür ve bir çözüm üretmeye çal›fl›r.

Sonunda bir ç›k›fl yolu bulur da… Der ki:

-Hocam, yurt d›fl›na giden gemiler vard›r. Onlardan biri için sana
bir kimlik 

verelim… Bir gemide kamarot ya da aflç› ç›ra¤› olarak bulu-
nacaks›n… Bu flekilde,

mesela M›s›r’a gider. Kahire’ye var›r. Orada bulunan son Osmanl›
fieyhülislam’›

Mustafa Sabri Efendi’yi ziyaret eder.

Mustafa Sabri Efendi, Cemal Hoca’y› büyük bir heyecan ve sev-
inçle karfl›lar. Orada bulunan M›s›rl› alimlerin dikkatini çeker bu
durum ve sorarlar:

-Efendim, geliflinden çok sevindi¤iniz bu Zat kimdir?

-Çok sevdi¤im, âlim bir Zat’t›r… ‹stanbul’dan geliyor.

-Ne ifl yapar?

-Vaizdir.

Bu cevap üzerine kahkahalarla gülmüfller ve demifller ki:

-Diyar-› küfrün vaizi mi olurmufl!

Cumhuriyet dönemindeki devrimleri menfi bulduklar› için,
Türkiye’de Müslüman

kalmad›¤›n› san›yorlarm›fl…
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Cemal Hoca onlara flu cevab› vermifl:

-Bu bahsetti¤iniz hususlar hükümetin tasarrufu ve icraat›d›r.
Fakat, bizim

halk›m›z›n % 99’u elhamdülillah müslümand›r.

Mustafa Sabri Efendi’nin o¤lu ‹brahim Sabri ile de dostluk kuran
Hoca Efendi hacc›n›

yapt›ktan sonra, yine gemide aflç› ç›ra¤› olarak yurda döner.

Bir müddet sonra ‹brahim Sabri Bey’den bir mektup gelir. Bu
mektupta, M›s›r radyosunda okunan Kur’an-› Kerim programlar›n›n
bir nüshas› da vard›r. Hoca Efendi, M›s›r haf›zlar›n›n Kur’an
okuyufllar›na hayrand›r. ‹ster ki, program› önceden bilsin de,
kaç›rmadan dinlesin.

Zira o tarihlerde bizim radyolardan kesinlikle Kur’an yay›nlan-
maz. Cemal Hoca, siparifl etti¤i bu program›n gelmesine çok sevinir
amma, bu güzel duyguda fazla devam etmez. Çünkü, evi bas›l›r,
aran›r… Mektup bulunur… Mektubun içindeki program da yakalan›r.

Bu sebeple de uzun uzad›ya hesaba çekilir.

Çünkü, d›fl irtibatl› bir irtica olay›yla karfl›lafl›ld›¤› san›l›r. fiairin,
“mençi guyem, tanburem çi guyed” dedi¤i gibi, Hoca Efendi’nin
düflündü¤ü ile onu kontrol edenlerin düflündükleri aras›nda hiçbir
ba¤lant› yoktur.

Hoca Efendi, Kelam-› Kadim’i en güzel okuyanlardan dinlemek
aflk›nda, ötekiler ise, koltuklar›n› koruma sevdas›ndad›rlar…

Cemal Hoca, radyodan Kur’an-› Kerim dinlerken, bazen tebessüm
eder, bazen hüzünlenir, yüzü gölgelenir… Sebebi sorulunca da,
“Baksan›za” der, “Adam, Cennet’i anlatan ayetleri ne kadar tatl›,
Cehennemi aç›klayanlar› ise, ne kadar celalli bir seda ile okuyor.”

Rahmetli Hocam›z kainat› da bir baflka ‹lahi kitap gibi okur.
Kur’an sat›rlarda, kainat varl›klarda yaz›lm›fl bir ‹lahi kitapt›r.
Sat›rlarda yaz›l› olan Kur’an, varl›k dünyas›ndan meydana getirilen
öteki kitab› da okuyup aç›klamaktad›r.

Bu öteki kitab›n harfleri, kelimeleri, a¤açt›r, çiçektir, böcektir,
insand›r, da¤d›r, denizdir, gökyüzüdür, y›ld›zd›r, gezegenlerdir,
samanyoludur ve baflka uzay alemleridir.

Dünyaya bir ‹lahi kitap olarak bakan Merhum, bir gün
Kumburgaz’daki yazl›¤›nda, k›z› Hikmet Han›m’a, “bak, bak, ne diyor,
ne diyor!” diye seslenir.



Hikmet Han›m, etrafa bakar ne kimse vard›r, ne de konuflan…”
Babac›¤›m›n akl›na bir fleyler oluyor diye düflünmekten kendini alamaz…

Fakat, Hoca Efendi tekrarlamaya devam eder:

-Bak ne diyor, neler diyor…

Sonraki bir gün bu sözünü hat›rlat›p, kimden ne duydu¤unu babas›na
sorar. Cemal 

Hoca da flu cevab› verir:

-Denizi duymad›n m›?

Birinci gün hava lodostu. Dalga denizden kumsala do¤ru sular› getirip
yayd›kça, hu, 

hu, hu diye Rabbi’ni an›yordu…

‹kinci gün poyraz ç›km›flt›. Dalga kumlara üst üste y›¤d›¤› dalgalara, LA
‹LAHE ‹LLALLAH dedirtiyordu…

Onun gönül kula¤›yla böyle duydu¤u sesi, birçok kifli, flar flarrr, flarrr
diye duymaya devam ediyordu flüphesiz ki…

Hikmet Han›m diyor ki:

“Ben Prof. Necat Sefercio¤lu’nun bir kitab›nda flu beyti gördü¤üm
zaman, babam›n ne demek istedi¤ini daha iyi anlad›m:

Sanmay›n ki, bu hitap dinecek.

Da¤lar bitirir aflk ile derya söyler…

Hoca Efendi vefat edeli 31 y›l oldu. Eyyüb Sultan kitab›n›n da yay›nlan-
mas›n›n üzerinden tam 43 sene geçti. Bunca zaman sonra, bu k›ymetli eseri
nisyan karanl›¤›ndan kurtaran Eyüb Sultan’›m›z›n Belediye Baflkan› Say›n
Ahmet Genç Bey’e en kalbi flükranlar›m›z›, takdir duygular›m›zla birlikte
takdim ediyoruz.

Gerçekten de böyle bir eserin neflri en çok Eyüb Sultan Belediyesine
yak›fl›rd›. Bu sebeple, kitab›n bas›m› konusunda eme¤i geçen herkese, flahs›m
ve manevi annem Hikmet Ö¤üt Han›mefendi ad›na teflekkür ediyor, sayg› ve
sevgilerimi sunuyorum.

Manevi bir iflaretle yaz›lm›fl olan bu eserin, maneviyatlar üzerinde
hay›rl› tesirler meydana getirmesini Cenab› Hak’tan niyaz ediyorum.

Merhum Hocam›za da, Cenab› Hak’tan rahmet, okuyucular›m›zdan dua
ve Fatiha istirham ediyor, hem Eyyüb Sultan hasretlerinin, hem de kendi-
lerinin edebiyat dünyas›nda komflular› olmay› hepimiz ad›na rabbimden
diliyor ve dileniyorum.

Vehbi VAKKASO⁄LU

16.Nisan.1998
Bahçelievler – ‹stanbul
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Yetmez mi bu flehrin halk›na bu nimeti bâri

Habibi Ekrem’in yâri Ebu Eyyüb el Ensâri

Eyüp Sultan;

Aziz ‹stanbul’un sessiz ve flirin flehri. ‹çine girildi¤inde iliklerine
kadar sarar insan› derûni bir huzur, ç›k›nca da özlem ve vuslat kay-
gusu…

Bu huzur flehri, ismini ve manevi havas›n› misafirinden almak-
tad›r.

Öyle bir misafir ki: Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan
serveri Hz. Muhammet Mustafa (S.A.V.) Efendimize mihmandarl›k
yapan, ‹slâm âlemince hürmetle an›lan M‹HMANDARI PEYGAMBER‹
HAZRET‹ HAL‹D EBU EYYÜB EL ENSAR‹ RAD‹YALLAHU ANHUL
BAR‹’dir.

Eyüpsultan’da yaflamak Allah’›n bir lütfudur. Her lütfa da flükür
gereklidir. fiehirler imar edilip halka hizmet edilirken, iflin kültürel
boyutu da ihmal edilmemelidir.

Bizler bu gerçekten hareketle:

Hem ecdad yadigâr› eserleri ihyâ ederken, hem de geçmifli
gelece¤e tafl›maya gayret ettik.

Misafirimiz olmas›yla flerefyâb oldu¤umuz “EYÜPSULTAN”›m›z›
sizlere tan›tmay› da bir fleref bildik.

Çocuk yafllar›mda sohbetlerinden müstefid oldu¤um Fatih Sultan
Camii dersiâmlar›ndan Alasonya’l› Hac› Cemal Efendi’nin bu
muhteflem eserini (EYÜPSULTAN, Hz. Hâlid Ebu Eyüp el Ensâri)
halk›m›za takdim etmeyi hep arzu ederdim.

Kerimesi Hikmet Ö⁄ÜT Han›mefendi’nin elini öpüp, yüksek
müsaadelerini de ald›ktan sonra, hizmetkâr› olmakla flerefyâb
oldu¤umuz Ebu Eyyûb (R.A.)’u tan›tan en mufassal bu eserin
bas›lmas›na karar verdik.

Ümid ederim bu eser, her okuyan için bir kaynak eser olacakt›r.

Ahmet GENÇ

Eyüp Belediye Baflkan›



MM EE fifi HH UU RR

EEYYYYÜÜBB SSUULLTTAANN

‹‹ssllââmm TTaarriihhiinniinn EEnn YYüükksseekk SSiimmaallaarr››nnddaann BBiirriissii ddee 
MMiihhmmaannddâârr›› RReessûûlluullllaahh

HHaazzrreettii HHââlliidd EEbbuu EEyyyyûûbb--eell EEnnssâârrîî AAnnhhüüll BBâârrii’’ddiirr..

CC‹‹LLTT :: 22

Bu eser, ‹stanbul’da medfun bulunan Ashab› kirâmdan ve
Peygamber Efendimizin akrabas›ndan olan Hazreti Hâdi ‹bni
Zeyd Ebu Eyyüb-ül Ensâri radiyallahu Tealâ anh’›n siyret ve ta-
rihini ve bütün mevsuk me’hazlara istinat eden tercümei halini
ve Peygamberimiz efendimiz sallallahü aleyhi vesellemden na-
kil ve rivayet eyledi¤i bilcümle âhadisi flerifenin tercüme ve
izahlar›n› ve mütehass›s bir heyeti ilmiyenin tetkikinden geçti-
¤ine dair uleman›n takrizlerini hâvi mühim bir eserdir.

YYaazzaann ::
‹‹ssttaannbbuull,, FFaattiihh CCaammiiii fifieerriiffii CCuumm’’aa vvee KKüürrssüü VVaaiizzii

DDeerrssiiaammddaann AAllaassoonnyyaall››
HHAACCII CCEEMMAALL ÖÖ⁄⁄ÜÜTT

Meflhur Eyyüb Sultan / 223399

 



TTEEfifiEEKKKKÜÜRR

224422.. ssaahhiiffeeddeekkii ttaakkrriizzii bbiizzee llüüttffeeddeenn CCaammii--üüll EEzzhheerr üülleemmaass››nnddaann
MMuuhhtteerreemm MMüüddeerrrriiss ffaazziilleettllii ((TTeevvffiikk ‹‹ssllââmm YYaahhyyaa BBeeyyeeffeennddii)) yyee aarrzz›› ttee--
flfleekkkküürraatt›› kkeennddiimmiizzee bbiirr bboorrçç bbiillddiikk.. BBiizz ddee bbuu kk››yymmeettllii yyaazz››yy›› eesseerriimmii--
zziinn iikkiinnccii cciillddiinnee mmuukkaaddddiimmee oollaarraakk ookkuuyyuuccuullaarr››mm››zzaa ttaakkddiimm eeddiiyyoorruuzz..

AAKK fifiEEMMSSÜÜDDDD‹‹NN
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Ebu Eyyüb el Ensari’nin (Hazreti Halid Rad›yallahü Tealâ Anh) in
tercümei halinden ibaret olan birinci cildini (ulu Mevlâya hamdolsun) ik-
mal etmifl, ve yine Mevlâm›z›n tevfik ve inayeti ile ikinci cilde bafllam›fl
bulunuyoruz. Bu cild Hazredi Halid Ebu Eyyüb’ün, Peygamber Efendi-
mizden rivayet eyledi¤i hadisi fleriflere müteallik oldu¤u görülecektir.
Biz, mevzua girmeden evvel Hazredi Halid’in kendisinin de en büyük
azas›ndan bulundu¤u o (Büyük Muhammed Ümmetinin) meclisini tarih
noktai nazar›ndan k›saca tarif edip okuyucular›m›za arz edece¤iz. Çünkü
bu dünyada (insanl›k tarihinde) ve medeniyet aleminde benzeri bulun-
mayan ve ilim, iman, amel, ahlâk, edep ve hayâ, adalet ve istikamet, mu-
habbet ve merhamet, samimiyyet ve flecaat, ittihad ve itimad, seha ve ina-
yet, namus ve fleref ilahir... gibi en yüksek seciyyelere sahip olan, hakiki
ve ilâhi ‹slâm medeniyyetinin (müsbet ve menfi) düsturlar›n› ö¤renmek
ve sonra da onlar› benimsemek, insanl›k ve ‹slâmiyet nam›na çok faideli
olaca¤› flüphesizdir. ‹flte biz de (Bismillâhirrahmânirrâhîm) diyerek o
mevzua giriyoruz. Tevfik ve inayet Allahü Tealâ’dand›r.

HHaacc›› CCeemmaall ÖÖ¤¤üütt 
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MMUUHHAAMMMMEEDDÎÎ’’LLEERR‹‹NN 
BBÜÜYYÜÜKK ÜÜMMMMEETT MMEECCLL‹‹SS‹‹NN‹‹NN MMAANNZZAARRAASSII

MMeecclliissii MMuuhhaammmmeeddîî::

Serveri, Enbiya, rehberi asfiyâ, piflvây› mürselin, rehnümây› mütta-
kîn, nûri didei cemii ümem, nebiyyi âlem, resüli efham, habibi ekrem, fle-
fii pür vefâ, melcei cemii zuafa, sultan› enbiyâ Hazreti Muhammed Mus-
tafa sallalahü aleyhi vessellem efendimizin huzuru saadet ve riyaseti nü-
büvvetlerinde toplanan ve azas›, ashab› kiram efendilerimizden ibaret ve
müteflekkil bulunan büyük ümmet meclisinin manzaras›:

Bilindi¤i gibi, Peygamber Efendimizin nübüvvet hayat› “Mekke haya-
t› ve Medine hayat›” diye iki k›sma ayr›lm›flt›r. Mekke hayat› on iki (12)
y›l kadar devam eden ve çok tehlikeli, çok üzüntülü ve çok izt›rapl› bir
devirdir. Medine hayat› ise, bilâkis, selamet ve inkiflaf, tevessü ve fütühat
devresidir. Cenab› Kâdiri Mutlak, bu devirde, nusret ve fetih ile tecelli ey-
lemifl oldu¤undan Hicaz›n, Tehamenin, Yemenin, Necdin ve civarlarda
bulunan yerlerin fetih ve istilas› yap›lm›fl, o taraflarda bulunan kabileler,
münferiden veya müctemaan, ‹slam dinine girmeye can atm›fl, islam nü-
fusu günden güne fazlalaflm›fl, beytülmâli müslimîn teessüs, ‹slâm ordu-
su teflekkül etmiflti. Büyük Peygamberimizin yüksek riyasetinde topla-
nan, ilmü irfan, nur ve feyz, fleref ve insaniyet, merhamet ve adalet, hak
ve hakikat, tevazu ve vakar ile hakiki medeniyet neflreden ve insanüstü
büyük huzurlar›nda, ümmetler ve milletleraras›, “ashab› kiram efendile-
rimizden” müteflekkil büyük ümmet  meclisi ve ashab› kiram fluralar› fa-
aliyete bafllam›fllard›.

Befleriyetin arad›¤› hakikat yolu olan islamiyetin, gönüllere nur ve
inbisat ve ferahl›k veren kuvvet ve kudreti artmakta, dinin ahkam› pey-
derpey tekemmül etmekte ve tatbikat› hiç durmadan icra edilmekte idi.
Hele (tevhid nuru) asr› saadetin, mümin ve müslimanlar› aras›nda, tarih-
de hiç efli görülmemifl bir tesanüd “birlik ve dayan›flma” manzaras› gös-
teriyor idi. An›n için bu sayede, kemmiyet noktai nazar›ndan –cihane
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nisbetle– hiç mesabesinde olan, fakat keyfiyet itibariyle –iman ve feragat
noktai nazar›ndan– pek büyük bir islam kuvvet ve kudreti tecelli ediyor-
du. Bu nuru (‹slam nurunu) söndürme¤e çal›flan düflmanlara karfl› niha-
yet islam ordusu da faaliyete geçmifl oldu. Ordunun ihtiyac›n›, halk te-
min ediyor, zengin ve fakir herkes –iktidar› nisbetinde– var›n› yo¤unu ve-
riyordu. “Ahzi asker” teflkilat› yok idi; fakat Peygamber efendimiz taraf›n-
dan, cihad (harp) ilan olundu mu, yedi yafl›ndan yetmifl yafl›na kadar her-
kes silahlan›yor ve gönüllü olarak orduya kat›l›yordu. Kad›nlar dahi, bü-
tün feragat ve imanlariyle ve hatta bütün ziynetlerini feda etmek suretiy-
le muharebelere ifltirak ediyorlard›. Elhas›l, “îlây› kelimetullah” u¤runda
herkes mal›n›, kan›n›, can›n› vermekten çekinmiyordu. Çünkü bizzat Hz.
Muhammed, ordunun bafl›nda bulunuyordu. ‹slam ordusunun ilk mevcu-
du, Bedir muharebesinde 350 kifliden ibaret iken “Uhud” muharebesinde
700, “Hendek” muharebesinde 3.000, Mekkei mükerremenin fethinde
10.000, “Hüneyn” muharebesinde 12.000, Kayseri rum ile olan “Tebük”
muharebesinde 30.000 piyade ve 12.000 süvari, ki 42.000 mevcutlu bir is-
lam ordusu teflekkül etmifl idi. “Haccetül veda” da Peygamber Efendimiz,
Medinei Münevvereden 40.000, ashab› kiram (Hüccac) ile Mekkeye hare-
ket etmifl, Mekkede de 80.000 ashab› kiram (Hüccac) hazarat› iltihak ede-
rek –rivayete göre– 120.000 ehli iman ve ‹slâm ile Arafat’a ç›km›flt›r. O
gün, Resüli Ekrem efendimiz, çok meflhur olan, beli¤ ve müessir bir hut-
be okudu, herkesle halâllaflt›, herkes a¤laflt›, sonra döndü, “Beytülllah” ›
tavaf etti, ümmeti Muhammed –ashab› kiram hazarat›– ile Medinei Mü-
nevvereye avdet buyurdu. Bir müddet sonra da âlemi cemâle intikal ey-
ledi.

‹flte, cihan tarihinde emsali görülmeyen büyük Peygamberin riyaseti
alt›nda “nazargâh› nübüvvetinde” toplanan büyük ümmetinin meclisi,
böylece ilim, amel, ahlâk, edeb, fazilet, hayâ, fleref, namus, insaniyet, di-
rayet, adalet, flecaat, istikamet, merhamet, muhabbet, takva... ila gibi bir-
çok yüksek seciyyeler ile dünyaya –befleriyyet âlemine– hakiki bir mede-
niyet tesis etmifltir. Bu yüksek edeb ve ahlâk medeniyetin kurucusu haz-
reti Muhammed sallellahü aleyhi ve sellem efendimiz ve ashab› kiram›,
birinci asr›n ilk tabakas›n› teflkil etmektedir. Bu büyük devrin hat›ra ve
manzaras› mümin ve müslimanlar›n ruhlar›nda, gönüllerinde, mefkûrele-
rinde, murakabelerinde, manalar›nda canland›rmak ve bu ümmet mecli-
sinin cihana bedel mevcudiyetini, mülâhaza ve mütalâas›n› isbat edip
yerlefltirmek ve bu vesile ile gerek ruhaniyeti Habibi Kibriyâdan, gerekse
ashab› güzin efendilerimizin ervah› tayyibelerinden feyzu nasib alarak
onlara olan ba¤l›l›klar›m›z› kuvvetlendirmek emeli ile, baflta Peygamber
Efendimizin çok yüksek flahsiyetlerinden ve flemaili Muhammediyelerin-
den bafllayarak, hadis, siyer, tarih ve megazi kitaplar›nda görebildi¤imiz
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ashab› kiram hazarat›n›n meflhur olanlar›n›n hüviyet ve flah›slar›n› afl›k
ve sad›k olanlara arz etme¤e cesaret ettik. Gayemiz, Seyyidül Kevneyn
efendimizin ve sahabei kiram›n›n flefaat ve iltifatlerine ve dolay›siyle eh-
li iman ve islam kardafllar›m›z›n hay›r dualar›na mazhar olmakt›r. Çünki,
bir hadisi flerifte buyurulmufltur: “Avvidü kulübekümüt, terakkube ve ek-
sirut tefekküre vel itibare”. Ya’ni; kalplerinizi zikir ve murakabeye al›flt›-
r›n›z ve âdet edininiz ve matluba nail olmak için de tefekkür, itibar ve is-
tidlâlinizi ço¤alt›n›z, demektir. Di¤er bir hadisi flerifte de: “La ibadete ket-
tefekküri”; Cenab› Hakk›n azametini ve niami celilesini ve ahvali ah›reti
tefekkür gibi bir ibadet olamaz, buyurulmufltur. Binaenaleyh, bu hayatta
insan, kendi nefsini fler ve masiyetlerden ve bunlar›n erbab›ndan ve flekil
ve vas›talar›ndan ve onlara meyl ve muhabbetten ve hatta onlar› tasavvur
ve tehayyül etmekten bile korunmak laz›m oldu¤u gibi buna mukabil, ha-
kiki ve ilmi, manevi ve ruhani halleri ve bahusus edib ve kamil, alim ve
amil, yüksek ve haluk olan flahsiyetleri –hayyen ve meyyiten– sevmek,
hat›ralar›n› unutmak, huzur ve sohbetlerinden, ruhaniyet ve teveccühle-
rinden zevk ve nasib, feyzu safa, ünsü muhabbet elde edebilmek, münev-
ver insanlar için ne doyulmaz bir âlemdir!... (Men lem yezuk, lem ya rif):
tatmayan bilmez.

Cenab› Hak celle ve alâ, cümlemizi o alemden haberdar ve nasibedar
buyursun, amin bihürmeti taha ve yasin.

Ancak, bu âlemlerden feyzu h›ssa alabilmek için, evvela tam itikad
ile iman› kâmil, ameli salih ve ahlâk› Muhammedi elzemdir. Ayn› za-
manda ciddi olarak mütteki ve müteflerri, abidü zahid olmak icabeder.
Yukar›ki s›fatlar› hakiki olarak kendine mâl ettikten sonra ruhiyat ilimle-
rini okumak ve anlamak ve ruhaniyet âlemine girmek ve canu gönülden
tasdik etmek ve ba¤lanmak ve o yola girerek temas ve irtibat› tesis etmek
mutlaka laz›md›r. Zira, kalbleri flirk, inkâr, küfür, nifak ve f›s›ktan ve flüp-
he ve tereddütten tasfiye edilmeyen kimselerin bu gibi ruhani meclisle-
rin safahat›ndan zevk ve nasib almalar› mümkün olamaz.

‹flte, biz, art›k flimdi o büyük ümmet meclisinin seyyidi –Seyyidi kâ-
inat ve mefhar› mevcudat, habibi Huda, flefii ruzi ceza Peygamberi âlifla-
n›m›z– Muhammed Mustafa sallellahü taalâ aleyhi ve sellem efendimizin
mübarek flahsiyeti alileri huzurunday›z.

Essalâtü vesselamü aleyke ya Resülellah,
Essalâtü vesselamü aleyke ya Habibellah,
Essalâtü vesselamü aleyke ya Seyyidel evvelîne vel ahirîn.

***
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Resüli Ekrem efendimiz, hilkatçe, ve ahlâkça bütün nev’i benî âde-
min ekmeli idi, hep enbiyayi ›zam hazarât› tammül aza ve güzel yüzlü
olup Habibi Hudâ ise onlar›n en güzeli idi. Mübarek cismi güzel, hep âzâ-
lar› mütenasib, endam› gayet matbu, aln› ve gö¤sü ve iki omuzlar›n›n ara-
s› ve avuçlar› genifl, boynu uzun ve mevzun ve gümüfl gibi saf, omuzlar›,
bazular› ve bald›rlar› iri ve kal›n, bilekleri uzun, parmaklar› uzunca, elle-
ri ve parmaklar› kal›nca idi. Mübarek karn› gö¤süyle beraber olup fliflman
de¤il, ayaklar›n›n alt› çukur olup düz de¤il. Uzuna yak›n orta boylu, iri
kemikli, iri gövdeli, güçlü kuvvetli idi. Mübarek teni ipekten yumuflak
idi. Kemali itidal üzere büyük bafll›, hilal kafll› çekme burunlu, az de¤ir-
mi çehreli ve söbüce yüzlü idi, fliflmak yüzlü ve yumru yanakl› de¤ildi.
Kirpikleri uzun, gözleri kara ve güzel büyücek ve iki kafl›n›n aras› aç›k,
fakat kafllar› birbirine yak›n idi, çat›k kafll› de¤ildi. ‹ki kafl› aras›nda bir
damar vard› ki gadapland›¤› vakit kabar›p görünürdü. Ezherüllevn –ya’ni,
ne kireç gibi ak, ne de karaya¤›z, belki ikisi ortas›– ve gül gibi k›rm›z›ya
mâil beyaz ve nurani ve berrak olup mübarek yüzünde nur lem’an eder-
di. Gözlerinin ak›nda dahi az k›rm›z›l›k vard›. Diflleri inci gibi abdar ve
tabdar olup söylerken ön difllerinden nur saç›l›rd›. Gülerken mübarek a¤-
z›, bir latif flimflek gibi ziyalar saçarak aç›l›rd›. Saçlar› ne pek k›v›rc›k, ne
de pek düz idi. Saçlar›n› uzatt›¤› vakit kulaklar›n›n memelerini tecavüz
ederdi. Sakal› s›k ve tam idi, uzun de¤ildi, bir tutamdan ziyadesini al›r
idi. Alemi bekâya rihlet buyurduklar› vakitte saç› sakal› henüz a¤arma¤a
bafllay›p, bafl›nda biraz ve sakal›nda yirmi kadar beyaz k›l var idi. Cismi-
nin kokusu latif idi. Koku sürünsün sürünmesin teni ve teri en güzel ko-
kulardan ala kokard›. Bir kimse onunla musafaha etse, bütün gün –o gü-
zel kokudan dolay›– o kimse, sair kimseler aras›nda malûm olurdu. Do¤-
du¤u vakit, dahi, nazif ve pak idi, sünnetli ve göbe¤i kesik olarak do¤mufl
idi. Bütün hisleri fevkalade kuvvetli idi, hep uzaktan iflitir ve kimsenin
göremeyece¤i mesafeden görür idi. Hep harekat› mu’tedil idi. Bir yere azi-
mette acele ve sa¤a sola meyletmeyip kemali vekar ile do¤ru yoluna gider
ve fakat sür’at ve sühuletle yürürdü. fiöyle ki; adeta yürür gibi görünür,
lâkin yan›nda gidenler, süratle yürüdükleri halde geri kal›rlard›. Elhas›l,
en mükemmel ve müstesna surette yarat›lm›fl bir vücudü mes’ud ve mü-
barek idi.

Güler yüzlü, tatl› sözlü idi, kimseye fena söz söylemez ve kimseye fe-
na muamele eylemez, kimsenin sözünü kesmez, mülayim ve mütevazi
idi. Haflin ve galiz de¤ildi, fakat mehib ve vakur idi. Beyhude yere söz
söylemezdi. Gülmesi dahi tebessüm idi. Onu ans›z›n gören kimseyi me-
habet al›rd› ve onunla ülfet ve musahabet eyleyen kimse, ona can ve gö-
nülden afl›k ve muhip olurdu. Ehli fazl’a derecelerine göre ihtiram eyler-
di, akrabas›na dahi pek ziyade ikram eylerdi, lakin, onlar›, kendilerinden

Meflhur Eyyüb Sultan224488 // 



afdal olanlar›n üzerine tercih ve takdim etmezdi. Hizmetkârlar›n› pek hofl
tutard›, kendisi ne yer ve ne giyerse onlara da onu yedirir ve onu giydi-
rirdi. Sahiy ve kerim, flefik ve rahim, fleci’ ve halim idi. Ahdü vâ’dinde sa-
bit, sözünde sad›k, elhas›l, ahlâkça, aklu zekâaca cümle nâsa fâik, ve her
türlü medhü senâya lâyik idi.

Kitab okumam›fl, yaz› yazmam›fl oldu¤u halde, avam ve havass›n za-
hiri ve bat›ni umurunda vahiy olan hüsnü tedbir ve tasarrufunu bir adam
düflünse o hazretin ne mertebe aklu fikrü zekaya malik oldu¤uu anlar. Ce-
halet karanl›klar› içinde kalm›fl kabaili Arap aras›nda büyüyüp ve Arabis-
tan yar›madas› gibi bir hücra mahalde zuhur eyleyip de, ümmi oldu¤u
halde, enfüsü afak› envar› ülûm ve maarif ile tenvir etti¤ini, bir akl› selim
sahibi kimse teemmül etse, bila tereddüt onun davay› nübüvvetini cez-
men tasdik eyler. Yemede ve giymede, zaruret miktar› ile iktifa eder ve zi-
yadesinden çekinirdi. Buldu¤unu yerdi, buldu¤unu giyerdi. Üzerinde ya-
t›p uyudu¤u döflek, deriden yap›lm›fl olup, içi hurma lifi idi. Az vakit
içinde bunca fütuhata mazhar olmufl ve varidati ‹slâmiye ço¤alm›fl iken,
dünya mal›na asla iltifat eylemezdi. Ve ganimetlerden kendisine ait olan
mallar›n ço¤unu müstahaklar›na sadaka edip kendi teayyüflü için az bir
fley al›kordu, bu cihetle bazan istikraza mecbur olurdu. Ehli beytinin ek-
seriya yedikleri arpa ekme¤i, yahut hurma idi. Dâri ukbâya azimetinde,
en sevgili zevcesi, hazreti Aifle rad›yellahu anhanin evinde cüz’i arpadan
baflka yiyecek yok idi ve z›rh› bir yahudide merhun idi ki âyâlinin nafa-
kas› için 30 sâ’ (1040 dirhem) arpa ödünç al›p z›rh›n› rehin etmiflti. (Sal-
lellahu taalâ aleyhi ve sellem).

fifiÛÛRRÂÂYYII AASSHHAABB

((MMeecclliissii MMuuhhaammmmeeddîînniinn iillkk aazzaallaarr››))

Bu, k›ymetli zatlar›n tercümei halleri “ibni Abdil Berr”in (El, istiab fi
marifetilashab) inde, “‹bni Esir”in (Üsdül gabe fi marifetil ashab) inde,
“‹bni Esir”in (Üsdül gabe fi marifetis sahabe) sinde, “fieyhülislam ibni
Haceril Askalâni”nin (el-isabe fi temyizis sahabe) sinde mufassalan zek-
redilmifltir. Ashab› kiram hakk›nda çok k›ymetli malumat› ihtiva eden bu
–ve buna benzer– eserler, meclisi Muhammedînin “teferruat›na kadar”
bütün safahat›n› ayd›nlatmaktad›rlar. Biz, burada okuyucular›m›za gayet
k›sa bir fikir verebilmek için, ancak, birkaç malum ve meflhur olan azala-
r›n flahsiyetlerinden bahsedece¤iz, çünkü, hepsinden bahsetmeye ne za-
man-ü-zemin ve ne imkan müsait de¤ildir. Evvela, c›haryâr› güzin ve afle-
rei mübeflflere ile birçok hadise ve vakalarda flöhret alan ashab› kiram
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efendilerimizi kaydedece¤iz.
((EEbbuu BBeekkiirriissss››ddddiikk RRaaddiiyyeellllaahhüü aannhh))

‹smi “Abdullah bin ebi Kuhafe” dir. Peygamber efendimizden üç yafl
küçük idi. Dili fasih, yüzü ay gibi parlak, vücud biraz zay›f, kuruca yüz-
lü, yumru al›nl›, idi. Ahkâm› fler’iyeyi arif, Kur’an› Kerimin mezayas›na
vâk›f, ahlâk› hamide ile muttas›f, fevkalâde zühdü takva sahibi, afif, adil,
muns›f, bilhassa çok cesur bir zat idi. En evvel ‹slâm ile müflerref olan
“Hadicettül Kübra” rad›yellahu anhadan sonra “Hazreti Ebu Bekir
R.A.A.” iman etmifltir. Hazreti Ebu Bekir vas›tasiyle birçok kimseler müs-
lüman olmufl ve onlara, müflrikler pek ziyade eziyet ediyorlard›. O da
zengin oldu¤u için onlar› sat›n al›p azad ediyordu. Hele mühim flahsiyet-
lerden yedi zat› azad etmifltir ki bunlardan biri. “Bilal’i Habefli R.A.A.”
d›r. Bütün servetini Allah r›zas› için, Resüli Ekrem efendimizin u¤runda
feda etmifltir. Hazreti Peygamber efendimiz, onun malinde, kendi mali gi-
bi tasarruf ederdi. Hazarda ve seferde, Peygamber Efendimizin yan›ndan
hiç ayr›lmazd›. Hicretin on üçüncü senesinde vefat eylemifl, alâ kavlin,
bir yahudi kar›s› zehirlemifltir. Peygamber efendimizin yan›na defnolun-
mufltur. Rad›yellahu taalâ anhü).

BBüüyyüükk ÜÜmmmmeett mmeecclliissiinniinn bbaaflfl aazzaallaarr››nnddaann,, aaddaalleettiillee,, mmaarruuff,, 
((hhaazzrreettii ÖÖmmeerr iibbnnii HHaattttaabb)) RRaaddiiyyeellllaahhüü aannhh’’dd››rr..

Hazreti Ömer R.A.A. in lâkab› “Faruk” tur. Peygamber Efendimizden
üç yafl küçük idi. ‹slâm ile müflerref olanlar›n –ashab› kiram›n– k›rk›nc›-
s›d›r. ‹man etti¤i gün, Peygamber efendimizin ve mevcut müminlerin
önüne düflerek haremi flerife ç›km›fl ve hiç kimseden korkm›yarak müfl-
riklerin gözüönünde iman›n› ilan etmifl ve cemaatle namaz k›lm›flt›r.
Böylece hak ile bat›l› ay›rd›¤› için, Peygamber efendimiz, kendine (Faruk)
ünvan›n› vermifltir. Çok cesur, baad›r, alim, adil, müdir ve müdebbir idi.
Hilafeti zaman›nda islam dini ve müslimanlar kuvvetlenmifl, birçok
memleketler fetholunmufl, adalet dairesi hakk›yla kemalini bulmufl idi.
Uzun boylu, iri gövdeli, gözlerinde hafif k›rm›z›l›k var idi. Peygamberi-
mizin veziri idi. Ala kavlin, yetmifl üç yafl›nda vefat etmifl, bir mecusinin
sui kasdiyle flehid edilmifltir.

BBüüyyüükk ÜÜmmmmeett mmeecclliissiinniinn mmüühhiimm aazzaallaarr››nnddaann,, PPeeyyggaammbbeerr eeffeennddiimmiizziinn 
üüççüünnccüü vveezziirrii ((HHaazzrreettii OOssmmaann iibbnnii AAffffaann)) dd››rr.. ““RR..AA..TT..TT..””

Hazreti Osman rad›yallahü anh, Peygamber Efendimizden 6 yafl kü-
çük idi. Orta boylu, büyük sakall›, esmer benizli, güzel yüzlü idi. Yanak-
lar›nda az›c›k çiçek bozu¤u vard›. Çok utangaç, ahlâk› hamide ile mütte-
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sif, ahkâm› Kur’aniyyeye vak›f idi. Beflinci mümindir. En evvel Habeflis-
tan’a hicret eden odur. Zengin oldu¤u için birçok hayr ve hasenat› vard›,
bahusus, islam ordusuna çok yard›m› olmufltur. Peygamber Efendimizin
iki kerimesini al›p damad oldu¤u için, kendisine, (zinnureyn) unvan› ve-
rilmifltir. Seksen yafl›n› geçmifl oldu¤u halde, Medinei Münevverede zu-
hur eden fitnede flehid olmufltur. Zaman›nda birçok fütuhat olmufl, halk
servetü saman’a nail olmufltur. Rad›yellahu anh.

PPeeyyggaammbbeerr EEffeennddiimmiizziinn ddöörrddüünnccüü vveezziirrii,, EEsseedduullllaahh,, 
HHaazzrreettii AAlliiyy kkeerrrreemmeellllaahhüü vveecchheehhüü vvee rraadd››yyeellllaahhüü aannhh’’ttiirr..

Hazreti Ali R.A.A., Peygamber Efendimizin amcazadeleri olup “Ebu
Talib” in o¤ludur. Esmerce idi, k›saya yak›n orta boylu, büyük sakall›
olup omuzlar›n›n aras›n› doldururdu. Bafl›n›n ön taraf›nda saç› yoktu. ‹ki
omuzlar›n›n aras› genifl, omuzlar›yle elleri kal›n, bilekleri ve pençeleri
kuvvetli, muharebelerde arslan gibi s›çrar, düflmanlar› birbirine katar idi.
Her kim ile cenk etse behemehal galip gelirdi. Bahad›rl›¤› –mübalâ¤adan
kat’i nazar– meflhurdur. Güler yüzlü, güzel huylu, halim ve kerim ve mü-
tevaz›’ idi. Esrar› Kur’aniyeye vâk›f, âlim ve âdil, âbid ve zahid, fesâhat
ve belâgat bak›m›ndan emsalsiz bir hatib idi. Peygamberimizin kuca¤›n-
da büyüdü¤ü için, gözünü açt›, flirkten kendini muhafaza etti, putlara hiç
secde etmedi (Kufe) de camii flerife giderken –Haseneyn efendilerimiz ya-
n›nda oldu¤u halde– flehid edilmifltir. Rad›yellahü taalâ anhu ve kerre-
mellahü vechehü.

BBüüyyüükk ÜÜmmmmeett mmeecclliissiinniinn aazzaallaarr››nnddaann vvee mmüühhiimm flflaahhssiiyyeettlleerriinnddeenn 
bbiirriissii ddee ““TTaallhhaattüübbnnüü ÜÜbbeeyydduullllaahh”” RRaadd››yyeellllaahhüü ttaaaallaa aannhh’’ttiirr..

K›rm›z› yüzlü, k›saya yak›n orta boylu olup gö¤sü genifl, ayaklar› iri
ve kal›n idi. ‹man edenlerin beflincisidir. Uhud muharebesinde, kâfirin
biri Peygamber Efendimize bir k›l›ç sallam›fl, fakat hazreti Talha k›l›ca
karfl› elini siper etmifl oldu¤undan eli kesilmifl ve o darbenin sebebile eli
çolak kalm›flt›. Zengin ve fluray› ashabdan idi. Altm›fl yafl›n› mütecaviz
oldu¤u halde flehiden irtihal eylemifltir. Rad›yellahu taalâ anh.

MMeecclliissii MMuuhhaammmmeeddii’’nniinn mmüühhiimm flflaahhssiiyyeettlleerriinnddeenn bbiirriissii ddee,, 
PPeeyyggaammbbeerr EEffeennddiimmiizziinn hhaallaass›› hhaazzrreettii SSaaffiiyyee’’nniinn oo¤¤lluu 

““ZZüübbeeyyrrüübbnnüüll AAvvvvaamm”” RRaadd››yyeellllaahhüü ttaaaallaa aannhh’’ttiirr..

Esmer benizli, semizce vücutlu, orta boylu, az sakall› idi. Babas› Av-
vam; Hadicetül Kübra’n›n biraderidir. Zübeyr hazretlerinin kar›s›, Ebu
Bekriss›ddik rad›yellahu anhin k›z› ve “zatünnitakayn” diye meflhur olan
Esmad›r. Allah u¤runda ilk k›l›ç kullanan Zübeyrdir. Resüli Ekrem efen-
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dimiz (Her Peygamberin Havârisi –yard›mc›s›– vard›r, benim de Ha-
vârim, Zübeyrdir) buyurmufltur. Sabikunden ve fluray› ashabdan idi. 63
yafl›nda flehid edilmifltir. Rad›yellahü anh.

BBüüyyüükk ÜÜmmmmeett mmeecclliissiinniinn mmüühhiimm aazzaallaarr››nnddaann vvee PPeeyyggaammbbeerr 
eeffeennddiimmiizziinn ççookk sseevvddiikklleerriinnddeenn bbiirriissii ddee ((AAbbdduurrrraahhmmaann iibbnnii AAvvff)) 

rraaddiiyyeellllaahhüü ttaaaallaa aannhhttiirr..

Peygamber Efendimizden on yafl küçük idi. K›rm›z›ya mali beyaz
renkli, güzel yüzlü, büyük gözlü, çok kirpikli, çekme burunlu, elleri iri,
parmaklar› kal›n idi. ‹man edenlerin üçüncüsüdür. Uhud muharebesinde
yirmi yerinden yaraland› ve bu yaralar›n biri aya¤›na isabet etmekle aya-
c›¤› topal idi. Sabikundan ve meclisi flura azalar›ndan idi. Ganiy ve âdil,
fleciy ve sahiy idi. 78 yafl›nda irtihal etti. Rad›yellahü anh.

BBüüyyüükk ÜÜmmmmeett mmeecclliissiinniinn mmüühhiimm flflaahhssiiyyeettlleerriinnddeenn bbiirriissii ddee 
PPeeyyggaammbbeerr EEffeennddiimmiizziinn ookkççuullaarr››nnddaann ((SSaaaadd iibbnnii EEbbii VVaakkkkaass)) 

rraadd››yyeellllaahhüü aannhh’’ttiirr..

Karaya¤›z, uzun boylu, gövdesi çok k›ll› idi. On sekiz yafl›nda iken ‹s-
lâm ile müflerref olmufltur. Çok güzel ok atard›. Allah u¤runda en evvel
ok atan odur. Uhud muharebesinde düflmana 1000 “bin” ok atm›fl ve fah-
ri alem sallellahu taalâ aleyhi ve sellem efendimizin (Ya Rab! onun du-
as›n› müstacem k›l!) diye duas›na mazhar olmufltur. Kendisi fluray› as-
habdan olup büyük bir serasker idi. 56 yafl›nda vefat etmifltir. Rad›yella-
hü anh.

YYiinnee bbüüyyüükk ÜÜmmmmeett mmeecclliissiinniinn ssaayy››ll››rr aazzaass››nnddaann 
““SSaaiidd iibbnnii ZZeeyydd”” rraadd››yyeellllaahhüü aannhh’’ttiirr..

Künyesi (Ebul A’ver) dir. Uzun boylu ve çok cesur bir zat idi. Asr› sa-
adette bütün gazalarda isbati vücut etmifltir. En evvel ‹slâm ile müflerref
olanlardan biridir. Hazreti Ömer R.A.T.A in enifltesi olup hemfliresi (Fa-
t›me bintil Hattab) R.A. Anha ile tezevvüc etmifl idi. Yetmifl yafl›nda Me-
dinei Münevverede vefat etmifltir. Rad›yellahü anh.

PPeeyyggaammbbeerr eeffeennddiimmiizziinn eerrkkâânn›› hhaarrpplleerriinnddeenn bbiirrii oollaann 
((EEbbuu ÜÜbbeeyyddeettüübbnnüüll CCeerrrraahh)) RRaadd››yyeellllaahhüü aannhh,, 

bbüüyyüükk ÜÜmmmmeett mmeecclliissiinniinn mmüühhiimm aazzaallaarr››nnddaanndd››rr..

‹man edenlerin ileri gelenlerinden olup zay›f ve nahif vücutlu, sey-
rek sakall›, kuru yüzlü, uzun boylu, abid ve zahid, fleciy ve mücahid bir
zati alikadirdir. Bir muharebede Peygamber Efendimizin mübarek yüzü-
ne bir z›rh isabet etmifl, Hazreti Ebu Übeyde, z›rh›n halkalar›n› difllerile
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ç›kar›rken, iki ön difli ç›km›flt›. “Eminül ümme” ya’ni, herkesin itimad ve
emniyetini kazanm›fl bir zat diye an›l›rd›. 58 yafl›nda ta’undan flehid ol-
mufltur. Rad›yellahü anh. 

Bu on zevat› muhteremden dört evvelkilere (hulefay› raflidin) derler.
Bu on zat, henüz hayatta iken, lisani Peygamberî ile, cennetle müjdelen-
mifllerdir ki “Aflerei mübeflflere” denilen iflte bu bahtiyar zatlard›r. 

Fahri âlem Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem, bir yerde otursa, sa-
¤›nda “Ebu Bekir, solunda Ömer rad›yellahu anhüma otururdu. Hazreti
Osman da karfl›s›nda oturup baflkâtiplik vazifesini ifa ederdi. Hazreti Ali
R.A.A. dahi kâtibi ve mahremi esrar› idi. Bunlara (Vüzera’) vezirler dahi
derler.

MMuuhhaammmmeeddîîlleerr mmeecclliissiinniinn bbüüyyüükk vvee kküüççüükk kkuummaannddaannllaarr›› ::

Malûm oldu¤u üzere “devleti Muhammediye”, hakimiyeti amme
üzerine teessüs etmifl bir ümmet oldu¤u için, kuvvei âdilesine –ordusu-
na– kumanda eden müteaddid kumandanlar vard›. ‹lk kumandanlardan,
Peygamber Efendimizin amcas› (Hazreti Hamza) dir. Amcazadelerinden
(Übeydetübnül Haris), halazadeleri (Abdullah ibni Cahifl), meflhur hazreti
(Ali), (Ebu Bekir), (Ömerül Faruk), (Abdurrahman ibni Avf), (Ebu Übey-
detübnül Cerrah), (Zeyd ibni Harise), (Amru übnül As), (Halid ibnil Ve-
lid), (Ebu Katadetül Ensari), (Saad ibni Zeydül Ensari), (Kays ibni Ubade-
tül Ensari), (Ebu Amiril Efl’ari), (Zübeyr ibnül Avvam), (Saad ibni Ebi
Vakkas), (Talhattübnü Übeydullah), (Üsametübnü Zeyd), (Amrübnü
Ümeyyetüd Damari) Rad›yellahü taalâ anhüm ecmain.

MMeecclliissii MMuuhhaammmmeeddîînniinn MMüüllkkiiyyee vvee MMaalliiyyee 
ââmmiirr vvee mmeemmuurrllaarr››nnddaann bbaazz››llaarr›› ::

‹slâm devletinin ilk mülkiye ve maliye âmirlerinden (Adiyübnü Ha-
temi Tai), (Kaysübnü Namt-›-erciy), (Bazan) ve o¤lu (fiehrübnü Bazan),
(Halid bin Said binil As), (Ebu Musal Efl’ari), (Muhacir bini Ümeyye), (Zi-
yadübnü Lebidül Biyad›y),  (Muazübnü Cebel), (Attabübnü Esid), (Osman
ibni Ebul As es-Sakafi), (Yezid bin Ebi Süfyan), (Amrübnü Saidil As) (Sa-
id bin Said), (Eban bin Said) Rad›yellahü taala anhüm ecmain.

MMeecclliissii MMuuhhaammmmeeddîînniinn KKââttiipplleerrii::

Bu muhterem zevat›n baz›lar› do¤rudan do¤ruya Vahiy katibi) olup
baz›lar› da muhaberat katibi idiler. (Osman ibni Affan), Aliyibni ebi Ta-
lip), Said bin As’›n o¤lu Halid), (Muayk›b bin ebi Fat›ma), Eban ibnil As),
(fiurahbilu-bni Hasene), (Alaübnül Hadramiy), (Übeyyibni Kaab), (Zeyd
ibni Sabit), (Abdullah ibni Said ibni ebi Sürah), (Ebu Süfyan), ashabtan
o¤lu (Yezid) –bu, ashabdand›r, öteki Yezid de¤ildir!”–, di¤er o¤lu (Mu-
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aviye bin ebi Süfyan), Abdullah ibni Erkam), (Zübeyr ibnil Avvam), (Cu-
heym ibnis S›lt), (Mug›retübnü fiu’betüs Sakafi), (Büreydetübnül Hasib),
tarihini yazd›¤›m›z (Ebu Eyyübel Ensari), (Süheyl ibni Amr), (Hat›bubnü
Amr), (Amrübnül As) R›dvanullahi aleyhim ecmain.

Üstaz “Zahidülkevseri” merhum (Mesahifül emsar) ünvanl› eserinde
–vefat› 1311– Peygamber efendimizin vahy katiplerinin say›s› 40 (k›rk)
dan fazla oldu¤unu tetkik ederek kayd eylemifltir.

ZZaattii RRiissaalleettppeennaahhiiyyii vvee bbüüyyüükk üümmmmeett mmeecclliissiinnii mmuuhhaaffaazzaayyaa 
mmeemmuurr oollaannllaarr ::

Kur’an› Kerimde (Allah celle ve alâ, seni nâs’in flerrü zararlar›ndan
korur) buyuruncaya kadar, muhafaza vazifesini yapanlardan, baflta, (Ebu
Bekris S›ddik), (Ebu Eyyüb el Ensâri), (Bilali Habefli), (Zübeyr ibnil Av-
vam), (Zekvan bin Abdi Kuyes), (Saad bin Muaz), (Saad bin Ebi Vakkas),
(Übbad bin Biflir), (Muhammed bin Mesleme), (Mugiretübnü fiube), (Hu-
zeyfetül Yemani) Rad›yellahü taala anhüm ecmain. 

AAssrr›› ssaaaaddeettttee hhââkkiimmlliikk yyaappaannllaarr ::

Hazreti Ömerül Faruk, Hazreti Aliy ibni Ebi Talip ve Hazreti Muaz
ibni Cebel Rad›yellahu anhüm.

SSaannccaakk--›› fifieerriiff mmuuhhaaff››zzllaarr››::

Sancaktarlar, Aliy ibni Ebi Talip, Zübeyr ibnil Avvam, Saad bin Uba-
de, Zeyd ibni Cafer, Hadi ibnil Velid, Abdullah ibni Revaha rad›yellahü
taalâ anhüm.

Sancak’› flerifler: 1- Livaul ‹kab, 2- Livaul beyda, 3- Livauz zine’dir.

AAssrr›› ssaaaaddeettttee mmeemmuurriiyyeettee nnaassbboolluunnaannllaarr::

(Ebu Bekris S›ddik), (Aliy ibni Ebi Talip), (Bazan ibni Saman’› Fari-
si), (Ebu Musal Efl’ari), (Muaz ibni Cebel), (Attab ü bin Üseyyid), (Ebu Süf-
yan bin Harp), (Halid bin Saad binil As), (Amru bnü Saad binil As), (Eban
ibni Saad Binil As), (Osman bin Ebil As), (Muhammed bin Cüz), (Ebu
Übeyde), (Ala ibnil Hadramiy), (Bilal’i Habefli), (Ebu Hüreyre), (Ümeyme
Muhaciri), (Adiy bin Hatim), (Malik bin Süveybe), (Zerka bin Bedir),
(Kaysübnü Kasim) Rad›yellahü anhüm.

MMüütteeaahhhhiiddlleerr::

(Aliy ibni Ebi Talip), (Zübeyr ibnil Avvam), (Muhammed bin Mesle-
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me), (As›l bin Sabit), (Kays ibni Saad), (Enis bin Ubbad) Rad›yellahü an-
hüm.

MMeeddiinneeii MMüünneevvvveerreeddee PPeeyyggaammbbeerr EEffeennddiimmiizzee 
KKaayymmaakkaammll››kk yyaappaannllaarr ::

Peygamber Efendimiz, sefere ç›kt›¤› vakit, ona vekâlet edenler, (Ebu
lübabe bin Beflir), (Abdullah bin Ümmi Mektum âmâ), (Ebu Zerri G›fari),
(Abdullah bin Ebu Selul), (Süba’ bin Arfata), (Nemile bin Abdillahil Ley-
si), (Üveyf ibnil Adbat), (Ebu Rehm Gülsüm Bin Husayn), (Muhammed
bin Meslemetil Ensari), (Zeyd bin Harise), (Said bin Osman bin Maz’un),
(Ebu Seleme bin Abdül Esed), (Saad bin Ubade), (Ebu Dücanetis Saidi)
Rad›yellahu taalâ anhüm.

EEssrraarr›› PPeeyyggaammbbeerriiyyee vvââkk››ff oollaannllaarr ::

Fat›metüz Zehra,(1) (Huzeyfetül Yemani), (Enes ibni Malik) Rad›yella-
hü anhüm.

BBüüyyüükk vvee kküüççüükk ddeevvlleettlleerree ggöönnddeerriilleenn SSüüffeerraayy›› MMuuhhaammmmeeddiiyyee ::

(Amrübnü Ümeyyete Damiri), (Dihyetü bnü Halifetül Kelbiy), (Akrau
bin Abdillahil Himyeri), (Ebu Vaayse), (Cerirü bin Abdillah) (Hat›bu bin
Ebu Beltea), (Haris bin Amirül Ezdi), (fiüca’ bin Veheb), (Suleytu bnü
Amr), (Amru bnül As), (Alaül Hadramiy), (Muhacir bin Ebu Ümeyye),
(Ebu Musal Efl’ari), (Muaz ibni Cebel), (Berire), (Keab ibni Malik), (Uyey-
netübnü Husayn), (Ubbad bin Biflir), (Rafi’ bin Mekis), (Dahhak ibni Süf-
yan) (Abdullah binil Libbe), (Rifaa bin Zeyd), (Zeyd bin Hanzale), (fiaib
binil Avvam), (fiürehbil), (Salsale bin fiürehbil), (Abdullah bin Avsece),
(Abdullah bin Bedil), (Merkaül Huzai), (Amrübni Hazim), (Akabetü bnü
Nemir), (Ebu Hüreyre), (Ayyafl bin ebi Rabia), (Ferratü bin Hayyan), (Ku-
dame ibni Mat’un), (Kaysübnü Urat), (Nümeyr ibni Hirafl), (Vasiletübnül
Eska’ elleysi) gibi zevat› kiram, muhtelif memleketlere sefaret suretile
gönderilmifllerdir. Rad›yellahü taalâ anhüm.

AAssrr›› SSaaaaddeettttee iimmaammll››kk yyaappaannllaarr::

Peygamber efendimiz, bu iki zate iktida ederek namaz k›lm›fllard›r: (Ebu
Bekriss›ddik) ve (Abdürrahman ibni Avf) Rad›yellahü anhüma.
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AAssrr›› ssaaaaddeettttee hhiittaabbeett eeddeenn ::

Yaln›z bir zat vard›r, o da (Sabit bin Kays bin fiemmas) d›r. Rad›yel-
lahü anhüma.

PPeeyyggaammbbeerr EEffeennddiimmiizziinn MMüüeezzzziinnlleerrii ::

(Bilal ibnil Habefli), (Amrübni Kays bin Ümmi Mektum “âmâ”), (Ebu
Mahzüre) ve (Saadül Karaz) Rad›yellahü anhüm.

AAssrr›› SSaaaaddeettiinn fifiaaiirrlleerrii ::

(Hassan ibni Sabit), (Kaab ibni Malik), (Abdullah ibni Revaha) Rad›-
yellahü anhüm.

PPeeyyggaammbbeerr EEffeennddiimmiizziinn ““KKuurrrraa”” ss›› ––HHaaff››zzllaarr››–– ::

Asr› saadette, Kur’an› Kerimi iyi okuyan ve h›fzedenler vard›; “Ye-
mame” muharebesinde süi kasda u¤ray›p flehid edilen yetmifl (70) kadar
huffâz› kiramdan baflka, fieyhülkurra (Übeyyibni Kaab) ve güzel sesile,
fevkalâde Kur’an› Azimüflflan’› okuyan (Abdullah ibni Mes’ud), (Zeyd ib-
ni Sabit), (Muaz ibni Cebel), (Ebud Derda’), (Ebu Zeyd), (Saad bin Übeyd),
(Mücemmaubnü Cariye), (Osman ibni Affan), (Temimüd Dariy), (Ubade-
tü bnüs Samit), (Ebu Bekir), (Ömer), (Aliy), (Salim), (Ebu Eyyübel Ensari),
(Talha), (Ebu Hüreyre) ve kad›nlardan (Aifle), (Hafsa), (Ümmü Seleme)
Rad›yellahü anhüm ecmain.

PPeeyyggaammbbeerr EEffeennddiimmiizziinn flflaahhss›› ââlliilleerriillee aallââkkaall›› oollaann eeflflhhaass vvee eeflflyyaa ::

PPeeyyggaammbbeerr EEffeennddiimmiizzee hhiizzmmeett eeddeennlleerr :: (Enes ibni Malik), (Eymen
bin Ümmi Eymen), (Esla’ bin fierik), (Ebu zerri Gifari), (Ebul Hamra),
(Ebus semh), (Esma), (Ebu Rafi), (Bilali Habefli), (Hüseyin), (Zü muham-
mer), (Rabi ibni Kaab), (Ribah), (Saad), (Abdullah ibni Mes’ud), (Ukbetüb-
ni Amir), (Muhacir), (Muaykib), (Hind), (Ümmi Eymen), (Ümmi Ayyafl),
(Havle), (Selma) Rad›yellahü anhüma.

VVeekkiillhhaarrççllaarr››:: (Aliy bin ebi Talip), (Bilâli Habefli) Rad›yellahü anhü-
ma.

PPeerrddeeddaarrllaarr››:: Ebu Musa, (Ribahül Esved) Rad›yellahü anhüma.

YYoollccuulluukkttaa vveessaaiittiinnee nneezzaarreett eeddeennlleerr :: (Talhatübnü Übeydüllah),
(Abdullah bin Mes’ud), (Esla’ bin fierik) Rad›yellahü anhüm.

PPeeyyggaammbbeerr EEffeennddiimmiizziinn ssiillââhhllaarr››nn›› mmuuhhaaffaazzaa eeddeennlleerr :: (Ebu Talha
ve Mu¤›ratübnü fiube) Rad›yellahü anhüma.
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PPeeyyggaammbbeerr EEffeennddiimmiizziinn ““NNaalleeyynn››nn››”” aayyaakkkkaabbllaarr››nn›› mmuuhhaaffaazzaa eeddeenn--
lleerr :: (Abdullah ibni Mes’ud ve Mu¤›ratübnü fiube) Rad›yellahü anhüma.

ÇÇoobbaannllaarr›› :: Ebu Selma, Yesar ve Ebu Seleme Rad›yellahü anhüm.
PPeeyyggaammbbeerr EEffeennddiimmiizziinn aazzaaddll››llaarr›› :: (Zeyd bin Harise), (Üsame bin

Zeyd), (Ebu Kebfle), (Encefle), (Ebu Bikre), (Enese), (Ebu Lübabe), (Ebu Hu-
meyre), (Ebu Rafi), (Evs), (Ebu Hind), (Ebu Suyyibe), (Ebu Kinde), (Ebu
Ebflele), (Ebul Hamra), (Ebu Vak›d), (Ebu Lakit), (Ebu Übeyde), (Sevban),
(Rifaa), (Zeyd Zekvan), (Ribahül Esved), (Sefine), (Selmani Farisi), (fiük-
ran), (fiem’un bin Zeyd) (Damire), (Übeyd), (Abdullah), (Kerkere),
(Müd’am), (Me’yür), (Vak›d), (Verdan), (Validül Behiy), (Hiflam), (Yesar),
(Ümmi Eymen), (Selma), (Mariye). Rad›yellahü anhüm.

PPeeyyggaammbbeerr EEffeennddiimmiizziinn hhaayyvvaannaatt›› vvee eeflflyyaallaarr›› :: 9 k›l›ç, 7 z›rh, 6 yay,
5 m›zrak, 3 kalkan, 2 mi¤fer, 3 harbe, 1 asay› flerif, 1 çad›r. 10 at, 6 kat›r,
3 merkep, 3 deve, 9 sa¤mal develer, 7 öküz.

Bak›r su tas›, bak›n gü¤üm, ayna, makas, tarak, misvak, kazan, sürme-
danl›k, ›t›r kutusu, maflrapa, iç çamafl›r›, cübbe, h›rka, sar›k, takye, mü-
hür, mest, ayakkab›, döflek, mendil, b›çak, tencere, ölçek, bir karyola gibi
baz› ev eflyalar›ndan ibarettir.

BBuu mmaakkaalleenniinn mmeehhaazzllaarr››::

(El-isabe), (Kad› ‹yad›n fiifai fierifi), (fierhi Aliyyül Kâri), (Tirmizi’nin
fiemaili fierifi), (Siretün Nebiy Tabakatü ibni Sa’d), (Elbidayetü venniha-
ye), (Üsdül Gabe), (El-istiab), (El Hasaisul Kübra), (Delailün nübüvve),
(Zürkani, alel Mevahibil Ledüniye), (Miflkatül Masabih), (Nevadirül
Usul), (Vessailül Vusul ila fiemailir-Resül), (Araisül Mecalis). 

BBüüyyüükk PPeeyyggaammbbeerriimmiizziinn,, BBüüyyüükk ÜÜmmmmeettiinniinn mmeecclliissiinnddee kkaabbuull vvee 
ttaattbbiikk eeddiilleenn ““AAhhllââkk kkaannuunnllaarr››””::

Ayeti Celile (Ahzab süresi, 21 inci ayet) : (Zati Ülûhiyetime yemin
ederim ki, Allah›n Resülünde toplanm›fl olan ahlâk› hasene ve hasaili
mahmude, muhakkak surette, Allah›n sevab›n› ümid ve r›zay› bârisini
tahsile sa’yile âhiret gününe iman ve Zati Kibriyay› çok zikreden kimse-
ler için iktida’ya flayan hasletlerdir). Ya’ni Resüli Ekrem efendimizin be-
fleriyete menfaat olarak iktida olunacak haslatlar› say›lmaz ve tükenmez
derecede çoktur. Hele, Resülüllah›n harpte sebat› ve mihnet ve meflakkat-
lere sabrü tahammülü, fevkalâde idi. ‹flte, Cenab› Edib efendimizin, çok
büyük flahsiyeti, insanlar için bir nümunei kemalât olmakla beraber, kur-
du¤u medeniyet, hiçbir medeniyet ile mukayese edilemez. Çünkü, Hazre-
ti Muhammed sallellahü aleyhi ve sellem’in medeniyet ümdeleri ilâhidir
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(Rabbânidir), sabit ve layetegayyerdir, befleriyetin ise indi, mütehavvil ve
mütegayyirdir.

Ayeti Celile (Nun suresinin 4 üncü ayeti) : (Ya seyyidel kevneyn! Sen
büyük bir edeb üzere bulunuyorsun). Ya’ni, sen ahlâk› azime sahibisin,
zira, sen, Kur’an› azimüflflanda mevcut bütün ahlâk ümdelerile tehalluk
etti¤in cihetle, evvel ve ahir, ahlâk› hamideyi câmi bulundu¤undan, bü-
tün insanlar nazar›nda, hakikaten ulu faziletlere malik bir flan ve fleref sa-
hibisin. Nitekim, Aiflei S›ddika’dan “Peygamberin ahlâk› nedir?” diye so-
ruldu da, cevaben: (Onun ahlâk›, Kur’an› Kerim idi) demifltir. Elhas›l,
h›rs ve hasedden, gazab ve hissetten, muamelâtta fliddetten çok uzak,
iflinde ve sözünde do¤ruluk, herkese muhabbet etmek, insanlardan vâki
olan kusurlar› affetmek, muamelatta herkese kolayl›k göstermek ve saire
gibi çok yüksek meziyet ve fazilete ve ahlâk kanunlar›na malik bulun-
makta idi. ‹flte, Peygamber Efendimizin getirdi¤i din ve medeniyeti ilâhi
ve hakiki olup layetegayyer bir yoldur.

Ayeti Celile (Sürei Nisa 65 inci ayet): (Hakikat ve nefsülemir; onlar›n
zannettikleri gibi de¤ildir; Zira senin hükmüne raz› olmad›klar› halde sa-
na iman etmifl olmazlar. Seni enva› nimetlerile terbiye eden Rabbin Ta-
alân›n izzet ve celaletine kasem ederim ki, onlar, aralar›nda, ihtilaf ettik-
leri meselelerde, seni (hakem) tayin edüp sonradan “hükmüne” raz› ol-
mad›kça, sana, tamamile ink›yad ve iman etmifl olmazlar; ancak, verdi¤in
hüküm, kendi nefislerinde güçlük ve flek b›rakmay›nca, zahir ve bat›nda,
sana iman ile arz› teslimiyet ederler.) Elhas›l, insanlar (1) – Aralar›nda ih-
tilâf ettikleri meselelerde Resülüllah› hakem tayin edüp hükmüne raz› ol-
mak, (2) – Taraf› Risaletten tebli¤ olunan hükme, kalben mutmein olmak
ve kalbinde helecan ve istirab görmemek Resülüllah›n hükmünün “hak”
oldu¤unu yak›nen bilmek ve itikad etmek, (3) – Resüllülah›n hükmüne,
kalbile râz› oldu¤u gibi ink›yadi zâhiri ile de münkad olmak flartt›r.

Resüli Ekrem Efendimiz, bir hadisi fleriflerinde: (Ben, bât›ldan hakka
meyletmifl do¤ru, kolay ve genifl bir din ile gönderildim; kim ki, benim
sünnetime –tarikati Muhammediyeye– muhalefet ederse, o, benden de¤il-
dir) buyurmufltur. Filhakika, fieriat› Muhammediye, di¤er fleriatlere nis-
betle en kolay ve hakiki, en makul ve mant›ki, en ilmi ve s›hhi, en içtimai
ve iktisadi bir yoldur. Art›k, Vahidi Zülcelâlin emreyledi¤i Resûli Zîflan›-
m›z›n kabul ve bizlere tebli¤ etti¤i ve Muhammedîler meclisinin tatbiki-
ne geçerek bütün mümin ve müslimlere beyan ve ilan eyledikleri emir ve
nehiy ümdelerinin hulâsas›n› kaydedelim. Ancak, bu emirlerin dünyevi
ve uhrevî, ferdî ve içtimaî, insanlar›n menfaatlerini ve faydalar›n›, se-
lâmet ve saadetlerini temine matuf olup mahz› hayr olan farz, vacib, ve-
ya sünnet ve müstehap gibi hükümlerden ibaret olup, nehiyleri –yasak et-
tikleri– de haram ve mekruh, gibi dünya ve âhirette ferde ve cemiyete za-
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rar verecek ve befleriyeti dalâlet ve felâketlere sürükleyecek “yasak” hü-
kümlerden ibaret ahlâkî ve amelî bir dini hakikidir. ‹flte, Cenab› Hakk›n
çizmifl oldu¤u bu hududu muhafaza edip onlarla amel edenler iki cihan-
da mes’ut ve bahtiyar olacaklar›, bilâkis bu hududu tecavüz edenler iki
cihanda mutazarr›r ve bedbaht olacaklar› gün gibi aflikard›r.

‹‹ssllââmm MMeeddeenniiyyeettiinniinn eemmiirrlleerriinnee mmüütteeaalllliikk üümmddeelleerr::

Bilmeyenler, bilsinler ki, ‹slâm dini bir dinî hak ve hakikattir. Ak›l ve
fikir, hikmet ve maslahat, hak ve adelet, fleref ve fazilet, ilim ve f›trat üze-
rine kurulmufl bir dinî umûmidir, hakiki ve fluurlu bir imana dayanan bir
dini tevhiddir. Cenab› Hakk› tevhid ve tenzih ile beraber, melâikei kira-
me, kitablara, umum peygamberlere, iman etmeyi ve peygamberlerin yük-
sek vas›flar›n› bildiren –akl›n kifayetsizli¤inden dolay›– vahiyye ihtiyaç
gösteren bir düsturi ‹lâhidir. Ahiret gününe, kaza ve kaderi– ilâhiye iman
etmek vacibdir. ‹slâm dini, daima akla hitab eder. Allah ile kul aras›nda
vas›ta yoktur. Peygamber ile ülema; emir ve nehiyleri tebli¤e memur olan
yüksek flahsiyetlerdir, muallimdirler. ‹slâm dini, davet etti¤i her fleye de-
lil getirir. ‹slam›n esas›, ilim ile kalemdir. ‹slâmiyet ak›l ve fikirleri, tak-
lid kaydlerinden kurtard›, fikre meflru’ bir hürriyet verdi. ‹slâm dininde,
akl›, esir edecek bir engel yoktur. Akla zarar verecek –maddi ve manevi–
her fleyi haram k›lm›flt›r.

‹nsan hayat›nda din, en mühim bir rükündür. Befler hayat›nda istika-
met, bafll›ca kalbe aittir, itikat; ancak delil ve bürhan ve ikna ile muhafa-
za olunur.  ‹badet; ancak Allah’a tazim ve iclalden ibarettir. ‹tikat ve ima-
n› kemale erdirmek ve muhafaza etmek, ibadetlerin dereceleri, güzellik-
leri, taharetin, namaz›n, zekatin, orucun, haccin, cihadin bütün faydala-
r›, hep, insanlara aittir. Beflerin bakas›, salah›, irtikas› evlenmekle olur.
Mal ve mülk, islamiyette, hayat›n mühim ihtiyaçlar›ndand›r. (fiüf’a), flir-
ketler, vak›flar, karz ve rehinler, ariyet ve hibelerin faydalar› insanlara
aittir. Herkes, hukukta müsavidir. Hak, vazifeden evveldir. ‹nsan haklar›,
Allah haklar›na dayan›r. Ahlâk›n haklara çok tesiri vard›r. ‹slâmiyette,
milliyet, kavmiyet, renk fark› yoktur. Azil ve nasib ümmetin elindedir.
Tasarruf ve temellük, sebebi sa’yü ameldir, baflka sebepler feridir. ‹slâm
dini, bir sebebi nizam ve ümrand›r. ‹nsan›n mi’yar ve mahiyeti, amelidir.
Amelin zafer kanunu, sebat ve azimdir. Tevekkül; kesbü ameli terketmek
de¤ildir.

Elhas›l, ‹slâm dini, bir dinî fazilet oldu¤undan, insanlara karfl› tatl›
söz, güler yüz ile mukabele etmek bir vazifedir. ‹slâm ahlâk›; (Allah’›n
emirlerine tazim, Allah’›n halk›na flefkat) esas›na müstenittir. Allah’a kar-
fl› edeb; Cenab› Hakk› çok zikretmek, abdest almak, gusletmek, befl vakit
namaz k›lmak, ibadette ihlâs, Allah’›n nimetlerine flükretmek, tevbe ve is-
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ti¤far, farz, vacib, sünnet, müstahab, mübah, gibi fleylerle iflti¤al, belalara
sabretmek, raz› olmak, kanaat etmek ve sonra tevekkül etmek, rahmeti
ilâhiyi ummak, istikametten ayr›lmamak, Cenab› Hakk›n rezzâk› âlem ol-
du¤una inanmak, felâketzedelere yard›m, herkese yard›m, zekat vermek,
sadaka vermek, oruç tutmak, itikaf etmek, sadakai f›t›r, kurban kesmek,
ölümü unutmamak, halalinden yemek ve giyinmek, ülülemre itaat, sebat,
muharebeye gitmek (flehid veya gazi olmak) temizli¤e ve taharete dikkat
etmek, hüsnü niyet, hayâ etmek, cenazeyi teflyi etmek, tehlikeden sak›n-
mak. Resülüllaha karfl› edeb, nefse karfl›, ana ve babaya karfl›, akrabaya ve
umum befleriyete karfl› edebli  bulunmak.

Yard›mlaflmak, adalet, ihsan, sab›r, hamiyet, mürüvvet, semahat, fle-
caat, vakar ve sekinet, hilim, r›fk, teflekkür, hazer, reca, s›lai rahim, tedbi-
ri maiflet, hüsnü muafleret, af, islah› beyn, g›bta gayret, va’de ve ahde ve-
fa, emri dinde salabet, her hayre mübaderet, hubbi fillah, bu¤zü fillah,
flevk ilellah, üns billah, meflru’ surette kazanç, infak, hürriyet, ülüvvi
himmet, selam vermek... Misafirin vazifesi, ev sahibinin vazifesi, mual-
lim’in vazifeleri, ana ve baban›n vazifeleri, evlad›n ana ve babaya karfl›
vazifesi, ülülemre karfl› vazife, ülülemrin flartlar›, hastalara karfl› vazife...
Evlenmek, kad›n›n erke¤ine, erke¤in kad›n›na karfl› vazifeleri.

Hukuka riayet; Allah’›n kullar›nda olan haklar, insan haklar›, hayvan
haklar›, nebatlara (bitkilere) karfl› vazife, nefsin hakk›, lisan›n, kula¤›n,
gözlerin, el ve ayaklar›n hakk›. Hükümetin, milletin hakk›, komflu hakk›,
arkadafll›k hakk›, kardefllik hakk›, ortak hakk›, alacakl›n›n hakk›, borçlu-
nun hakk›, hizmetkâr›n hakk›, camiin, imam›n, müezzin, cemaatin ve va-
izin hakk›. Yafll› olanlar›n, çocuklar›n, âmân›n, sâilin, mes’ulîn haklar›.
Gayr› müslimlerin hakk›... ilâ.

‹‹ssllââmm mmeeddeenniiyyeettiinniinn yyaassaakk eettttii¤¤ii flfleeyylleerr:: (2)

fiirk, küfür nifak, riyâ, gazap, hased, hikid, kibir, ucûb, zulüm, zem
ve g›ybet, tama’, h›rs, Allah’›n haklar›na ehemmiyet vermemek, kaza’ya
râz› olmamak, âhireti düflünmemek, Allah›n rahmetine güvenerek Al-
lah’›n gazab›ndan emin olmak, hâlika ve halka teflekkür etmemek. ‹lmile
amel etmemek, Kur’andan ve ilimden ve ibadetlerden bildiklerile ö¤ünüp
caka yapmak, ülema ile istihza, Allah’a ve Resülüne kasdan yalan isnad
etmek, kötü bid’atler ile amel etmek, bile bile sünneti flerifeleri terk et-
mek, kaderi inkar, zalimleri ve fâs›kleri sevmek, müminlere bu¤z, evliya-
ya eziyet, zamana küfür, Allah’›n gazabetti¤i fleylere tâzim, iyili¤e karfl›
küfran› nimet, büyük günahlar›n ifllenmesine r›za göstermek, Kur’an› Ke-

Meflhur Eyyüb Sultan226600 // 

2 Kitabüzzevacir an iktirafil kebair lil İmam İbni haceril Mekkiyil heytemiy C: 1/2.



rimi bildi¤i halde unutmak, zaruretsiz avret yerini açmak, hayz halinde
münasebette bulunmak, namaz›, özürsüz, vaktinden geçirmek, abdesti
noksan almak, namazlar›n vaciblerini terketmek, Cuma namazlar›n› özür-
süz terketmek, namazlarda cemaat› çi¤nemek, namazda gözlerini gök’e
dikmek, kabirleri mescit yapmak, tehlike varken kad›n yaln›zca seyahat
etmek, erkek olan halis ipek elbise giymek, erkek kendini kad›nlara ben-
zetmek, gurur getiren elbiseyi giymek, kad›n; tenini gösteren elbise giy-
mek, yürürken cakal› yürümek, musibet zaman›nda saç›n› bafl›n› yolmak,
yollara ve a¤aç altlar›na ve subafllar›na abdest bozmak, pislikten sak›nma-
mak, Allah’a kavuflmay› istememek, zekatini, özürsüz tehiretmek, cö-
mertli¤inin ve hay›rperverli¤inin medhedilmesini istemek, kudreti olma-
yan borçlunun hapsedilmesini istemek, çal›flmak gücü varken, dilenmek,
akrabas›n›n ihtiyac›n› defetmemek, sadaka ve iyili¤i bafla kakmak, muh-
taç olana su vermemek, oruç kazas›n› geciktirmek, bayram günlerinde
oruç tutmak, (ramazan bayram›n›n birinci ve kurban bayram›n›n dört gü-
nü), adaklar›n› yapmamak, haç farizas›n› ömrünün sonuna b›rakmak, ih-
ramda iken hayvan öldürmek, kudreti varken kurban kesmemek, zina, li-
vata, ihtikâr, kumar, faiz, süizan, lanet etmek, herkesi hakir görmek, hak-
s›z yere adam öldürmek, namuslulara iftira, yetimin mal›n› yemek, bafl-
kas›n›n mal›n› gasbetmek, h›rs›zl›k, hainlik, hakl› bir fleyde flehadeti ter-
ketmek, ashab› kirame, ve ülemaye sövmek, ülema›n aleyhinde bulun-
mak... Allah›n rahmetinden ümidini kesmek, Allah’›n azahinden emin
olmak, canl› hayvan› ateflte yakmak, küçük günahlara ›srar, casusluk, za-
lim’e dalkavukluk, ölüye avaz ile a¤lamak, zalimlerin ihsan›n› almak, bir
kimseyi fena lakap ile anmak, beylik malini çalmak, “ben bu ifli ifllersem”
kâfir olay›m veya dinimden dönmüfl olay›m” demek, bile bile bât›l’a yar-
d›m etmek, rüflvet almak ve vermek, kumar ve içki meclislerinde otur-
mak, büyük günahlardan tevbe etmemek, kabir ve ahiret hayat›nda tered-
düt etmek, kan ve domuz eti yemek, pis ve necis fleyleri yemek ve sat-
mak... Ana ve babay› evlad›ndan ay›rmak, evlad ve ayalini yüzüstü b›ra-
k›p gitmek, sebepsiz kad›n›n kocas›ndan boflanmas›n› istemek, zevcesi-
nin nafakas› vermemek, akraba ile alâkay› kesmek, ma’sum bir müslima-
n› veya bir zimmiyi öldürmek, kendi kendini öldürmek, bir mümine üç
günden fazla darg›n olmak, bir kad›n; kocas›n›n izni yok iken süslenip,
kokulan›p evinden ç›kmak, sebepsiz müslüman› veya zimmiyi dövmek
veya silah ile korkutmak, bir müminin ›rz ve namusuna leke sürmek, bir
mümini halk›n nazar›ndan düflürmeye çal›flmak, bir mümin g›ybet olu-
nurken susup r›za gösterip tasdik etmek, iki yüzlülük, mahrem s›rlar› fâ-
fletmek, emire isyan... Falc›l›k, büyücülük, falc›y› ve büyücüyü tasdik et-
mek, Allah’tan baflkas›n›n ismini anmak, cahilane taassub, bofl yere kav-
ga ve münakafla, lüzumsuz yere hüzün, muharebeden kaçmak, deyyus-
luk, mümini zalim’e haber vermek, al›flveriflte ve tartmakta hile, komflu-
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ya eza ve cefa, ihtiyaçtan fazla bina, s›n›r alâmetini bozmak, âmây› do¤ru
yoldan ç›karmak, orta¤›na hiyanet, vârislere veya baflkalar›na, borcu üze-
rine, yalan yere yemin etmek, yalandan neseb dava etmek, vasiyette bafl-
kas›n› zararland›rmak, ücretlinin hakk›n› vermemek, ayaküstü yemek ve
içmek, ramazan› flerifte aflikâre oruç yemek, kad›n kocas›ndan kaçmak, si-
lâh kullanmay› unutmak, halk› mübah olan fleylerden menetmek, flart›
vak›fa muhalefet, ihtiyaç halinde bekâr kalmak, herkese karfl› salih ve so-
fu tavr›n› tak›nmak, yol kesmek, dünyaya tap›n›rcas›na muhabbet, zina-
ya yaklaflt›r›c› fleyleri yapmak.

EEbbuu EEyyyyüübbeell EEnnssâârrii rraadd››yyee aannhhüüll BBâârriinniinn,,
PPeeyyggaammbbeerr EEffeennddiimmiizzddeenn rriivvaayyeett eeyylleeddii¤¤ii aahhââddiissii flfleerriiffeeyyee ddaaiirr bbiirr 

——  MMuukkaaddddiimmee  ——

Evvelce bahseyledi¤imiz vechile, Mihmandar› Resülillah, hazreti
Halid Ebu Eyyübel Ensâri R.A.A. in tercümei hali hakk›nda yaz›lan eser-
lerin içinde, en kuvvetli, mazbut ve mevsuk olan› “a’lemül ülema imam-
ül etk›ya, hadim-ü sünneti seyyid-il enbiya, meflhur Celaliddinis Süyuti
rahimehullah” ›n talebesinden “Nuriddin Aliyil ensari el Kurafiyyifl fiafi-
inin” — vefat› 940 — telifi olan (Nefehatül abiris sari bi ahadisi Ebi Ey-
yübel Ensâri) unvanl› k›ymetli eseridir. Bu eser, iki k›sma ayr›lm›flt›r: Bir
k›sm›, Ebu Eyyübel Ensârinin tercümei hali, di¤er k›sm› da Peygamber
Efendimizden rivayet eyledi¤i ahadisi flerifeye aittir. Eserin tercümei hal
k›sm›n›, lehül hamd, ikmal ettik. fiimdi, nöbet, hadis k›sm›na gelmifltir.
‹nayeti Hak ile, bu k›sm› da tamamlayaca¤›m›z› at›feti Samadâniyelerin-
den, ümid ederiz. (Allahü veliyyüttevfik). Ebu Eyyübel Ensâri R.A.A. ,
do¤up büyüdü¤ü Medinei Münevvere’den en uzak bir memlekette –‹stan-
bulda– irtihal eyleyen, ve ashab› kiram ve ensari zevil ihtiram›n en muh-
teremlerinden ve büyüklerinden olan, gerek Zati Ecellüâlân›n, gerekse za-
ti âlîi Risaletpenah Efendimizin sevgilileri olmakla beraber, hadisi flerif-
lerle ilan ve beyan edildi¤i vechile, memleketimizin ilk mücahidi ve ‹s-
tanbulun, ma’nen fatihi, ve ahirette de bu diyar›n alemdar› olmas› itiba-
riyle, bizim için, çok mühim ve çok k›ymetli bir zati âlikadirdir. Hak Ta-
alâ, bizleri, onun flefaatile mamur, sanca¤› alt›nda mahflur eylesin, amin.

Malûmdur ki, dinimizin iki esas› vard›r: Biri, Kur’an› Azimüflflan,
ya’ni Kelâmullah, di¤eri de Resüllüllah Efendimizin hadisi flerifleridir.
“‹cmai ümmet” ile “k›yas› fukaha” denilen iki delilimiz daha vard›r ki,
bunlar da evvelki iki hüccete racidir. (Kelamullah) h›fz› Samadânide bu-
lundu¤undan, k›yamete kadar, bâki ve dâimdir. Hadisi flerifler dahi, hi-
mayei ilâhi sayesinde, ashâb› kirâm efendilerimizin himmetlerile h›fz ve
zabt edilerek bizlere emanet edilmifltir.
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Eserimizin bafl›nda izah edildi¤i vechile, Peygamber Efendimizin as-
hab›n›n say›s› “R.A.A. hüm., ashabdan (Ebu Zerri G›fari) R.A.A. in riva-
yeti ve (‹bni Hibban) in tashihile sabit oldu¤u üzere, bütün enbiyaullah›n
adedine muadil olarak 124.000  (yüz yirmi dört bin) zevat› aliflanlardan
ibarettir. Ashab› kiram efendilerimizin hepsi adil, salih ve müctehid ol-
makla beraber, içlerinde “müctehidi mutlak” mertebesinde olanlar da
vard›r. Bilindi¤i üzere, “Müctehid”, ictihad›nda isabet ederse iki hasene,
hata ederse, bir hasene al›r. Onlar›n vücudlar›, biz, ümmeti Muhammed
için, “nimet”, ihtilâflar› de bizim için rahmet” tir. ‹flte, o kafilei ashab ara-
s›nda çok mümtaz simalar vard›r. Bizim veliyyi nimetimiz Ebu Eyyübel
Ensâri R.A.A. Hz. dahi zeka ve fazileti, sabr› flecaat›, ilmü ameli, seha ve
takvas›, gazâ ve cihadiyle maruf ve meflhurdur.(3) Bununla beraber, çok
hadisi flerif rivayet eden ashab› kiram efendilerimizden birisi de sahibi

menzili Resülillah, bu, Ebu Eyyübel Ensâridir. Nitekim, allâme (Haf›z Ze-
hebi) merhum, ashab› kiram aras›nda, en çok hadis rivayet edenlerin
isimlerini flöyle kaydetmektedir:

Bu listede görüldü¤ü üzere, hazreti Halid Ebu Eyyübel Ensâri R.A.A.
dahi, Peygamber Efendimizden 155 hadisi flerif rivayet etmifltir.(4) Nite-
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Ebu Hüreyre R.A.A. 5374
‹bni Ömer R.A.A. 2630
Enes ibni Malik R.A.A. 2276
Aifle R.A. anha 2210
‹bni Abbas R.A.A. 1670
Ebu Said R.A.A. 
1170/1586
Cabir R.A.A. 1540
Abdullah ibni Mesud R.A.A. 848
Ümmü Mesleme R.A. anha 378
Ebu Musa R.A.A. 360
Hazreti Ömer R.A.A. 537
Beraübnü Azib R.A.A. 305
Ebu Zerri G›fari R.A.A. 281
Sad R.A.A. 271
Ebu ‹mame R.A.A. 250

Sehlübnü Sad R.A.A. 188
Ubade R.A.A. 181
‹mran R.A.A. 180
Muaz R.A.A. 157
Ebu Eyyübel ensari R.A.A. 155
Cabirübnü Semüre R.A.A. 146
Osman ibni Affan R.A.A. 146
Ennuman bin Beflir R.A.A. 142
Üsame R.A.A. 132
Sevban R.A.A. 132
Ebu Bekriss›ddik R.A.A. 
132
Ebu Mesud R.A.A. 102
Cerire R.A.A. 100
‹bnü Ebi Evfa R.A.A. 95

3 Tezkiretülhuffaz C:1, S: 42, Şezeratüzzeheb C:1, S: 63; Kamusül alam C:4, S: 283.
4 Meşariki şerif C:1, S: 57.
5 Hulasa S: 86.
6 Ayni C:1, S: 104; Tehzib-ül esma vel lugat bin nebevi C:2, S: 177.



kim, ‹bni Melek merhum, Meflar›k› fierif flerhinde, Ebu Eyyübel Ensarinin
rivayetinin 155 yüzellibefl adeddir diyor. “13” hadisi flerifi sahihay›nda
olup birinde, (Buhari) münferid, beflinde (Müslim) münferid, di¤er 7 (ye-
di) sinde her ikisi de müttefiktirler.(5) Bu ifade, “Ayni” merhumda var-
d›r.(6) Abdül Ganiy Nablusi merhum “Zevahirül Mevani” eserinde 44
(k›rk dört) hadisi flerifi kaydediyor.(7) Ahmet bin Hanbel, Müsned’inde
(99) kadar hadis rivayet eyledi¤ini tesbit ediyor. Hülâsât-› tehzib-ül ke-
malde (150) hadisi flerif rivayeti vard›r, diyor. (Hulâsa S: 86). Bizim mu-
sann›f›m›z, (Nuriddin aliyil Ensaril Karafiyifl fiafii), Nefehatül abiris sari
bi ahadisi Ebi Eyyübel Ensâri unvanl› k›ymetli eserinde, Hazreti Halid
R.A.A. in (iki yüz on) 210 hadisi flerif rivayet eyledi¤ini kayd ve zabtey-
lemifltir. Mamafih hadis âlimlerince hadis rivayet etmenin flartlar›ndan
birisi de uzun ömürlü olmakt›r. Hazreti Mücahid dahi Resuli Azam efen-
dimizden sonra epeyce bir zaman yaflam›fl oldu¤undan tesbit edilen bu
210 hadis-i fleriften daha fazla rivayeti olmas› laz›m geliyor ise de bütün
ömrünü diyar› gurbette harp meydanlar›nda geçirdi¤i için yine hadis riva-
yet edenlerin 20 nci derecesini kazanm›flt›r.

Mumaileyh musann›f, ‹stanbul ülemas›ndan flöyle bir temennide bu-
lunarak (önsözünde) diyor ki; (Ben iflittim ki, (Bilahare, kendisinin de,
Kanuni Sultan Süleyman’›n zaman›nda ‹stanbul’a teflrif eyledi¤i sabit ol-
mufltur.) ‹stanbulda, hazreti Halid Ebu Eyyübel Ensâri R.A.A. in camii fle-
rifi muazzam bir mabed imifl, kabri flerifi ve türbei latifesi çok güzel bina
edilmifl, camide cemaat› islamiye çok kalabal›k, kabru flerifi ziyaret eden-
ler ise, daha ziyade oldu¤u halde, Ebu Eyyübel Ensârinin Peygamber
Efendimizden rivayet eyledi¤i hadisi flerifler okunmuyor ve tercümei ha-
lini her kimse bilmiyormufl. Halbuki ilim ve din noktai nazar›ndan, fev-
kalade k›ymet ve ehemmiyeti olan bu büyük flahsiyetle bütün müsliman-
lar ve bahusus alimler ve hele, ilmi hadis ile meflgul olanlar, her halde,
çok alakadar olmalar› icabeder. Çünkü, Cenab› Hak, kullar› aras›ndan se-
çip sevdi¤i ve habibi edibine yarü hemdem eyledi¤i ashab› kiram› içinde
büyük bir mevki ve itibar sahibi olan bu yüksek zat›n ilmü fazaili, mezi-
yet ve menak›b›, Peygamber Efendimize olan karabeti, bütün muharebe
ve gazalerde mücahedesi, bahusus Zat› Risaletpenahiden rivayet eyledi¤i
hadisi flerifleri, siyret ve flemailiâlileri, herhalde ihmal edilemeyecek bir
ehemmiyeti haizdir. Maamafih, haber ald›¤›ma göre, ‹stanbul’da, Osman-
l› diyar›nda ve bütün Türk dünyas›nda çok sevilen ve hürmetle kabri fle-
rifi ziyaret edilen, keramat› zahir ve havar›k› adat› bahir, malum ve mefl-
hur bir zat olmas› dolay›s›yle, ben de hazreti Ebu Eyyübün tercümei ha-
lini ve kuvvetli me’hazlere istinad eden tarihini ve Peygamber efendimiz-
den rivayet eyledi¤i bütün ahadisi flerifeyi kaydü tesbit ettim. Ta ki ‹stan-
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bul’daki Ebu Eyyübel Ensârinin camii flerifinde de bu hadisi flerifler, te-
berrüken bir sünneti hasene ve bir âdet-i müstahsene olarak okunsun ve
okutturulsun ve ben de hay›rl› ifle önayak olmak arzusunda bulundu¤um-
dan dolay› mecur olurum. Mesela: M›s›r’da medfun bulunan ashab› ki-
ramdan (Ukbetübnü Amiril Cüheni) R.A.A. in rivayet eyledi¤i hadisi fle-
rifler, kendi camiinde mahsus olarak okunmaktad›r. Kezalik, M›s›rda, Ka-
hirede, bulunan (Amrubnül As R.A.A.) in camii flerifinde (‹mam Mehe-
med ibni ‹drisifl fiafii R.A.A.) ›n bütün müellefat› ve yine (imami tahavi-
nin) asar›n› cemeden (Ebu Abdullah Mushammed bin Ebu Cemretül Ez-
diy) rahimehumallah›n rivayet eyledi¤i 360 üç yüz altm›fl hadisi flerifi,
müderris tayin edilmek, talebei ulüm celbedilmek ve vak›flar konulmak
suretile, her gün ders ders okutulmaktad›r. Bu sebeple, hem bütün cema-
ati müslimin dinliyerek, istifade etmekte, hem  de o mübareklerin aziz
ruhlar› mesrûr,istifâde etmekte,hem de o mübareklerin aziz ruhlar› mes-
rûr ve olmaktad›r.Ve bu da bizim diyar›m›zda (M›s›rda) ülemâ, sulâha ve
ehli iman için bir âdeti müstahsene de olmufltur. ‹nflaellah, benim bu de-
lâletim üzerine, ‹stanbul’da da (Ebu Eyyübel Ensâri R.A.A. in camii fleri-
finde, ülema, müderrisin ve va›zin hazarat›, bu eserimi –ümid ederem ki–
okuturlar. Ben evvela, hazreti Ebu Eyyübün R.A.A. Peygamber Efendimiz-
den rivayet eyledi¤i bütün hadisi flerifleri, gücüm yetti¤i kadar arad›m ve
210 hadisi flerif toplayabildim ve bunlar›, ben, tefsiri me’ sürlerden ve mefl-
hur ahadisi flerif kitablar›ndan ve baz› sahih ve mutemed siyer eserlerinden
telif ettim. Mesela: (‹madüddin bin Kesir) in “Elbidayetü ven nihaye” nam
muazzam eserinden, (ibnil Esir) in “Camiul Usul”ünden ve kendisinden
icazet ald›¤›m üstad›m ve fieyhim (Ebul Fadl Abdurrahman Celaliddini Su-
yuti) nin “Camiul Kebir” ve “Camius Sa¤ir” ve “Zevaid”inden ve “Siyere-
tün Nuril Hazin” ve “Eflflemsüfl fiami ed Dimaflk›y y›ssalihi” ve “Masariul
Uflflak” ve “Mevahibül ledüniye” ve “Tergib ve Terhib” gibi mühim ve mu-
temed kitablardan ald›m. Ve hadislerin ma’hezlerini flu iflaretlerle kaydet-
tim. Mesela: Camiül Usul (SU), ‹bni Kesir (KR), Elbidayetü ven Nihaye
(YH), Dürrül me’sür li Celaliddin es-Suyuti (DR), Camiül Kebir (S), Cami-
üs Sa¤ir (S), Zevaidüs Suyuti (Z), Zevaid litilmizi (D), Tergib ve Terhib (T),
Masar›ul uflflak (MS), Mevahibül Kastalani (HB) remizlerini kulland›m. Ve
eserimizi, (Sünen) denilen eserler gibi “bab”lara ay›rd›m. Ve bu eserimin
ismini de (Nefâhatül abirissâri bi ahadisi Ebi Eyyübel Ensâri) koydum. Ve
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8 Şimdiye kadar böyle bir şey yapılmamıştır. Çünkü, işitmedik. Hele, şimdiden sonra da yapılmasına im-
kan yoktur, çünkü ehli kalmamıştır. Esasen, bizim memleketimizde ülema efendilerimiz arasında (İlmi ha-
disi şerif) ile meşgul olan zevati kiram pek az bulunmuştur. Bununla beraber, Büyük Millet Meclisinin ka-
rarıyla ve Diyanet Riyasetinin himmetiyle (Buharii şerifi) Türkçeye tercümekte iken alemi cemale intikal
eden (Baban zade Ahmed Naim B.) merhumu, rahmet ile yadetmeden geçemeyeceğim. Filhakika, mer-
humun tercümesinin birinci cildi fevkalade bir kıymet ve ehemmiyeti haizdir. İkinci ve üçüncü cildleri
de büyük bir sa’y ve himmet eseri olduğu meydandadır. Merhumun vefatı üzerine, üçüncü cildden son-
ra, ta, on ikinci cildin sonuna kadar, eserin ikmalini deruhte buyuran ve yüksek ihtisası ile maruf –eski
Afyon Karahisarı mebusu– ders’am’dan üstadımız, (Kamil Miras) efendinin dahi büyük himmet ve gay-
retine, minnet ve şükranlarımızı arzetmeyi bir vazife addederim. “Alasonyalı H.M. “C.Ö.” 



Cenabi Hak Celle ve alâ’dan niyaz ederim ki, “Ebu Eyyüb R.A.A.” in Pey-
gamber Efendimizden rivayet eyledi¤i bu hadisi flerifleri, ‹stanbul’da, ken-
di camii flerifinde müderrisler; talebe ve cemaati müslimine, teberrüken,
talim ve takrir etsinler, ben de me’cur olay›m, okutanlar, okuyanlar ve din-
leyenler de müsab ve müstefid olsunlar. Ve bu cihetin –Ebu Eyyüb’ün ri-
vayet eyledi¤i hadisler ve tercümei halini okutman›n– temini içinde müs-
lümanlar›n zenginlerinden kad›n, erkek ve erbab› hayr taraf›ndan akarlar,
vak›flar, tahsisler yapmalar›n› ümid ve reca ederim). Musann›f›n ifadesi,
burada bitiyor.(8)

EEbbuu EEyyyyüübbeell EEnnssâârrii rraadd››yyeellllaahhüü aannhhiinn 
PPeeyyggaammbbeerr EEffeennddiimmiizzddeenn rriivvaayyeettlleerrii ::

Hazreti Ebu Eyyübün, bizzat Resüli Ekrem hazretlerinden rivayetleri
flüphesiz sabit ve muhakkakt›r. Nitekim biraz sonra hadis k›sm›nda görü-
lecektir. Ve iki yüz on hadis kadar tesbit edilmifltir. Ebu Eyyüb hazretleri-
nin kendisi de (Übeyyübnü Kaab) rad›yellahu anh ve daha baz› ashâb› ki-
râm efendilerimizin vas›talariyle, Peygamber Efendimizden rivayet etmifl-
tir.

‹‹SSTT‹‹TTRRAATT

HHaaddiiss rriivvaayyeett eettmmeekk hhuussuussuunnddaa bbiilliinnmmeessii llaazz››mm ggeelleenn 
mmüühhiimm nnookkttaallaarrddaann bbiirriissii ::

Peygamber Efendimiz S.A. ve sellem’den bizlere hadisi flerif rivayet
eden çok flerefli insanlar hep eshab› kiram hazerat›d›r. Onlar olmasayd›
dinimizin iki esas›ndan biri olan bu kadar hadisi flerifleri biz kimden ö¤-
renebilecektik? Allahü Teala onlar›n hepsinden raz› olsun. Ancak onlar
da bu hususta çok hassas ve ihtiyatkar bulunmufllar ve bir tak›m flartlara
tabi olmufllard›r. fiöyle ki dedi¤imiz gibi Peygamber Efendimizden hadis
rivayet etmek meselesi hem uzunca bir sohbete, hem de Resuli Ekrem
efendimizin vefat›ndan sonra uzun müddet yaflama¤a ba¤l›d›r. Hatta ha-
dis rivayet etmek hususunda muktezay› befleriye yan›lmaktan dahi ashab-
› kiram çok çekinirlerdi. Binaenaleyh baz› ashab-› kiram hazerat› da Hic-
retten sonra çok yaflamam›fllar ve yahut irtihal-i Peygamberiyi metakip
hemen vefat edivermifllerdir. Buhusus ki bir k›s›m ashab efendilerimiz
harp, siyaset, idare-i hükumet ve memleket iflleriyle meflgul olmufllar. He-
le hele mihmandar-› Resuli Kibriya Ebu Eyyüb-el Ensâri R.A. gibi birçok
eshab-› kiram hazerat› îlây› Kelimetullah u¤runda cihadda yani muhare-
be meydanlar›nda hayatlar›n› geçirmifl olduklar›ndan bu gibi haller Resu-
li Ekremden hadis-i flerif rivayet etme¤e mani teflkil etmiflti. Mesela mü-
cahidlerden ve aflere-i mübeflflere’den Ebu Ubeyde bin Cerrah R.A. bu
yüzden ancak on dört, meflhur Seyfullahil Meslul Halid bin Velid ancak
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on sekiz hadis rivayet edebilmifllerdir. Zira bunlar ömürlerini hep din u¤-
runda gazalarda geçirdiklerinden rivayetleri çok az olmufltur; hatta az ha-
dis rivayet edenlerden birisi de Ebu Bekriss›ddiyk R.A. d›r ki rivayeti an-
cak 142 hadistir. Halbuki bütün hayat› boyunca Resuli Ekremle beraber
bulundu¤u halde peygamberimizin irtihalinden sonra ancak iki sene ka-
dar k›sa bir zaman yaflam›fl oldu¤u için rivayeti çok olamam›flt›r. Hazreti
Ömer’in dahi rivayeti ancak 500 hadis-i fleriften ibarettir.

Elhas›l bu gibi birçok sebeplerden dolay› baz›lar›n›n rivayeti az ola-
bilir. Binaenaleyh, bizim sultan›m›z ve büyük mücahidimiz Ebu Eyyüb-
el Ensari’nin dahi – kendisi harp meydanlar›ndan ömrünü geçirmifl oldu-
¤undan rivayeti kay›d ve zab›t edildi¤i veçhile 210 hadis-i fleriftir. Lakin
musann›f›m›z eserinin mukaddimesinde bu hususu tetkik ve tahkik ede-
rek Hazreti Mihmandar›n rivayet eyledi¤i hadis-i fleriflerin miktar›n›n bu
adedden fazla olaca¤›n› tahmin etmektedir. Nefahatül Abiris Sari, S: 158.

‹‹LLAAVVEE

Nitekim ben abdi âciz cemal bî kemal, hadis kitaplar›nda bulabildi-
¤im Hazreti Halid Ebu Eyyüb’ün rivayet etti¤i birkaç hadisi flerifi ilave

olarak burac›¤a kaydedece¤im.

1- Ebu Davud-üd Tayalisi merhum Müsnedinin C: 2, 81 inci sayfa-
s›nda Ebu Eyyüb-el Ensâri’den bu hadis-i flerifi rivayet etmifltir:

TTüürrkkççeessii:: Resuli Ekrem efendimiz bu hadis-i flerifinde “Sizden biri-
niz, aks›rd›¤›nda, hemen elhamdülillah alâ külli hâl yani herhalde hamd
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Allah Celle’ye mahsustur desin. Aks›ran›n yan›nda bulunan da ona kar-
fl›: yerhamükellah yani Allah sana rahmet eylesin desin; sonra aks›ran da
ona yehdikümullahü ve yüslihu bâleküm, desin, yani Allah Celle, sizlere
de hidayet eylesin, hal ve hat›r›n›z› gönüllerinizi hofl eylesin deyerek mu-
kabelede bulunsun.” buyurmufltur. Müsnedi Ahmet C: 5 S: 419 Tirmizi,
Nesei, Hakim, Ettac el Camiül Usul C:5 S: 284.

‹‹zzaahh:: Buradaki emir cumhura göre menduptur, yani müstehaba mah-
muldür. Vaciptir diyenler de olmufltur; flu kadar var ki aks›ran kimse el-
hamdülillah derse ona yerhamükellah denilir. Amma elhamdülillah de-
meyene hiçbir fley denilmez hatta denilirse mekruh bile olur. Üçten fazla
aks›rana ise karfl›l›k olarak hiçbir fley denilmez. Mesele: Namaz k›lan bir
kimse namaz içinde “namaz d›fl›nda veya içinde aks›ran bir kimseye
“yerhamükellah” diyemez, derse k›lan›n namaz› fâsit olur; çünki bu hal
namaz içinde konuflmak demektir.

2– Yine Ebu Eyyüb-el Ensâri R.A. rivayetiyle sabit olan hadis-i flerif-
lerden birisi de bu hadis-i fleriftir: Resuli Ekrem efendimiz buyurmufltur
ki:

TTüürrkkççeessii:: “Ecrü mesubat›n büyüklü¤ü –çoklu¤u– gelen musibetin
büyüklü¤üne göredi. Cenab-› Hak bir kavme muhabbet etti mi, onlar› ip-

tilâ k›lar yani onlara mihnet ve meflakkatlar verir demektir.”TTüürrkkççeessii:: Re-
sulü Ekrem efendimiz dua buyurdu¤u zaman çok kerre evvela kendi nef-
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si için sonra da baflkalar› için dua ederdi. Mesela “Allah bize rahmet ey-
lesin ve Musaya da rahmet eylesin” buyurdu¤u gibi.

TTüürrkkççeessii:: Resulü Ekrem efendimiz tevazu’unun kemâlinden dolay›
at› ve devesi var iken bazen biner ve sökülmüfl ayakkab›s›n› diker ve göm-
le¤ini, çamafl›r›n› kendi nevinden yahut baflka bir neviden yama yamar-
d›, ve yünlü kaba elbise dahi giyerdi ve der idi ki, “tevazuî ve iktisadî ve
ahlâk-› Hamide’den olan benim bu sünnetimi terkeden kimse benden de-
¤ildir” buyurmufltur.

TTüürrkkççeessii:: “Bir kimse uzvu esfehine elini sürerse kalks›n mendup ola-
rak abdest als›n buyurmufltur.” Hanefi mezhebine göre bir kimse kendi
avret mahalline de¤il hatta bir kad›na bile flehvet ile veya flehvetsiz ola-
rak elini süren kimsenin abdesti bozulmaz; me¤er ki mezi ç›karsa o za-
man bozulur. ‹mam-› fiafii hazretleri ise “Mahremi olmayan bir kad›na
elini süren bir kimsenin abdesti bozulur.” diye içtihad buyurmufltur.

HHaazzrreettii EEbbuu EEyyyyüübb RRaadd››yyeellllaahhuu aannhh vvaass››ttaassiiyyllee,, RReessüüllii EEkkrreemm 
eeffeennddiimmiizzddeenn hhaaddiissii flfleerriiff rriivvaayyeett eeddeenn zzeevvaatt›› kkiirraamm››nn iissiimmlleerrii::

(Übeyyübnü Kaab), (Elberâübnü Azib), (Câbirübnü Semüre), (‹bnü
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Seyyid), (Urve), (Ebu Yezid), (Zeydübnü Halid), (M›kdanübnü Mâ’di
Kerb), (‹bni Abbas), (Enes), (‹bnü Ömer), (Ebu Ümametül Bâhili) (Atâül-
leysi), kendi kölesi (Eflâh), (Kendi o¤lu Hâlid ve onun o¤lu Eyyüb ve Câ-
bir bin Abdullah), tâbiinden (Saidübnül Müseyyib), (Salimübnü Abdul-
lah), (Ebu Seleme), (Atâübnü Yesar), (Atâübnü Yezid), (Ubadetübnül Ve-
lid), (Urve), daha birçok ashâb› kirâm ve tâbiini zevil ihtiram kendisinden
rivayet etmifllerdir.(9)

Hazreti Halid Ebu Eyyübel Ensâri Radiye anhül Bâri, Peygamber
Efendimizden rivayet eyledi¤i hadisi fleriflerin tercüme ve izahlar›na bafl-
l›yoruz; müfettihül ebvâb olan Cenab› Hak, feth ve tevfik ihsan buyursun
ve bizi Cenab-› Edip Muhammed Mustafa S.A. ve sellem efendimizin flu

mübarek dua-i nebevilerine kabul buyursun, âmin:

TTüükkççeessii:: “Yâ Allah, benden sonra gelecek vekillerime yani ulemaya,
rahmet eyle ki onlar benim sözlerimi, hadis-i fleriflerimi ve sünnet-i Mu-
hammediyelerimi nakil ve rivayet ederler ve insanlara da tâlim ederler.”
El Fethül Kebir lis-Suyuti C: 1 S: 233. Di¤er bir dua ve vasiyetinde, “Hâ-
z›r olanlar›n›z, gâip olanlar›n›za tebli¤ etsinler; zira olur ki hâz›r olan›n›z
sözümü kendisinden daha anlay›fll› bir kimseye tebli¤ etmifl olur.” Di¤er
bir duas›nda da “Benim sözümü kendisinden daha anlay›fll› bir kimseye
tebli¤ etmifl olur.”; di¤er bir duas›nda da “Benim sözümü iflitip belledik-
ten sonra iflitti¤i gibi baflkas›na erifltiren Allah yüzünü a¤arts›n, nurlan-
d›rs›n.” diye buyurmufltur.(10)

BBuu bbaapp,, tteevvhhiidd vvee iibbaaddeettttee iihhllââss hhaakkkk››nnddaadd››rr..

HHaaddiiss —— 11 ::

TTeerrccüümmeessii:: Ebu Eyyüb el Ensâri (R.A.A.) den flöyle rivayet edilmifl ve
demifltir ki, Nebiy aleyhisselâtü vesselâm bana haber verdi:

Lâilâhe illellah (yani, vâhidi zülcelâl ve mâ’budü bilhak olan Allah
celle flânühü dan baflka Allah yoktur) diyen bir kimse, flüphesiz nâr’e da-
hil olmaz. (Dürril Me’sur) (Buhari-i fierif C:1 S: 59).

‹‹zzaahh›› :: Lâkin –zikrullah kasdiyle de¤il de– iman bahsinde, bu keli-
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mei tevhid’e (Muhammed Resülüllah) cümlei cemilesini de ilave etmek

icabeder. Bununla beraber, bunlar› s›dku ihlas ve fluur ile ikrar ve tasdik
ettikten sonra, bu kelimei flehadet’e muvazi olarak ahkam› ‹slâmiyenin
emir k›s›mlariyle âmil olmak ve nehiy k›s›mlar›ndan da ictinab etmek
(f›rsat bulursa) lâz›md›r. Bahusus, bunlar›n mütemmimi olarak (ahlâk›
Muhammediye) düsturlarile de mavsuf bulunmak laz›md›r. ‹flte bu keli-
mei tevhid, insan› flirk ve küfürden halâs eder –nifak baflka–. ‹man›n ha-
kikat›, Allah Taalâ taraf›ndan kullar›na teklif edilen ve ekmeli enbiyâ
Muhammed Mustafa sallellahü aleyhi ve sellem efendimiz vas›tasiyle
bizlere tebli¤ buyurulan ve bu hususta da bizlerde ilmi zaruri has›l olan
fleyleri yak›n› kâmil ile tasdik etmektir. Mesela; Hak Taalâ hazretlerinin
birli¤ine, melâikei, kiramina, kitaplar›na, peygamberlerine, ahiret günü-
ne, kazâ ve kaderine, namaz›n, orucun, zekatin, kudreti olanlara haccin
farz oldu¤una iman etmek, masum olan bir insan›, zulmen öldürmek, zi-
na... gibi kat’iyen haram olan fleylerin haram oldu¤unu kabul ve tasdik et-
mektir. Hulasa, iman ve islam›n hakikat›; Peygamber Hazreti Muhammed
sallellahü aleyhi ve sellem efendimizin hak Peygamber oldu¤unu kabul
ve Allah taraf›ndan bizlere getirdi¤i emir ve nehiylere, zahiren ve bat›-
nen, itaat etmek demektir. Binaenaleyh, bu tasdik ve inkiyattan sonra,
(Eflhedü en lâ ilâhe illellah ve eflhedü enne Muhammeden Resülüllah) tan
ibaret olan kelimei flehadeti söylemek mümin hakk›nda, ‹slâm dininin
hükümlerini icra ve tatbik bafll›ca sebeptir. Kalben iman› olup dilsiz bu-
lunan veyahut kalben iman› müteakip vefat eden bir kimse Allah indin-
de mümin olup Cennet’e dahil olmak ve ateflten kurtulmak mükâfat›n›
kazan›r. Fakat, kalben tasdik edip de kelimei flehadeti lisanen ikrarda
inad eden kimse, el’iyazü billah, kâfirdir. Çünkü, yaln›z kalbin tasdikine
itibar olunmaz. Hele, kalbinde tasdik olmay›p yaln›z dili ile kelimei fle-
hadeti getirmek dahi makbul de¤ildir ki, bu gibilere münaf›k denilir, bu
gibiler, müflrik ve kâfir olanlardan daha afla¤›d›r. Ve azaplar› da o nisbet-
te çok elim ve fliddetli olacakt›r (Allahümmeh - fazna mineflflirki vel küf-
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ri vennifak ve nevvir kulûbena binuril imani vel Kur’an!)

Mümin olan bir kimseye ömründe bir kere ikrar etmek farz› ayn’d›r.
Ondan sonra tekrar etmek fazaili amalden olup Cenab› Hakka tekarrüp et-
me¤e ve kötü ahlâktan kurtulup güzel ahlâk ile muttas›f olma¤a sebeptir.
Zira bir kimse bu kelimei tayyibeyi tekrar tekrar ettikçe, onun harekâat ve
sekenât›nda tevekkül, ibadetinde ihlâs, mâ sivallahdan g›nâ, Hakka ta’z-
im ile ibadet, azay› zâhire ve bât›nesini, ancak, Allah’›n kullu¤una tahsis
etmifl olur. “Tevhid”, tevhidi rububiyet ve tevhidi ubudiyet olmak üzere
iki k›s›md›r. (Tevhidi Rübubiyet); her fleyde Hâlik› Taalâdan gayr› Hâl›k
yoktur, diye itikad etmektir. (Tevhidi Ubudiyet); Hak Taalâdan gayr›
ma’bud yoktur, diye itikad etmektir. As›l imanda muteber olan tevhidi
ubudiyettir. 

HHaaddiiss —— 22 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü anh’den flöyle rivayet
edilmifl ve demifltir ki: Bir zat, Nebiyyi Zîflan sallellahu aleyhi ve sellem
efendimiz hazretlerine (Yâ Resülellah, beni cennete girmeye ve cehen-
nemden uzaklaflt›rmaya sebep olacak muteber bir ibadet tavsiye buyursa-
n›z) diye rica ve temennide bulunmufltu. Resüli Ekrem efendimiz ceva-
ben: (Allah Taalây› tevhid edersin ve Allah’a ibadette hiçbir fleyi flerik k›l-
mazs›n, namaz k›lar, zekât verir, s›lai rahim edersin) buyurdu. O zat dö-
nüp gitti¤inde, Peygamber aleyhisselâm, “Bu zat, e¤er, benim ona emret-
ti¤ime temessük ederse, duhuli evvelîn ile cenete dahil olur” buyurmufl-
tur.

‹‹zzaahh››:: Filhakika, bir kimse, ‹slâmiyetin esaslar›ndan olan Allah’a flirk
koflmaz, Allah’›n emirlerine itaat ve nehiylerinden ictinab ederse ve ba-
husus bedeni ve büyük bir ibadet olan befl vakit namaz›, vaktinde ve ta’di-
li erkan ile k›larsa yani adet olarak de¤il de ibadet olarak k›lar (çünki bu
ibadet Hakkullah’d›r yani bizim üzerimizde Allah’›n hakk›d›r; binaena-
leyh Allah’›n hakk›n› tan›yan bir kimse halk›n hakk›n› da tan›yaca¤› flüp-
hesizdir). Ve en büyük malî ibadet ve ‹slâm›n köprüsü olan –mükellef
ise– zekat›n› verir ve mahlukat ile olan muamelat›n elzem ve ehemmi
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bulunan akrabalar›na da elinden geldi¤i kadar s›lai rahim ederse, flüphe-
siz, cennete dahil olacak ve cehennemden uzak kalacakt›r. Bununla bera-
ber, iki ‹slâm erkân› olan “oruç” ile “hacc” ibadetleri de bunlar› takib ede-
ce¤ine flüphe yoktur. Dürrül Me’sur.

HHaaddiiss —— 33 :: 

TTeerrccüümmeessii:: Ebu Eyyüb el Ensari rad›yellahü anh’den, Resüli Ekrem
efendimiz buyurmufltur ki: (bir kimse, zâhir ve bât›n›n› tanzif ve tathir ile
k›rk gün halisâne amel ve ibadet ederse, onun kalbi menbai hikmet olup
lisaninden zülâli marifet cereyane bafllar.)

‹‹zzaahh››:: Ya’ni o kimse, vücudunu –pisliklerden– kirlerden, havassi
zâhire ve bât›nesini –bu ihlas sayesinde– mutlak surette serbestlikten,
ak›l ve fikrini, lisan ve hayalini akaidi fâside ve mezahibi bât›le ve tahay-
yülât› denî’eden zihnini “marifeti Hakk› ve garâibi havass›” ve “esrar›
ülûmu” anlamaya mâni olacak alçak düflüncelerden, kalbini hemmü gam
tevlid eden kötü cereyanlardan, ruhunu birtak›m hasis emel ve teaflfluk-
larla irfan› Mevlâ ve kurbu Haktan mahrum etmekten, elhas›l ruhani ni-
metlerden ve flerif hazlardan ve nûri basirete hâil olan hallerden uzak kal-
mak için, k›rk gün Vacibülvücud Taalâ ve tekaddes hazretlerine ihlâs ile
ibadet etmelidir ki ilmü hikmetle dolacak olan kalbinden lisan›na akis te-
celli edebilsin. ‹flte bu tahareti maneviyeye devam ve sebat ile mücahede
edenlerdir ki cemali Zülcelâle mazhar olacaklard›r. Çünkü, insan›n kalbi,
manzar› ilâhi oldu¤undan çok k›ymetli ve ehemmiyetlidir. An›n için kal-
bi, hep iyi ve hay›rl› düflüncelerle meflgul etmeli, fleytânî ve flehvânî ha-
t›ralardan muhafaza etmelidir. Bu hususta insan, fevkalâde hassas bulun-
mal›; insan›n kalbi iman, Kur’an ve zikrullahtan vesair iyi fleylerden hâlî
kal›rsa, iflledi¤i ifl ve söyledi¤i sözler berbat olacakt›r. O halde bu gibi
kalblerin hayvan kalbinden ne fark› olabilir! Belki, insanda ak›l cevheri
bulundu¤undan hayvanlar›n yapamayacaklar› fenal›klar›, insanlar yapar;
bu sebeple bu gibiler hayvandan da afla¤› düflebilir.

Hadisi flerifte k›rk (40) adedi zikredilmesinin hikmeti vard›r: ‹nsan›n
kemali k›rk yafl›nda olur. Nitekim, Resüli Ekrem efendimize nübüvvet,
k›rk yafl›nda gelmiflti ki bu erbain (k›rk) adedinde birtak›m mühim esrar
oldu¤u muhakkakt›r. Mesela: Adem aleyhisselam’›n hilkati 40 günde ta-
mam olmufl, Nutfe; rahmi maderde k›rk gün nutfe, k›rk gün aleka, k›rk
gün mudga olarak kal›r, sonra cenin halini al›r. Musa aleyhisselam Cebe-
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li Tur’da k›rk gün münacaatte bulundu. Koyun’un zekâtta nisab› k›rkta
birdir. Mal›n zekât›n›n farziyeti de k›rkta birdir, ana ve baban›n evlâd›na
duas› k›rk sene bâki kal›r, mümin öldü¤ü zaman musallâs›, onun için k›rk
gün a¤lar, ehli ‹slâm›n adedi de Hazreti Ömer Rad›yellahü anh ile k›rkta
tamam oldu. K›rk hadisi flerif h›fzedip nâs’e tebli¤ eden kimsenin ülema
ve fukaha ve flüheda zümresine dahil olur.(11)

HHaaddiiss —— 44 ::

Ebu Eyyüb el Ensâri Rad›yellahü anh’den flöyle rivayet edilerek de-
mifltir: Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi vesellem buyurmufltur ki:

TTeerrccüümmeessii :: Allah Taalâ hazretlerine ibadet edip ona hiçbir flerik tut-
mayan, namaz›n› k›lan, zekât›n› veren, Ramazan orucunu tutan ve büyük
günahlardan kendini koruyan bir kul yoktur ki Cennete girmesin. Ashab›
Kiram “büyük günahlar nelerdir” diye sorduklar›nda, buyurdu ki: Allah
Taalâya flirk etmek, adam öldürmek, ve harpten kaçmakt›r.)

‹‹zzaahh :: Bir mümin ve müsliman, Vahidi Zülcelâl olan Allah Celleye
iman eder ve ona hiçbir flerik tutmaz, befl vakit namaz›n› flartlar›na ve er-
kân›na riayet ederek candan [yani ruhu ile beraber] k›lar, farz olan zeka-
t›n› da seve seve verir, ramazan› flerifte orucunu da gönülden tutarsa, cen-
nete gidece¤ine flüphe yok, amma, Peygamber efendimiz, o kimsenin bü-
yük günahlardan korunmas›n› flart koflmufl oldu¤undan her müsliman›n
buna son derece dikkat etmesi icabeder. Ya’ni, ben namaz k›l›yorum, ze-
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kât veriyorum, oruç tutuyorum diyerek ameline güvenmek suretile huku-
ku ibad ve hukukullah’a tecavüz etmemelidir. Bu büyük günahlardan fev-
kalâde sak›nmal›d›r. Büyük günahlar›n baz›lar›, bu hadisi flerifte tasrih
edilmifl ise de, di¤er hadisi fleriflerle bildirilen umum (büyük ve küçük)
günahlardan, âk›l olanlar›n sak›nmalar› icabeder. Bu hadisi flerifte Resü-
li Ekrem efendimiz, ‹slâm›n flartlar›n› saym›fl, fakat Hacc’dan bahis bu-
yurmam›flt›r. Bu, ya o tarihte hacc farz olunmam›flt›, yahut, bu hadisi fle-
rifin sebebi vürudu olan zata henüz hacc farzolmam›flt›, veyahut hacc, ‹s-
lâm›n di¤er flartlar› gibi olmay›p, flartlar›n› hâiz olan için ömründe bir ke-
re farz oldu¤undan, belki, çok zamanlarda, belki, her günde, her senede,
çok kimselere farz olmufl olanlar› beyan buyurulmufl oldu¤u içindir. (Al-
lahu â’lemu bihakikatil hâl).

HHaaddiiss —— 55 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü anh’den flöyle rivayet
ederek demifltir ki: (Bir zat, Resüli Ekrem hazretlerine gelerek, “ya Resü-
lellah bana öyle bir amel tavsiye buyur ki, ben o amelimle cennet’e yak›n
olay›m, cehennemden de uzak kalay›m” dedi. Sultan› Enbiyâ efendimiz
ona cevaben: (Allah Celle’ye ibadette hiçbir fleyi flerik tutmazs›n, namaz›-
n› k›lars›n, zekât›n› verirsin, s›lai rahim edersin) buyurmufltur. Bu zat dö-
nüp gittikten sonra, Fahri âlem Efendimiz: (E¤er, bu zat kendine emrolu-
nan› tutarsa Cennet’e dahil olur.) buyurmufltur.

‹‹zzaahh :: Filhakika zât› risaletpenah efendimizin tavsiye buyurduklar›
umdeleri iman ve ihlâs ile yapabilenlerin, cennet’e gireceklerine flüphe
yok ise de, temessükte sebat ve devam etmek, hiç bezmemek, günden gü-
ne tekemmül ederek ubûdiyetini muhabbet ve aflk mertebesine ç›karmak
ve akrabalarla –onlar akreb bile olsalar– münasebet ve rab›tay› kesme-
mek, maddeten ve manen ahlâk› Muhammediye dairesinde onlarla hofl
geçinmek, mümkün olursa, aras›ra da onlarla hediyeleflmek, ‹slâm mede-
niyetinin icaplar› cümlesindendir. 
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HHaaddiiss —— 66 :: 

HHaaddiiss —— 77 ::

Bu 4. 5. 6. 7. nci hadisi fleriflerin metnü rivayetlerinde, her ne kadar
ufak tefek baz› farklar varsa da mealleri ayn› oldu¤undan tercüme ve
izahlar›n› flöylece hulasa edelim: Dördüncü hadisi flerifte, Peygamber
Efendimiz “flirk” kelimesini, ehemmiyetine binaen, iki defa tekrar buyu-
ruyor. Bilindi¤i gibi “fiirk” iki k›s›md›r. (Celiy) dir ki Vahidi Zülcelâl
olan Allah Celleyi b›rak›p aya, günefle, y›ld›zlara, a¤açlara, hayvanlara,
putlara, tapmakt›r ki Cenab› Hakk›n affetmeyece¤ini ilân buyurdu¤u pek
büyük bir günaht›r. ‹kincisi (Hafiy) dir ki ibadette riyâ yapmakt›r. Hadisi
flerifte olan flirk kelimesi her ikisine de flamil ise de, evvelkisi çok tehli-
keli ve aff› dahi gayri memuldür. ‹kincisi ibadette olan riyâ, kebairden ol-
du¤u muhakkakt›r. ‹badette “kalb ve niyet” halis olursa, o esnada, ariz
olan vesveseler, cennet’e girmeye mâni de¤ildir, lâkin, mümkün mertebe
gelen hat›ralarla mücahede etmek laz›md›r. Bununla beraber, riyâ, ameli
iptal etmese bile, sevap ve hasenat›n› mahvetmeye kâfidir, onun için ha-
ram oldu¤u muhakkakt›r. (Zekât) ve (Oruc) hakk›ndaki meseleler, f›k›h
kitaplar›nda, tafsilâtiyle vard›r. (S›lai rahim) meselesi de çok mühimdir;
Ana ve baban›n hukukuna son derece riayet etmek ile beraber, di¤er ak-
rabalarla hofl geçinmek vaciptir.

(Düflmandan firar) meselesine gelince; düflman›n kuvveti, ‹slâm kuv-
vetine müsavi veya bir misli fazla ise, ricat etmek caiz de¤ildir; e¤er, düfl-
man iki misli ve daha ziyade fâik bir kuvvette ise, vaziyet teemmül edil-
dikten sonra, ric’at etmeye müsaedei fler’iye vard›r. 

Hadisi flerifte, müsliman olan bir adam› veya müslim hükmünde bu-
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lunan bir zimmi’yi öldürmek veya kendi kendini öldürmek (intihar) gü-
naht›r. Haks›z yere, “kasdan” öldürene k›sas laz›m gelir (dünyada). Hülâ-
sa, bir kimse, farzlar›, vacipleri hakk›yle eda ve küçük ve büyük günah-
lardan ictinab etse ve bu hal üzere vefat etse, Hak Taalâ onun günahlar›-
n› affedip duhuli evvelîn ile cennetine idhâl eder. (Hazâ min fadli Rabbi-
nâ).

HHaaddiissii flfleerriiff —— 88 ::

(Bu bab, Kitâb› Azîz’e ve Sünneti Resül’e ittibâ etmek hakk›ndad›r.)
YYuukkaarr››kkii sseekkiizziinnccii hhaaddiissii flfleerriiffiinn tteerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri ra-

d›yellahü anh’den flöyle rivayet ederek demifltir ki, (Bir gün Resüli Ekrem
sallellahu taalâ aleyhi ve sellem efendimiz, bizim yan›m›za, bir fleyden
korkmufl gibi bir halde –heyecanl› bir tav›r ile– teflrif ederek buyurdu ki:
(Ben, sizin aran›zda bulundu¤um müddetçe bana itaat ediniz, sonra Kitâ-
bullah ile amel ediniz; o kitâb›n halâl dedi¤i halâld›r, haram dedi¤i de ha-
ramd›r.)

‹‹zzaahh›› :: Yani ben hayatta bulundu¤um müddetçe bana itaat ediniz,
çünkü, ben hiçbir fleyi emrü nehiy etmem, ancak Allah cellenin emrettik-
lerini  emir ve nehiy ettikleri ile nehiy ederim. fiu halde, bana itaat etmek
Allah taalaya itaat etmek demektir. (Men yutîirresüle fakad atâallah) yani
Resüli Ekreme kim itaat ederse Allaha muhakkak itaat etmifltir. Elhas›l,
Resüli Ekremin Cenab› Hak taraf›ndan getirdi¤i bütün halâlleri kabul, ha-
ramlardan da içtinab etmek her mümine farzd›r. Bu hususta hiçbir tered-
düt ve flüphe, bir flart ve istisna olmad›¤› gibi hükümlerinde, bir endifle
ve hata dahi yoktur. Çünkü, o, kendi hevâ ve hevesinden söz söylemedi-
¤i için, her flah›s ve cemiyete her zaman ve mekana göre hitap etmifltir.
Amma, Resüli Kibriyan›n vefat›ndan sonra müflküllerimizi, Kitabullaha
müracaatle halletmek ve o Kitâb› Kerîmin “halâl” diye hükmetti¤i fleyle-
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ri ifllemek, “haram” diye tasrih eyledi¤i fleyleri de terketmek ve onlara
yaklaflmamak iman›m›z›n ve ‹slâmiyetimizin icâbât›ndand›r.

Bu hadisi flerifte izah buyurulan Peygamber Efendimizin korkusu-
nun sebebi; 1- Kurûnu selâseden (ashab, tâbiin, tebai tâbiin devirlerinde)
sonra zuhur edecek bid’at ve bât›l itikadlar sebebile, ümmeti Muhammed
yetmifl iki f›rkaya ayr›laca¤›ndan korkmufltur. 2- Baz› kimseler, Tevrat ve
‹ncil kitaplar›n›n nesholunmufl k›s›mlar›n› mütalâa ederler de Kur’an›
Kerim ve sünneti seniyelerine ittiba etmezler diye korkmufltur. 3- Zati Ri-
saletlerine, Cenab› Hakk›n tevdi buyurdu¤u tebli¤ vazifesini hakk›yle ifâ
edebilecekmiyim, yani, ubûdiyet makam› olan (aczi mutlak) izharile ma-
kam› vâ’z ve nasihati lâyik›yle ifâ edebilecek miyim diye endifle etmifltir.
4- Yahut, baz› kimselerin emri ilâhiye muhalif hareketlerini müflahede
eylemifl olduklar›ndan dolay› korkmakt›r. Bir mühim nokta da fludur ki,
hadisi flerifte “Kitâbullaha ittibâ etmek, sünneti Resülüllahtan sonra zik-
redilmifltir. Halbuki, evvela Kitab, sonra sünnet olacakt›r. Ayeti celilede:
Emri Resülullah’a muhalefet edenler, dünyada katil, esaret ve sair belâlar
gibi fitne ve ah›rette de kendilerine ac›t›c› azap isabet etmekten hazer et-
sinler) diye buyurulmufltur. fiu halde, emri ilâhiyi tebli¤ vazifesile mü-
kellef bulunan Cenab› Risaletpenah efendimizin emir ve nehiylerine ita-
at derece-i vücupta olup Cenab› Hak; kendi zât› ülûhiyetine yap›lacak
ibâdât ve tâat›n tahakkuk ve kabulü, ancak, Resülullah›n emirlerine itti-
ba’ ile mümkün olaca¤›n› ve ona muhalefet, Allah’›n gazab›na ve dünya
ve ahirette elemli azablara duçar olunaca¤›n› buyurmufltur. Allah’a itaat,
Resülüne itaate ba¤l›d›r.

‹‹llmmiinn ffaazziilleettii vvee iillmmiinn ttaalleebbii hhaakkkk››nnddaa hhaaddiissii flfleerriifflleerr::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 99 ::
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TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri Rad›yellahü Anh’den flöyle rivayet
ederek demifltir ki, Resüli Ekrem sallellahü aleyhi ve sellem efendimiz bu-
yurmufltur ki: (Mümin olan bir kimsenin, bir meseleyi ö¤renmesi, onun
için bir senelik ibadetten ve ‹smail aleyhisselam›n evlâdlar›ndan olan bir
köleyi âzâd etmesinden daha hay›rl›d›r. Hiç flüphe edilmez ki, ilmi flerife
talip olan bir kimse, kocas›na itaatli bir kad›n ve ana babas›na itaat ve ih-
san eden evlâd, hesaplar› münâkafla edilmeden, Peygamberlerle Cennete
dahil olurlar.)

‹‹zzaahh :: ‹slâm dininde ilim, ön plândad›r, ya’ni ilmi halini ö¤renmek
her müslümana farzd›r... ‹slâm dini, ilim ile inkiflaf eder. Cehalet olan
yerlerden nefret ve hicret eder. Onun için din ve dünyaya ait bir mesele-
yi ö¤renmek bir senelik ibadete muadil ve ‹smail Aleyhisselam›n zürriye-
tinden bir köle âzâdetmekten hay›rl› ve afdal olmufltur. ‹slâmiyet nazar›n-
da ilim tahsil edenin, kocas›na hürmet ve itaat eden kad›n, anas›na baba-
s›na hizmet ve ihsan eden evlâd, yar›n k›yamet gününde, hesaplar›na ba-
k›lmadan Peygamberlerle beraber Cennete gireceklerdir.

HHaaddiissii flfleerriiff —— 1100 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri Rad›yellahü taalâ anh’den flöyle ri-
vayet ederek demifltir ki, Resüli Ekrem efendimiz (ilim tahsilinde bulu-
nan bir kimse, kocas›na itaat eden bir kad›n, ana ve babas›na ihsan ve hiz-
met eden evlad, hesab› münakafla edilmeden ve muakabaya mâruz kalma-
dan Cennet’e dahil olacaklard›r) buyurmufltur. 

HHaaddiissii flfleerriiff —— 1111 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri Rad›yellahü anh’den flöyle rivayet
ederek demifltir ki: (Kim ki ulûmü fler’iyede, ilminin çok olmas›n› ve hil-
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minin de “keyfiyet noktai nazar›ndan” büyük bulunmas›n› isterse, kavmü
kabilesinden, h›s›m akrabas›ndan gayr›, erbab› ilmü edebi olan kimseler-
le sohbet etsin). Camiulüsul. 

‹‹zzaahh :: Filhakika insan, kendi do¤up büyüdü¤ü yerde, ne kadar tekem-
mül ederse etsin ve ne derece yükselirse yükselsin, o kadar kadrü k›ymet
bulamaz, çünkü, kendi muhitinde onun çocuklu¤unu, gençli¤ini, cehale-
tini, birçok noksanlar›n› bilenler bulunaca¤› için, sonradan iktisab eyle-
di¤i ilim ve kemalat› hakkiyle takdir edilemez. Nitekim, bir çok büyükler,
hep diyar› aharda ya’ni, kavmü kabilesinden gayr› kimseler aras›nda tak-
dir ve taltife mazhar olmufllard›r. Peygamberân› izam hazârat› dahi hep
hicretzede de¤il midirler? fiair, der ki: “Su oldu¤u yerde kal›rsa kurtlan›r,
akarsa safiyet peyda ederek berraklafl›r.” 

HHüüllââssaa :: Bir kimse, ilmü irfan sahibi olmak için birtak›m esaslara
muhtaçt›r: 1) Üstaz› hâz›k ve ehli sünnet olmak, 2) Talib-i ilim olan›n zih-
ni mustakim, haf›zas› kuvvetli, kalbi halis olmal›d›r. 3) ‹lim talibine fley-
tan fazla musallat oldu¤u için onunla mücahedeye tehammül etmelidir.
Zira, ilim ile mücehhez olan kimsenin itikad ve ameli çok kuvvetli ve
mücehez oldu¤u için, onu ibâdât ve tâatte meflgul edemeyece¤inden ona
musallat olur. Cahil bir kimseyi idlâl ve meflgul etmek ona göre ehvendir.
Nefis dahi ilme muâr›zd›r. Çünkü, nefis ve hevâ, ilmin düflman›d›r, bu iki
düflman ile mücadele etmek ancak ilim ile kâbildir. ‹flte, bir ilmi mesele-
yi ö¤renmek, mâlî ve bedenî olan bir senelik ibadetten, ve mâlî ibadetler
içinde köle âzâd etmek pek makbul bir ibadet ise de en flerefli olan ‹sma-
il aleyhisselam›n evlad›ndan köleli¤e düflmüfl bir flahs›, azadetmek sure-
tile hürriyetine kavuflturmaktan mümin için daha hay›rl› olmufltur. fiey-
tan›n vesvesesine, nefsin azg›nl›¤›na ancak ilim ile karfl› konabilir; nümu-
neleri gözümüzün önünde. Adem aleyhisselama, melâikei kirâm›n secde
–tekrim secdesidir, ibadet secdesi de¤ildir!– ile mükellef olmalar› ilmin
hürmetinedir. Musâ aleyhisselâm ulûlazim ve kelîmullah olan bir pey-
gamber iken nübüvvetinde ihtilaf olan H›d›r aleyhisselamdan ilim tahsili
için, ona, arkadafll›k etmiflti. Peygamber Efendimiz de Cebrail aleyhisse-
lamdan ilim tahsil etmifl ve hassaten, ilminin ziyade olmas› için dua et-
mekle memur olmufltu.

Gece gündüz u¤raflarak evlât ve ›yâlinin nafakas›n›, kisve ve meske-
nini tedarikten dolay›, bu meflakkat›na mukabil, kad›n kocas›na güzel ah-
lakiyle hürmet ve itaat eden kad›n ve keza, evladlar›n›n hayat, s›hhat ve
istirahatlar›n› temin eden babaya, hele, dokuz ay karn›nda tafl›y›p kaniy-
le besleyen dünyaya getiren ve getirirken de ölümlerle pençeleflen, sene-
lerce ba¤r›na bas›p sütü ile besleyen, alt›n›n üstünün pisliklerini, hiç i¤-
renmeden temizleyen anaya hürmet ve muhabbet, ihsan ve ikram ederek
hiçbir vechile eza ve cefa etmeyen evladlar, Peygamberlerle Cennâti âli-
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yata kabul edilecektir. 

((BBuu bbaabb,, ‹‹ssllââmm ââddââbb›› üüzzeerree,, hheellââyyaa ggiirrmmeekk hhaakkkk››nnddaadd››rr..))

HHaaddiiss —— 1122 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri Rad›yellahü taalâ anh’den flöyle ri-
vayet ederek demifltir ki: Peygamber Efendimiz sallellahü aleyhi ve sel-
lem (Sizden biriniz, def’i hâcet –abdest bozmak– istedi¤i vakitte, k›bleyi
ne karfl›s›na, ne de arkas›na als›n, “Medinei Münevverenin” ya flark›na
veya garbine do¤ru dönünüz) buyurmufltur. Camiulüsul, Camiülkebir.

‹‹zzaahh›› :: Malûm oldu¤u üzere ‹slâm dini, hep edebden ibarettir. Her
hususta oldu¤u gibi, defi hacet esnas›nda dahi, müslümanca, baz› edep-
ler vard›r, onlardan birisi de örtünmek ve sak›nmakt›r, hatta, helâda ko-
nuflmak bile – özürsüz– edebe muhaliftir. Bahusus, ‹slâmiyetin mukad-
des tan›d›¤› ve k›blegâh› müminin olan (Kâbei Muazzama) ya karfl› fevka-
lâde sayg› göstermek, her mümin ve müsliman›n vazifesidir. Elhas›l, ka-
zay› hacet esnas›nda, zaman ve mekân›n müsaadesi nisbetinde, k›bleye
karfl› önünü ve arkas›n› çevirmemekle herkes mükelleftir. Çünkü, buna
ehemmiyet vermemek –ya’ni zaruretsiz, bile bile yüzün ve arkas›n› k›ble-
ye vermek– keraheti tahrimiye ile mekruhtur.

HHaaddiissii flfleerriiff —— 1133 :: 

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri Radiyallahu anh’den flöyle rivayet
etmifltir: Seyyidülkevneyn efendimiz buyurmufltur ki, (Siz, kazay› hâcete
girdi¤iniz vakit, –ihtiramen– k›bleye yüzünüzü çevirmeyiniz, arkan›z› da
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döndermeyiniz, lâkin, yan›n›z› flark›n›a veya garbinize al›n›z). Ya’ni, k›b-
leyi sa¤ veya solunuza al›n›z demektir. Ebu Eyyüb’ül Ensâri Rad›yellahü
anh, dedi ki, “Biz bir tarihte fiam’a geldi¤imiz vakit, abdesthaneleri –he-
lâlar›– hep k›bleye do¤ru bina edilmifl gördük. Biz, helâya gitti¤imiz za-
man, mecburi –bize meflakkat ve külfet olmas›na ra¤men– yüzümüzü k›b-
leden çeviriyor ve bu hatam›zdan dolay› da  Cenab› Hak’ka isti¤far edi-
yorduk.” 

‹‹zzaahh :: Abdest bozma¤a oturdu¤unuz vakit, yüzünüzü flark veya garb
taraf›na çeviriniz, ya’ni, garba teveccüh edip solunuz k›bleye gelsin, ya-
hut flarka teveccüh edip sa¤›n›z k›bleye gelsin. Fakat bu hal, Medinei Mü-
nevvere halk›na ve fiam ve Yemen ehalisine göredir. Amma, k›bleleri
meflr›k veya ma¤r›be do¤ru olan yerlerin ehalisi, defi hacet vaktinde, yüz-
lerini flimale veya cenub’a çevirmeleri icab etmektedir, ve bu nehyin hük-
mü Hanefi mezhebine göre (imkan nisbetinde) k›rlara ve binalara flamil-
dir. Lakin, Maliki ve fiafii’ye göre, k›rlarda “sahralarda” mümkün ise de
binalarda, meflakkat› icab etti¤i ve müflkül olaca¤› için binan›n vaziyeti-
ne göre yönelmek iktiza eder. ‹slâmiyetin edeplerindendir ki, abdest bo-
zarken günefle, aya, rüzgâra karfl› durmamak lâz›md›r. Hatta, akan su da-
hi olsa, içine, kuyu ve nehir ve havuz kenarlar›na, oturulacak ve gölgele-
necek yerlere yollar üzerine, a¤aç altlar›na, ko¤uk yerlere abdest bozmak
ve hele, özür ve mâni yokken ayakta idrar etmek dahi mekruhtur.

HHaaddiissii flfleerriiff —— 1144 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü anh’den flöyle rivayet et-
mifltir: Resülül Kevneyn efendimiz buyurmufltur ki: (Sizden biriniz, ab-
desthaneye–helâya– gitti¤i vakit avrat “edeb” yerini k›bleye çevirmesin,
arkas›n› da döndürmesin). Camiülusul. 

BBuu bbaabb,, uuyykkuuddaann kkaallkkaann kkiimmsseenniinn ttaahhaarreettii ““tteemmiizzllii¤¤ii”” hhaakkkk››nnddaadd››rr.. 
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HHaaddiissii flfleerriiff —— 1155 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri Rad›yellahü anh’den flöyle rivayet
etmifltir. Peygamber Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem buyurmufltur
ki: (Biriniz uykudan uyand›¤› vakit –baflka her ne vakit– temizlenmek
için, hela yerinde su bulamazsa, temiz üç tafl ile taharetlensin), zira –za-
ruret zaman›nda– bu tafllar, onun temizlik vas›tas› olur) Bu suretle, o kim-
se istinca etmifl ve abdest almak için mezun olmufl olur. Camiül kebir.

‹‹zzaahh›› :: Temiz tafllarla taharet etmek k›rlarda ve sahralarda mümkün
ise de evlerde buna imkan yoktur. Tafl ve sudan baflka vas›talar›n s›hhi ve
iktisadî mahzurlerini, âkil olanlar, behemehal nazar› dikkate alacaklar›
flüphesizdir. Filhakika, islâm dininde, zâhir ve bât›n temizli¤i ehemmiyet
ve fliddetle matlup ve “memurün-bihi” oldu¤u için, nazafet ve taharet hu-
susunda ne kadar mübala¤a edilirse edilsin ve temizlik vas›talar› ne de-
rece terakki ve tekamül ederse etsin yine ‹slâmiyetin çerçevesi içinden ç›-
kamaz. Hele, helâlarda, su ile taharet etmek meselesi 1300 bu kadar sene-
den beri ‹slâm dini ve müslümanlar için birinci mertebede çok önemli bir
fleref ve meharet ve medeniyet nümunesidir. Bu ameliyenin baflka dinler-
de bulunmas› flöyle dursun, ‹slâm dinine ilk girifl flartlar›ndan birincisini
teflkil eder. Kur’an› Kerim’de (Kazay› hacetten sonra, her türlü makul va-
s›talarla temizli¤e son derece dikkat edenler ve ehemmiyet verenler, tak-
dir ve senâ olunmaktad›rlar.)

Tafl ile taharetlenmek meselesine gelince; su bulunmad›¤› zaruret za-
man›na aid veyahut taharetin tekemmülü için her iki vas›tay› istimale
matuftur. Bilindi¤i vechile, tafllar, kirleri azalt›r, amma, su gibi kemalile
izale etmez. Di¤er bir tabir ile suyun yapt›¤› temizli¤i hiçbir vas›ta temin
edemez, eder zannedilse bile, mesela tafl veya di¤er bir vas›ta ile taharet-
lenen bir kimse, az olan bir suya girecek olsa o suyu ifsad eder. (Tafl ye-
rine kemik, tezek, kömür, kireç, bez, kâ¤›t, pamuk gibi fleyleri kullanmak
mekruhtur.) Tafllar›n tek olmas› ve en az› üç olmas› müstehapt›r. Maksat
temizliktir; üçten eksik veya fazla olabilir. Nitekim, ‹mam› Azam mezhe-
binde, aded maksud de¤ildir. F›k›h kitaplar›nda tafllar›n nas›l kullan›la-
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ca¤› da yaz›l›d›r. Elhas›l, su, herfleyin esas ve temelidir. fiunu da unutma-
mal›d›r ki, müslümanl›kta, helada su ile taharetlenen bir kimse –vesvese-
den korunmak flartiyle– kalbine, ha flimdi temizlendim diye itimad ve
emniyet gelinceye kadar, su kullanabilir. Ya’ni, abdest ve gusülde oldu¤u
gibi, israf say›lmaz. “Elhamdü lillâhil lezi cealel mâe tahura ve cealel is-
lâme nûra”.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 1166 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyübel Ensâri radiyellahü taalâ anh’dan flöyle riva-
yet etmifltir: Peygamber Efendimiz sallellahü taala aleyhi ve sellem bu-
yurmufltur ki, (Ey ensar cemaati, Allah celle ve alâ, Kur’an› Kerim’inde
kemali taharet hususunda, sizleri hayr ile sena buyuruyor, flu halde sizin
taharetiniz nedir?) buyurdu. Ensâr› kirâm dediler ki “Biz helâda su ile ta-
haretleniriz.” Resüli Ekrem efendimiz de (iflte, taharetin kemâli üzerine
senâ ediliyorsunuz, bu hususu terketmeyerek devam ve sebat ediniz) bu-
yurmufllard›r. Camiülkebir.

‹‹zzaahh :: Bu meselede mühim bir noktaya iflaret vard›r; çünkü, su ile y›-
kanmak –mesela, abdest almak, gusül etmek, helâda su ile temizlenmek–
umum müslümanlara flâmil bir hüküm oldu¤u halde, burada muhacirle-
re de¤il de, ensâr› kirâma hitap buyurulmas›, herhalde, nazar› dikkati cel-
bedecek bir keyfiyettir. Tefsirlerden anlafl›ld›¤› üzere, Medinei Münevve-
re’ye yak›n “Kuba” denilen bir köy vard›r. Oras›n›n ehalisi ‹slâmiyeti ka-
bul ettikten sonra, taharet ususunda fazla titizlik ve mübalâ¤a –vesvese
de¤il!– yap›yorlard› ki f›k›hda buna (‹stinka) derler. Mesela, kazây› hâcet-
ten sonra evvela temiz tafllarla temizlenirler, sonra ihtiyat olmak üzere su
ile de güzelce dikkatle temizlendikleri için, Hak Taalâ, onlar› Kur’an› Ke-
rim’inde sena eylemifl ve onlar› dairei muhabbetine kabul buyurdu¤unu
ilân eylemifltir. Peygamber Efendimiz de onlar›n bu hareketlerini bu hadi-
si fleriflerile takdir buyurmufl oldu¤unu ifade eylemifltir. Maamafih, taha-
rette yap›lan bu mübala¤a, yaln›z ensâr› kiramda kalmam›fl, muhacirîne
de sirayet ederek hepsini, zâhiren ve bât›nen, “muttahhirin” ve “mütetah-
hirin” zümresine idhâl etmifltir. Rad›yellahü anhüm ecmain. Allahüm-
mec-alnâ minhüm. 
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AAbbddeesstt aallmmaann››nn ffaazziilleettii hhaakkkk››nnddaa ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 1177 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari Rad›yellahü taalâ anh’den flöyle ri-
vayet etmifltir: Peygamber efendimiz buyurmufltur ki, (Kim ki, farz ve
sünnetlerine riayet ederek –emrolundu¤u veçhile abdest al›r ve– flartlar›-
na riayet ederek emrolundu¤u üzere de namaz k›larsa, o kimsenin evvel-
ce yapt›¤› seyyiat› ma¤fur olur). Tergib ve Terhib ve Camiülüsul.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 1188 ::
17 inci hadisi flerifi Ukbetübnü Amiril Cüheniyi ile ‹bni Hibban riva-

yet etmifllerdir. Ancak, ‹bni Hibban, sahihinde, hadisin nihayetinde (geç-
mifl günahlar› ma¤fur olur) diye rivayet eylemifltir.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 1199 ::

TTeerrccüümmeessii :: Yine Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den flöy-
le rivayet etmifltir: Seyyidül Kevneyn efendimiz buyurmufltur ki, (Bir
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kimse memur oldu¤u vechile abdest al›r, ve memur oldu¤u veçhile na-
maz k›larsa, evvelce ondan sâd›r olan kötü amelleri ma¤fur olur). Tergib
ve Terhib ve Camiulüsul. 

‹‹zzaahh›› :: Abdest, dünyada insan›n âzâlar›n› temizledi¤i ve güzellefltir-
di¤i gibi ibadetin de anahtar›d›r. ‹nsan›n yüzüne nur ve kalbine sürur
olur ve mümin için manevi büyük bir kuvvettir. Bundan baflka, abdest
alan›n, flüphesiz, günahlar› da ma¤fur olur. Ancak, günahlardan murad,
küçük günahlard›r. Çünkü, Peygamber Efendimiz, yukar›ki hadisi flerifle-
rinde, büyük günahlardan ictinab etme¤i flart koymufltur. Büyük günahlar
ise tevbe ve isti¤fara ba¤l› oldu¤u gibi, hele hukuku ibâd –kul haklar›–
hak sahipleri ile halâllaflma¤a mütevakk›ft›r. Namazdan muradta, –yine
hadisi fleriflere nazaran– farzolan namazlard›r. Hülâsa, bu hadisi fleriften
anlafl›l›yor ki “abdest alman›n fazileti, günahlara keffaret oldu¤u gibi aka-
binde namaz k›lman›n –flükrü vudûun– flerefini göstermektedir. Bununla
beraber, bu gibi müjdelere güvenerek seyyiat› ço¤altmaya gelmez, zira,
günahlara keffaret olan –ba¤›fllatan– namaz, indellah makbul oland›r. Na-
maz›n dergâh-› Ülûhiyette, mazhar› kabul olaca¤›n› biz, bilemeyiz. Gerçi,
bu ve emsali olan hadisi flerifler, abdest alman›n günahlara keffaret olaca-
¤›na ve namaz k›lman›n k›ymet ve ehemmiyetine delâlet ediyorsa da, bir
ibadetin  geçmifl günahlara keffaret olmas› ve birçok sevab temin etmesi,
ancak fazlu keremi süphani ile tahakkuk edece¤i için, bu hususta gaflet
etmemelidir. Bize lay›k olan, elden geldi¤i kadar kullu¤umuzu, garazs›z,
ivazs›z s›rf rizay› Bâri için yapma¤a gayret etmektir, yoksa, ne Cennet ta-
ma›, ne de Cehennem korkusu için de¤il.

Salât›nda, tekâsülden, koflan tâdil-i erkân›
Sana ispat eder, ol dem muhakkak zâ’f› imân›.
Namazda gâfil olmakl›k belâd›r, emr-i müflkildir
Kavi ol tâât içinde, bulas›n derde dermân›.

AAbbddeessttddee vvee yyeemmeekkttee aa¤¤zz››nn›› hhiillââllllaammaakk hhaakkkk››nnddaa hhaaddiisslleerr::

HHaaddiiss--ii fifieerriiff —— 2200 ::
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Tercümesi:  Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü anh’den flöyle rivayet et-
ti: Peygamber efendimiz buyurmufltur ki, (Abdestte ve yemekte a¤›zlar›n›
–difllerini– hilâllayanlar, ne güzel ve ne sevimli kimselerdir). Camiulü-
sul, Elfethulkebir. 

HHaaddiiss--ii fifieerriiff —— 2211 ::
TTeerrccüümmeessii :  Ebu Eyyüb el Ensâri Rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-

vayet ederek demifltir: Fahri âlem Efendimiz buyurmufltur ki, (Abdestte
ve yemekten sonra hilâllananlar ne güzel kimselerdir. Amma, abdestin
hilâli mazmaa ve istinflakt›r, ellerin hilâli de, su ile ›slat›lm›fl parmaklar›,
ellerin ve ayaklar›n parmaklar› aralar›na sokup ç›karmakt›r. Amma, ye-
me¤in hilâli, difller aralar›ndaki yemek k›r›nt›lar›n› hilâl, misvak, çöp gi-
bi vas›talarla temizlemektir. Bilinmelidir ki, Kiramen Kâtibin melekleri-
ne –takibine memur bulunduklar› bir flahs›n– sahiplerinin diflleri aras›n-
da yemekten kalma k›r›nt›lar› görmeleri ve o halde o kimsenin namaza
durmas› kadar, onlara fazla zahmet ve meflakkat veren birfley yoktur). Ca-
miülusul, Tergib ve Terhib, Elfethulkebir.

HHaaddiiss--ii fifieerriiff —— 2222 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri Rad›yallahü taala anh’den flöyle ri-
vayet etmifltir: Seyyidüssakaleyn efendimiz buyurmufltur ki, (Abdestte
parmak aralar›n› su ile ve yemekten sonra da difllerin aralar›n› –münasip
vas›talarla– hilâllayan kimseler, ne güzel kiflilerdir. Camiüssa¤ir. 
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HHaaddiissii fifieerriiff —— 2233 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Nebiyyi Ziflan Efendimiz buyurmufltur ki, (Abdestte par-
mak aralar›n› su ile ve yemekten sonra da difllerinin aralar›n› –münasip
vas›talarla– hilâllayan kimseler ne güzel kiflilerdir.)

‹‹zzaahh›› :: Abdestte, elleri ve ayaklar› y›karken parmaklar›n aralar›n› hi-
lallamak sünnettir, hem de müekkededir. Çünkü, hilâllanmazsa aralar›
kuru kalmak ihtimali vard›r. Kuru kal›nca abdest olmaz, abdest olmay›n-
ca da namaz olmaz, namaz olmay›nca azap ve ikap vard›r. Ellerin par-
maklar›n›n hilâllanmas›, el parmaklar›n› su ile ›slat›p birbirlerinin arala-
r›na ve ayak parmaklar›n›n aralar›na sokmakt›r. Daha baflka usulleri var-
d›r. Hulâsa: ‹slâmiyette a¤z›n, difllerin, burunun, el ve ayaklar›n temizli-
¤i o kadar mühimdir ki, günde üç befl defa abdest almak suretile ehemmi-
yeti tahakkuk etmektedir. Filhakika, bu âzâlar›n, hariç ile temas› fazla ol-
du¤u için son derece temiz bulunmalar› icab eder. “Abdest almayanlar›n,
gusletmeyenlerin vay haline!”

GGeecceelleeyyiinn mmiissvvaakk kkuullllaannmmaakk hhaakkkk››nnddaa::

HHaaddiissii flfleerriiff —— :: 2244
TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den: fiöyle ri-

vayet etmifltir: Seyyidül Kevneyn efendimiz, (Gece her kalkt›kça tekrar
tekrar misvak kulland›¤› olurdu.)

‹‹zzaahh :: ‹slâm dininin flaheserlerinden birisi de 1300 bu kadar seneden
beri misvak kullanmay› kabul etmesidir. Ya’ni, on üç as›r evvel, insanlar
a¤›z ve difl hastal›klar›, dolay›siyle bütün vücut s›hhatiyle alâkadar olma-
d›klar› bir zamanlarda, henüz mikrob keflfedilmemifl, mikroplu hastal›k-
lar teayyün etmemifl, hele en mühim olan a¤›z ve difl hastal›klar› belli de-
¤il iken, islam dini, bu misvak ameliyesini “sünnet” olarak kabul etmifl
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ve bütün dünyaya nazafet ve s›hhat›n esas›n› kurmufltur. Halbuki, difl f›r-
ças›, nihayet, bir as›rl›k bir ömre mâlik oldu¤u malûmdur. Bizce “misva-
k› flerif” din sünnetlerindendir. Hatta, beynel enbiyâ bir sünnet oldu¤u
sabit ve  muhakkakt›r. fiu halde, ‹slâm ananelerinin, sabit olan binlerce
flerefli umdelerinden kat’i nazar, yaln›z bu misvaki flerifin ‹slâm medeni-
yeti hakk›nda büyük bir hakikat ve bir hüccet olmas› kâfidir. Elhas›l, mis-
vak kullanmak, ‹slâm dininin sünnetlerinden olmakla beraber, abdestin
sünnetlerinden dahi oldu¤u flüphesizdir. Çünkü, Peygamber Efendimiz,
bir hadisi fleriflerinde, (Ümmetime meflakkat ve zahmet olmayaca¤›n› bil-
sem, her abdest ald›kça, onlara, misvak kullanmalar›n› emrederdim) bu-
yurmufltur. 

Misvak; elyafl› olan güzel kokulu ve yumuflak bir a¤açtand›r, maama-
fih, her elveriflli olan a¤aç ta olabilir. Misvak bulamayan veya diflleri ol-
mayan veyahut a¤z›nda rahats›zl›k bulunan kimse, baflparma¤›n› veya fle-
hadet parma¤›n›, a¤z›n›n sa¤ ve sol taraflar›na sokarak a¤z›n›n içini ve difl-
lerini ovalamak suretile misvak tutunmufl olur. Mümin olan bir kimse her
zaman oldu¤u gibi, oruçlu iken de misvak kullanabilir. Misvak› flerif, a¤-
z›n s›hhat ve nazafet sebebi oldu¤u gibi, Hak Taalân›n r›zas›n› temin eden
bir vas›tad›r. Misvak kullan›larak al›nan bir abdest ile k›l›nan bir namaz,
misvaksiz al›nan abdest ile k›l›nan namazdan yetmifl derece faziletlidir.
Bizce difllerimiz sarard›¤›, a¤z›m›z koktu¤u, uykudan kalk›ld›¤› zaan, eve
girdi¤imiz, insan toplulu¤una gitti¤imiz, Kur’an› Kerim ve hadisi flerif
okuyaca¤›m›z zamanlarda misvak kullanmak müstahabdir. Kad›nlar için
sak›z çi¤nemek, misvak yerine geçmekle beraber, difl ve difl etleri müteha-
mil olan kad›nlar da misvak kullanabilirler. Resüli Ekrem efendimiz ha-
zarda ve seferde, yan›nda “ayna”, “sürmedan”, “tarak”, “hilâl”, ve bilhas-
sa “misvak› flerif” mutlaka, beraber bulundururdu. Hatta, misvak› flerifi o
kadar severlerdi ki, irtihal buyururken, son dakikalar›nda dahi misvak is-
timal buyurmufllard›r.

GGuussllüü iiccaabbeeddeenn sseebbeepplleerr hhaakkkk››nnddaa hhaaddiisslleerr ::
HHaaddiissii fifieerriiff —— 2255 ::

TTeerrccüümmeessii : Ebü Eyyüb el Ensâri Rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Sultan› Enbiyâ efendimiz buyurmufllard›r ki, (Gusletmek
–su ile y›kanmak– insan›n vücudundan (muayyen olan) suyun ç›kmas›na
mütevakk›ft›r.)
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HHaaddiissii fifieerriiff —— 2266 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den flöyle ri-
vayet ederek demifltir ki: Ashab› kiramdan “Übeyyübnü Ka’b rad›yellahü
anh, Peygamber Efendimizden, (Birimiz zevcesile muhalit oldu¤u zaman
yorgunluk geliyor amma, inzal vaki olmuyor) diye sordu. Resüli Ekrem
efendimiz, cevaben, (Su ile y›kanmak, –gusletmek– suyun zuhuruna mü-
tevakk›ft›r) diye buyurmufltur. 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 2277 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Resülullah Efendimiz buyurmufltur ki, (Her k›l›n alt›nda
–dibinde– cünüblük hali mevcuttur).

‹‹zzaahh›› :: ‹slâm dininde, erkek ve kad›na, flâmil olmak üzere bir hal var-
d›r ki ona “cünüblük” derler. fiartlar› tahakkuk etti¤i takdirde, erke¤e ve
kad›na, tepeden t›rna¤a kadar y›kanmak –boy abdesti almak– farzd›r. ‹fl-
te, müslüman olan her flah›s, icab›nda, mazmaza, istinflak ile beraber, vü-
cudunun, ta k›llar›n›n diplerine kadar, her taraf›n› güzelce y›kamal›d›r
ki, Allah indinde temiz “pak” say›labilsin, ve ibadeti sahih olup Hakk’›n
huzuruna lây›k bir kul olabilsin. Kad›nlara has olan di¤er iki hal vard›r ki
onlara da “hayz” ve “nifas” derler. Onlar›n da flartlar› dairesinde tahak-
kukunda, hitam› müddette, onlara da yine gusletmek farz olur.(12) Guslün
mucibi ikidir: Biri, usulü dairesinde meninin inmesi, di¤eri, uzvu esfel-
lerin yekdi¤erine kavuflmas›d›r, ve bu hususta meninin nüzulü flart de¤il-
dir. Yukar›daki 25 ve 26 ›nc› hadisi fleriflerin hükmü –di¤er iki haberi sa-
hih ile– mensuhturlar. Gerçi, ibtiday› ‹slâmiyette bu hadislerle amel
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olunmufl ise de, bilâhare nesholunmufltur. Nitekim, ilmi usulü f›k›hta tas-
rih edilmifltir. Guslün farzlar›, sünnetleri, edebleri, mekruhlar› vard›r.
Bunlar›, f›k›h kitaplar›ndan ö¤renmek veya mütehass›slar› olan ülema
efendilerimizden sormak icabeder. 

BBuu bbaabb CCuummaa ggüünnüünnddee eeddiilleenn gguussüüll vvee oo ggüünnddee zziiyynneettlleennmmeekk vvee mmiiss--
vvaakk kkuullllaannmmaakk,, nnaammaazz kk››llmmaakk vvee ggüüzzeell kkookkuullaarr ssüürrüünnmmeekk hhaakkkk››nnddaa::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 2288::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir. Seyyidül Kevneyn efendimiz buyurmufllard›r ki: (Bir kim-
se, cuma gününde gusül abdesti al›r, misvak› flerif kullan›r ve “nezdinde
varsa” güzel kokudan sürünür,  en güzel “yeni veya müstamel dahi olsa”
elbiselerini giyer ve sonra camie –mescide– gelir, bununla beraber, nâsin
–cemaatin– boyunlar›na basmadan –çiynemeden– gider, “bir yer bulur
oturur”, Allah Taalân›n diledi¤i vechile namaz›n› k›lar, sonra, imam min-
bere ç›kt›¤› zaman bu kimse hiçbir kimse ile konuflmaz, sükût eder, hut-
beyi dinler, tâ ki cuma namaz›ndan ç›k›ncaya kadar, o kimse bu vechile
hareket ederse, onun bu hareketi, bu cuma namaz› ile evvelki cuma na-
maz› aras›nda iflledi¤i günahlar›na keffaret olur).
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HHaaddiissii fifieerriiff —— 2299 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir. Fahri âlem Efendimiz buyurmufltur ki: (Cumadan cumaya
ve befl vakit namazlar aras›nda ve emanetleri eda etmek) Burada edayi
emanetten maksad nedir? diye sorulunca, Peygamber Efendimiz cevaben:
(Cünüblükten gusletmektir, zira, her k›l›n dibinde cünüplük hal ve eseri
vard›r) buyurmufltur. Hakikatte, gusül denilen ibadet, kul ile Rabbisi bey-
ninde bir s›rd›r, onu bilen bilir, bilmeyenin behaimden fark› yoktur.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 3300 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taala anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir. Demifltir ki : Ben bizzat Resüli Ekremden iflittim, buyurdu
ki  (Bir kimse, cuma gününde gusül abdesti alsa –yan›nda bulundu¤u tak-
dirde– misk ve gibi güzel kokulu bir fley sürünse ve elbisesinin en güze-
lini giyse, sonra ç›k›p mescide kadar gelse, ilk ifli olan rükûunu etse,
ya’ni, kendisince malûm ve zâhir oldu¤u miktar nafile namaz –mesela
sünnet– k›lsa ve hiç kimseye eza etmeden namaz k›l›n›ncaya kadar sükût
etse, konuflmasa, onun bu ameli salihi, bu cuma namaz›yle gelecek cuma
namaz› “veyahut, geçen cuma namaz›” aras›nda olan bütün günahlar›na
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keffaret olur).

HHaaddiissii fifieerriiff —— 3311 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir. Resüli Ekrem efendimiz buyurmufltur ki, (Ey müslümanla-
r›n cemaati; (Sizden biriniz, Cuma namaz›na geldi¤inde, mümkünse gu-
sul etsin, e¤er güzel kokulu bir fley bulursa sürünsün, fakat bulamazsa be-
is de yoktur; hele flu misvak kullanmay› da terketmeyip, devam ediniz).

HHaaddiissii fifieerriiff —— 3322 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Fahrül Mürselin Efendimiz buyurmufltur ki, (Bir kimse,
cuma günü gusletse ve e¤er, yan›nda misk gibi güzel kokulu birfley bulu-
nur, sürünürse ve güzel elbisesini giyer, sonra da ç›k›p mescide gelir ve
rükûunu –namaz›n› k›lar– kimseye eza etmez, sonra da namaz k›l›n›nca-
ya kadar susar –konuflmazsa, onun bu hareketi, bu cuma namaziyle gele-
cek cuma namaz› “veyahut geçen cuma namaz›” aras›nda olan –mus›r ol-
mad›¤› küçük– günahlar›na keffaret olur).

‹‹zzaahh›› :: Cuma namaz›, Cuma günü ö¤le vaktinde flartlar› kendinde bu-
lunan her müslümana, flartlar› dahilinde farz-› ay›n olarak k›l›nan iki
rek’at namazd›r. Bu namaz yaln›z k›l›nmaz, cemaat ile k›l›n›r. Farziyeti,
kitap ve sünnet ve icma-› ümmet ile sabittir. Bir hadis-i flerifte “Kim ki,
üst üste cuma namaz›n› bile bile özürsüz terkedecek olursa Allah Celle,
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onun kalbine mühür vurur, Allah Celle’nin kalbine mühür vurdu¤u kim-
se de Cehennemin en derin yerine kalacakt›r.” Bu namaz›n vücubunun
alt›, s›hat›n›n da alt› flart› vard›r. Bunlar› f›k›h kitaplar›ndan okumak ve-
yahut ulema efendilerimizden ö¤renmek icap eder. Cami’i flerifte, hatip
minbere ç›kt›¤› zamandan itibaren hutbenin sonuna kadar namaz k›lmak
konuflmak caiz de¤ildir, hatta söz edenlere “sus” demek bile caiz de¤il-
dir. Elhas›l hiçbir fleyle meflgul olmamal›d›r. Bu babdaki hadis-i fleriflere
nazaran, mümkün ise gusül etmek, misvak kullanmak, güzel kokular sü-
rünmek, güzel elbisesini giyinmek, cami-i flerife erken gitmek, camide
kimseyi rahats›z etmemek, fena kokulu elbise ile gitmemek, hele sar›m-
sak, so¤an, p›rasa yememek, flayet yemifl ise ilerilere sokulmamal›d›r. 

HHaaddiissii flfleerriiff —— 3333 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Resüli Ekrem efendimiz buyurmufltur ki, (Dört haslet –s›-
fat– vard›r ki, onlar, Peygamberlerin sünnetlerindendir: 1- Hinnâ, 2- Gü-
zel koku sürünmek, 3- Misvak tutunmak, 4- Evlenmek.)

‹‹zzaahh›› :: Bu hadis-i fleriften anlafl›ld›¤›na göre bu dört haslet, geçen
peygamberlerin, fleriatlerinde de çok ra¤bet edilen, güzel ameller cümle-
sindendir. Bilindi¤i gibi geçmifl peygamberlerin fleriatlerinden mensuh
olmayan hususlarda, Fahr-i âlem Efendimizin de onlara iktida etmekle
mükellef idi. Bize de onlardan sünnet olmufltur. Hele misvak ile ›t›r, ya-
ni güzel koku çok mergup olup, kullan›lmas›, terkinden evlâ oldu¤unda
uleman›n ittifak› vard›r. Elhas›l, hinnâ ile nikâh hakk›nda ihtilaf mevcut-
tur; çünki bu hinnâ –yani k›na demektir– kad›nlar için müsait ve müste-
hap ise de erkekler hakk›nda uleman›n ihtilaf› vard›r. Elhas›l hinnâ ile ni-
kâh› izah edelim: Ehli kitaba muhalefet olmak noktai nazar›ndan sar› ve-
yahut k›rm›z› renk ile saç ve sakal›n› boyamak evlad›r diyerek ‹mam-› Ha-
san ve ‹mam-› Hüseyin efendilerimiz ve baz› kibar-› eshab ve Ebu Eyyüb
el Ensâri dahi saç ve sakallar›n› boyarlard›. Amma uleman›n ekserisine
göre boyamamak efdaldir; zira Amr bin fiuayb R.A. ›n, merfuan rivayet
eyledi¤i bir hadis-i flerifte “Bir kimsenin sakal› ak olursa, o akl›k ona min-
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tarafillah bir nurdur” diye buyurulmufl oldu¤undan trafl etmek veya hin-
na ile boyamak o nuru tahakkuk ettirmez mani olur. Hatta Hazret-i Ali ve
Seleme bin Ekva’ ve Übey bin Kab, birçok eshap efendilerimiz saç ve sa-
kal boyama¤› terketmifllerdir. Bununla beraber Resul-i Ekrem efendimiz
ahirete teflrif buyurduktan sonra eshab-› kiramdan kimin elinde Peygam-
ber efendimizin mubarek saç ve sakal-› flerifleri varsa muhafaza etmek
maksadiyle onlar› kinna ile boyam›fllard›r. ‹flte ihtilaf buradan zuhur edi-
yor. Bu ihtilaf dahi evleviyette olup cevazda de¤ildir. Amma elleri ve
ayaklar› hinnâ ile boyamak kad›nlara müstehap ise de erkeklere caiz de-
¤ildir. Lâkin tedavi için olursa mutlaka caizdir.

Amma nikâh meselesine gelince, o sünen-i enbiyâdan oldu¤u mu-
hakkakt›r. Peygamberler aras›nda Hazret-i Yahya ile Hazret-i ‹sa’dan bafl-
ka bütün peygamberler evlenmifllerdir. Onlar›n dahi terketmelerinde hik-
met vard›r. Nikâha tahammül etmek a¤›rd›r. Hukuk nokta-i nazar›ndan
müflkül, menfaat cihetinden mühim, ecir cihetinden çok sevapl› ve efdal-
d›r. Çünki insan›n dinini ve ›rz›n› muhafaza etmek, ahlâk›n›  güzellefltir-
mek, zenginlik cihetinden faideli, ehli tevhid olan nesli dahi ziyadelefltir-
mek nokta-i nazarlar›ndan çok elzemdir. ‹mam-› Gazali diyor ki: “E¤er bir
kimsede nikâh›n afetleri yoksa, yani helal mal›, ahlâk› güzel, din husu-
sunda ve ibadet yolunda say-ü gayreti varsa onun için evlenmek bekârl›k-
tan efdaldir. Amma e¤er insan› haram kazanca mecbur eder, Allah’a kul-
luktan alakoyar ve teskin-i flehvete muhtaç de¤ilse onun için bekârl›k ef-
dald›r. Nitekim Allahu âlem 1200 tarihinden sonra nas›n hay›rl›s› hafif-
ül haz olan yani çolu¤u ve çocu¤u olmayan efdaldir diye rivayet edilen
hadis-i flerif buna mahmuldür. E¤er nikah etti¤i takdirde kalbu harama
vesile olur, Bekâr kald›¤› takdirde zinaya sebep olursa yani iki haram›n
birisini irtikaba mecbur olursa kesb-i haram› irtikap, zinadan kurtulmak
için nikah efdaldir. ‹hya-ül Ulûm’da tafsilat vard›r.

MMüüssllüümmaannllaarr››nn tt››rrnnaakk kkeessmmeekk mmeesseelleessii hhaakkkk››nnddaa ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 3344 ::
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TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâa anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Resüli ekrem buyurmufltur ki, (Sizden biriniz, benden,
gökten haber soruyor) ya’ni, ilhâm› Rabbâniden –vahyi celiy ve vahyi ha-
fiy gibi ilâhi ilimlerden– sual ediyor (halbuki, o, t›rnaklar›n› kufl t›rnakla-
r› gibi uzatm›fl, b›rakm›fl –kesmemifl– o t›rnaklarda cünüblük hali, neca-
set ve kir toplam›fl olur) ya’ni, bu t›rnaklar uzun kal›r ve kirler de içinde
toplan›rsa, bu pislikler, ilhâm› ‹lâhiye ve vahyi Sübhâniye mâni olur de-
mektir.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 3355 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Vâs›l nam›nda mutemed bir zat dedi ki, “Ben bir
gün, Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahu anh’e rasgeldim, bana musafaha et-
ti, lâkin gördü ki benim t›rnaklar›m uzam›fl, bana hitaben yukar›daki ha-
disi flerifi irad ederek; “Ben Resüli Ekrem hazretlerinden iflittim, buyur-
mufltur ki: (Sizden biriniz, bana gökten haber soruyor) ya’ni vahyi ‹lâhi
geliyor mu, diyorsunuz, (Halbuki t›rnaklar› kufl t›rna¤› gibi uzam›fl, alt›n-
da cünüblük hali, kirler, pislikler toplanm›fl). Onlara bakm›yor, bu gibi
haller ilhâmât› ‹lâhiyeye mâni teflkil ediyor, demek istemifltir.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 3366 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Resüli Ekrem efendimiz buyurmufltur ki, (Sen bana gökten
haber soruyorsun, halbuki sen, t›rnaklar›n› kufl t›rnaklar› gibi uzatm›fl b›-
rakm›fls›n; o t›rnaklarda cünüblük hali, murdarl›k, t›rnak kirleri toplan›r.
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Sen, onlara bakm›yorsun, temizlemiyorsun; bu vaziyet üzerine feyz ve
vahyi ilâhi, bereket ve rahmet gelir mi?) demek istemifllerdir.

‹‹zzaahh›› :: “‹stincâ” –taharetlenmek– “‹stibrâ” –idrardan temizlenmek–,
“istinkâ” –taharette mubala¤a etmek–, “gusletmek, abdest almak, misvak
kullanmak, hilâllanmak, t›rnak kesmek, el ve ayak parmaklar›n›n aralar›-
n› y›kamak, koltuk altlar›n› ve gizli yerleri temizlemek, b›y›k ve sakal›
kesmek” gibi temizlik unsur ve vas›talar›n›, hiçbir mezheb ve dinde bul-
maya imkân yoktur. fiu halde, âkil ve mütefekkir bir insan, bu hidayet ve-
sile ve nurlar›n› görüp anlad›ktan sonra, ‹slâmiyeti kabul ve hükümleri-
ne tevfiki hareket etmemekte ›srar etmek büyük bir talihsizliktir.

Yukar›ki hadisi fleriflerde izah ve beyan edildi¤i veçhile, ‹slâm dini-
nin sünnetlerinden biri de “t›rnak kesmektir”, ya’ni, parmak etlerinden
fazla uzam›fl t›rnak k›sm›n› kesmektir. Bütün kad›n ve erkekler için ziy-
net taharet, nazafet, h›fz› s›hhat, nezahet, rahat ve medeniyet icablar›n-
dan biri t›rnak kesmektir. (Amma, muharebelerde, icab ederse, –flecaat ve
kuvvet noktai nazar›ndan– t›rnak ve b›y›klar› kesmemek mendubdur). Bir
noktaya dahi dikkat etmek laz›md›r: ‹nsaniyet ve medeniyete lay›k olan,
o kesilen t›rnak ve saçlar›, öteye beriye atmay›p bir yere gömmektir. Çün-
kü, insan›n vücudundan ayr›lan bir parça, ölmüfl demek oldu¤u ve insa-
n›n vücudu, indellah mükerrem bulundu¤u için, gömmek ma’kuldur.
Hatta, o parçalar› abdestaneye atmak bile mekruhtur. T›rnaklar› difllerile
koparmak, hele kopanlar› yemek, s›hhat bak›m›ndan, çok tehlikelidir. ‹s-
lâmiyette t›rnaklar› uzayan –kesmeyen– bir kimsenin bu hayatta, flüphe-
siz, r›zk› azal›r ve bereketi ‹lâhiyeden mahrum kal›r denilmifltir.

Bir meselei f›khiye: Bir kimse gusletti¤i vakit, t›rnaklar› aras›nda, su-
yun nüfuzuna mâni olan bir fley bulunursa guslü sahih olmaz. “Hamur gi-
bi, ya¤ gibi fleyler guslün s›hhatine mânidir. E¤er, salâbetsiz ve erir bir
madde bulunursa mâni say›lmaz. Bu hususta köylü ile flehirlinin fark›
yoktur.”

AAyy››pp ““aayybb”” yyeerrlleerriinniinn hhuudduudduu hhaakkkk››nnddaa ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 3377 ::
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TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Peygamber Efendimiz buyurmufltur ki, (‹ki dizkapaklar›-
n›n üst taraf› avrettir. Di¤er hadisi fleriflere ve ‹mam› Azam mezhebine
göre ay›b hududu dizkapaklar›n›n alt›ndan bafllar demektir. (Göbe¤in al-
t› dahi avrettir.) –ayb›n yukar› hududu da göbe¤in üzerinden bafllar de-
mektir–. Bu hudud erke¤e göredir. ‹slâm kad›n›n›n bütün cesedi avrettir,
ancak, yüzü ve elleri ve ayaklar› müstesnad›r ki namazda yüzü aç›k bu-
lundu¤u gibi, el ve aya¤›, umum zarurete mebni, alt› ve üstü müsavi ol-
mak üzere aç›k bulunabilir. Bununla beraber, el baflka, kol yine baflkad›r.
Hürrenin kolu hakikatte avrettir. Ayak baflka, bacak ta baflkad›r; Bacak av-
rettir ki namazda, dörtte birinin bile, bir rükün eda edecek bir zaman aç›k
kalmas› namaz› ifsad eder. Hürrenin saç› ve sarkanlar› da avrettir.

‹‹zzaahh›› :: Peygamber Efendimiz, bu hadisi fleriflerinde mümin ve müs-
liman erkeklerin avret mahallerinin hudutlar›n› beyan buyurmaktad›r.
“Avret” demek, ‹slâmiyette örtülmesi vacib ve zaruri ve gösterilmesi ise
çirkin, gayri ahlâki olan azalard›r ki, fler’an aç›lmas› haram ve binaena-
leyh memnu olan yerler demektir. Bilindi¤i gibi, ak›l, hayrü flerrin hudu-
dunu çizmekten aciz ve kas›r ve gayri kâfidir. Onun için, befleriyet (vah-
yî ‹lâhiye) fliddetle muhtaçt›r. Fakat, bu ihtiyac› herkes anlamaz. Çünkü,
ak›l, sabit de¤ildir, karars›zd›r, zaman zaman de¤iflmeye mahkumdur.
Halbuki, böyle vakit vakit de¤iflen fleylerde baka, sebat ve istikrar, isabet,
itidal ve hakikat aramak beyhudedir. fieriat hata etmez, ikrah görmez, sar-
hofl olmaz, cehalet olmaz, bunakl›k olmaz, tefaüt olmaz. Ak›l ise hata
eder, ikrah görür, sarhofl olur, cehalet dahi olur, bunakl›k olur. De¤ifliklik
olur, cinnet olur. Hakikatte, “ak›l”; maafl ve maad olarak iki k›s›md›r,
“Akl› maafl” › tafl›yanlar, her türlü fenal›klara, koflar ve flerre alet olurlar.
“Akl› maad” e sahib olanlar ise; ferde, cemiyete ve umum befleriyete, hat-
ta, hayvanat ve nebatlara dahi nâfi’ ve faydal› olurlar ve bütün hayatlar›-
n› hay›rlara sarf ederler, ibadetlerini edada kusur etmemeye çal›fl›rlar.
Acaba, bu nedendir? Çünkü, insanlar›n, hak ve hakikati, daima ve do¤ru-
dan do¤ruya, bulabilmeleri güç ve bazan da muhal oldu¤u içindir. ‹flte,
Allah Taalâ hazretleri, insanlar›, hayrü flerrin, haram ve halâlin, medeni-
yet ve vahfletin, hudutlar›n›, fler’i flerif ile mükellef tutmak suretile bildir-
mifltir. Akl› selim sahibi olanlar, bu mükellefiyet dairesinde hay›rl› he-
deflerine ulaflmaya çal›fl›rlar. Aksi istikamette yol tutanlar ise behimiyet
derekesine düflerler. Elhas›l, ‹slâmiyette, tesettür, erkek ve kad›na vacib-
dir. Çünkü, iman bab›nda ay›b denilen bir haslet vard›r ki, müminin alâ-
metidir. (Hayâ, iman›n bir flubesidir). ‹slâmiyette, örtünme, hem Hâlik’in,
hem de mahlûkun hakk›d›r. Binaenaleyh, halvette, ya’ni tenha bir yerde
–kendinden baflkas› bulunmayan yerde– dahi avret yerini açmak –bir ga-
razi sahih olmad›kça– memnudur. Örtünmek alel asah vacibdir. (Mesela,
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abdesthanede temizlenmek, yaln›z y›kanmak ve soyunmak gibi) husus-
lardaki reyler flöyle tasnif edilebilir: 1- Tenhada soyunmak mekruhtur, 2-
‹nflaellah ma’zur olur, 3- Onda beis yoktur, 4- Az bir zaman için olursa ca-
izdir. Küçük bir hamam evinde –gusülhane içinde– caizdir, denilmifltir.
Elhas›l, ‹slâm medeniyetinde, hayâ as›ld›r. Geçmifl Peygamberlerin fleri-
atlerinden kalma bir söz vard›r ki, (E¤er, hayâ etmezsen, istedi¤ini yap-
makta muhtars›n) Filhakika, insanda, hayâ denilen k›ymet ve cevher kal-
mad› m›, art›k o kimse her fenal›klar› yapma¤a namzettir. Haya –ya’ni
utanmak– bafltan ahirine kadar hayirdir. Bir insan›n, hayasi oldu¤u müd-
detçe herkes taraf›ndan mazhar› hürmet ve ikram olur. Nitekim bir a¤a-
c›n, üzerinde kabu¤u oldukça dirili¤ine, güzelli¤ine, yeflilli¤ine bir halel
gelmeyerek payidar olur. Lakin; böyle olmaz da kiflinin –sahte medeni-
yette oldu¤u gibi– hayas› kendisinden ayr›lacak olursa o adam›n yaflama-
s›nda hayr ve fleref aramaz. “Biz, bu bahsi, yak›nda bir eser halinde nefl-
redece¤imizi tevfiki Bâriden ümid etmekteyiz, Tevfik Allahtan”.

SSeettrrii aavvrreett,, ““bbaahhuussuuss hhaammaammllaarrddaa kkoorruunnmmaakk”” vvee 
kkoommflfluuyyaa iihhssaann vvee iikkrraamm hhaakkkk››nnddaa hhaaddiissii flfleerriifflleerr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 3388 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taala anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Sultan› Enbiya efendimiz buyurmufltur ki, (Kim ki Allah’a
ve ahiret gününe iman ediyorsa, komflusuna iyilik ve ihsan etsin, kim ki,
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Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa pefltemals›z –örtüsüz– hamama
girmesin, sizin kad›nlar›n›zdan, kim ki Allah’a ve ahiret gününe iman
ediyor ise hamama girmesin.)
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HHaaddiissii fifieerriiff —— 3399 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Nebiyyi Ziflan efendimiz buyurmufltur ki, (Kim ki Allah’a
ve ahiret gününe iman ediyorsa komflusuna iyilik ve ihsan etsin, kim ki,
Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa pefltemals›z hamama girmesin,
kim ki Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa hayr –iyi fley– söylesin ve-
ya sükût etsin –sussun– sizin kad›nlar›n›zdan kim ki Allah’a ve ahiret gü-
nüne iman ediyorsa hamama girmesin.)

‹‹zzaahh›› :: 37 inci hadisi flerifte de izah edildi¤i vechile, kad›n ve erkek
her müminin edep yerlerini örtmesi vacibdir. Bu iki hadisi flerifte dahi,
Resüli ekrem efendimiz, (Komfluya ikram ve ihsan etmek, konuflurken, de
ya dünyaya veya ahirete yarayacak hay›rl› ve faydal› sözler söylemek, ya-
hut fena fleyler konuflmaktansa susmak ve bu islamiyet umdelerini muha-
faza ile beraber erkek olan müslümanlar›n hamamlara, örtüsüz, ya’ni
edeb yerlerini pefltemal ile örtmeden hamamlara girmemelerini emir bu-
yuruyorlar. Pefltemals›z girenler, hayas›zl›klar›n› ve behimiyetlerini ale-
niyete vurarak, günah irtikab ettiklerinden dolay› da mes’ul ve Cenab›
Hak’k›n ve meleklerinin ve halk›n lanetine müstehak olacaklard›r. Hele,
kad›nlar›n hamama girmelerine kolay kolay cevaz verilemez. Nitekim,
Resüli Ekrem, bir hadisi fleriflerinde, (Her hangi bir kad›n kendi evinden
baflka bir yerde soyunacak olursa, Allah ile kendi aras›ndaki hayâ perde-
sini parçalam›fl ve (edeb) muahedesini kendi elile bozmufl olur), ya’ni, o
kad›n öyle bir suç ifllemifl olur ki, Cenab› Hak, o kad›na gücenmifl ve ga-
zab etmifl olur.) buyurmufllard›r. Bu hadisi fleriflerden anlafl›ld›¤› üzere,
asr› saadette hamamlar var imifl ve hamamlarda ekseriya, insanlar edeb
ve terbiyelerini, fleref ve haysiyetlerini muhafaza edemedikleri için, Ce-
nab› Edib efendimiz ümmetini hayâs›zl›ktan korumak istemifllerdir. Ger-
çi, ‹slâmiyette nezafet ve taharet matlup ve flartt›r, ve her evde, fenni ve
s›hhi hamamlar›n bulunmas› ‹slâmiyetin icablar›ndand›r, fakat her evde
ve her yerde bu taharet ve nezafet hususunun tesis ve teminine imkân ol-
may›nca, bizarur, hamamlara gitmek icabeder, bahusus, kad›n, lo¤usa ve-
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ya hasta olursa bu mecburiyet kesinleflir; ancak, kaydedildi¤i gibi, insan-
l›k ve ‹slâml›k edebleri ve hayâ flartlar› dairesinde, iman ve fler’i flerif hu-
dutlar› içinde gidilmelidir. ‹slâm medeniyetinde, bir erkek, baflka bir er-
ke¤in avret yerine ve bir kad›n di¤er bir kad›n›n avret mahalline bakma-
s› yasak ve binaenaleyh günaht›r. Bir gün, Resüli Ekrem efendimiz, bir za-
t›, “berrü yaban” da –kimsenin bulunmad›¤› bir yerde– ç›r›l ç›plak, örtü-
süz oldu¤u halde gusül etmekte oldu¤unu görmüfl, onun üzerine, “min-
ber” e ç›karak bir hutbe irad etmifl ve hamdü senadan sonra flöyle buyur-
mufltur: (Biliniz ki, flüphesiz, Cenab› Hak, çok hayâ eder, zat› Ülûhiyetin-
den meflru’ bir fley isteyeni, hiç bir fley vermeden reddetmez, ve zat› ecel-
lealas›n›, kullar›n›n müflahedesinden “mahcub etmifl, ya’ni, göz ile gö-
rünmekten”. Binaenaleyh, kullar›n›n dahi hayâ etmelerini –utanmalar›-
n›– ve mümkün mertebe örtünmelerini ister ve çok sever. Öyle olunca, ey
müslümanlar, siz de gusledece¤inizzaman herhalde gücünüz yetti¤i mer-
tebe örtününüz) demektir.

HHuullââssaa:: Hamamlar hakk›nda edeb ve hayâ kaidelerini muhafaza et-
mek flart›yle, flu iki noktai nazar›n vasat ve adalet hatt›n› intihap etmek,
s›rat› müstakim olur: “Ebu Eyyüb el Ensâri ile Ebudderda rad›yellahu an-
huma n›n reylerine göre, (‹nsanlar›n vücutlerini temizlemek yönünden
hamam ne güzel bir evdir). Baz›lar›na göre, ise (insanlar› hayâ ve edeb fa-
ziletinden, insanl›k ve iman flerefinden mahrum eden ve daha do¤rusu
insanlar›n avret yerlerinin aç›lmas›na vesile olan hamamlar, ne fena ev-
lerdir). fiu halde, edeb ve flereflerini muhafaza edebilenler için, hamam-
lar, taharet ve s›hhat bak›m›ndan güzel ve “hele, evlerinde müsaid, mah-
fuz ve s›hhi banyolar› bulunmayanlar için” zaruridir. Aksi takdirde fena
ve tehlikelidir.

S›hhat icab› olarak, bir kad›n›n tenha bir yerde deniz banyosu olma-
s› caiz ve mümkündür. Can›m, on üç as›rdan beri flarkta ve garbda ‹slâmi-
yetin bulundu¤u her yerlerde, evlerde, hususi hamamlar oldu¤u gibi
umumi olarak dahi hamamlar yap›lmam›fl m›d›r? Bizim memleketimizde
erkekler için ayr›, kad›nlar için ayr› hamamlar yap›ld›¤› meydandad›r.
Hatta bizim ecdad›m›z›n fethettikleri yerlerde ilk olarak bir mabet yani
cami ve mescid-i flerif, sonra yan›nda bir helâ, di¤er taraf›na bir çeflme ve-
yahut bir kuyu, bir taraf›na hamam, münasip bir yerine de bir mektep ve
medrese bina ettiklerini gözlerimizle görmekteyiz. Bu sebeple bir taraftan
halk›n rûhî ve ilmî ihtiyaçlar›n›, di¤er taraftan da s›hhî ve içtimaî zaru-
retlerini temin etme¤e çal›flm›fllard›r. Bununla beraber bunlar›n hepsi o
zaman›n usulüne göre yap›ld›klar› için art›k bu asr-› terakki ve tekamül-
de elden geldi¤i kadar sanat, ziraat, ticaret yollar›nda servet-i millimizi
artt›rarak ve eskileri islah ederek her evde flimdiki usul ve fennin kabul
etti¤i veçhile s›hhi hamam ve banyolar yapmam›z islamiyetin umdeleri-
ne muvaf›k tessirler vücude getirmemiz icabeder. 
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PPeeyyggaammbbeerr eeffeennddiimmiizziinn aayyaakkllaarr››nnaa ggiiyyddiikklleerrii
““MMeessttlleerr üüzzeerriinnee mmeesshh vveerrddii¤¤iinnee ddaaiirr hhaaddiisslleerr::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 4400 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Hazreti Halid Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahu anh dan
flöyle rivayet edilmifltir: Hazreti Halid kendisi abdestte ayaklara giyilen
“mest” ler üzerine mesh vermeyi herkese emir eyledi¤i halde, kendisi, ab-
destte, ayaklar›n› y›kard›. Kendisine, “Neden, herkese, mesh ile emreder-
sin de sen, kendin, ayaklar›n› y›k›yorsun?” denildikte cevaben: “Sizin ha-
liniz nicedir ki, bir fleyde fler’i flerif, ruhsat verse, dininize ihtimam etme-
di¤inizden dolay› ân›n ile amele devam ederek afdal ve ahseni terkeder-
siniz, ve afdal ile amel edene itiraz edersiniz. Sizin, mestler üzerine mesh
vermeniz caizdir, ancak, ecriniz noksan olur, ve bizlere efdal olan azimet-
le amel etmektir, ve biz, azimeti terketmekle, adeta günahkar olmufl olu-
ruz” demektir. “Halbuki, Resülullah Efendimizin mübarek ayaklar›na
giydi¤i mestleri üzerine mesh verdi¤ini gözlerimle gördüm ve mesh ile
ümmetine emreyledi¤ini de biliyorum, lâkin, ayaklar›m› y›kamak, benim
daha hofluma gidiyor” demifltir.

‹‹zzaahh›› :: ‹slâmiyetin bânisi, Fahri âlem Efendimiz Hicaz k›t’as›nda zu-
hur eyledi¤inden, bu diyarda ise mest de¤il, –s›caktan– çorap ve hatta,
ayakkab› bile giymek müflkül oldu¤undan, abdestli ayaklara –meshler
üzerine– mesh vermek meselesi, biz, ümmeti Muhammed’e mahsus bir
fazl› ilahi ve bir ruhsat› Samadani’dir. Dolay›siyle, dini Hakk’›n, Arabis-
tan’dan, ya’ni, s›cak memleketlerden so¤uk iklimlere ve bütün aktâr› ci-
hâna intiflar edece¤ine dair de Peygamber Efendimizin bir mucizesi ol-
mufltur. Ruhsat olarak meflru’ olan ve mestler üzerine meshvermek caiz
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oldu¤unu itikad ve kabul etmek ve amelen tatbik eylemekle beraber aya-
¤›n› ç›kar›p y›kamak külfetini ihtiyar eden kimse (azimetle) amel etti¤i
için daha çok sevap kazan›r. Çünkü, ayak y›kamak, mestlere meshvermek
gibi de¤ildir, meflakkatl›d›r. Ecir ve sevap ise meflakkat nisbetindedir. El-
has›l, mestler üzerine mesh vermek, kavlen ve filen sünneti seniyye ile
sabit olup ikamette ve yolculukta, hacet ve meflakkat olsun olmas›n, ka-
d›na ve erke¤e caizdir. An›n için (Tafdilüfl fieyhayn) “Hazreti Ebu Bekir
ve Ömer” ve (Hübbül Hateneyn) “Hazreti Osman ve Ali” ve (elmeshu alel
huffeyn) mestler üzerine meshvermek”; ehlüssünnet vel cemaat’in
alâmetlerindendir. Rad›yellahü taalâ anhüm ecmain. Bu mesh bahsi,
mühim ve uzunca oldu¤undan f›k›h kitaplar›nda tafsilât› vard›r, oraya
müracaat etmek veya ehli sünnet vel cemaatten bir din âlimine sormak
icabeder.

MMeesscciiddee ––CCaammiiee–– ggiittmmeekk vvee ââkkiillâânnee nnaammaazz kk››llmmaakk ffaazziilleettii::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 4411 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Resuli Ekrem efendimiz buyurmufltur ki, (Baz› kere iki ki-
fli müslüman mescide –camie– varmak –namaza durmak– üzere teveccüh
ederler. Onlardan birinin namaz› –fleref ve faziletleri, âdab ve flartlar›, ta-
dili erkân› cihetinden– ötekinden daha makbul oldu, zira, bu kimse, na-
maz› akl› bafl›nda olarak hudu’ ve huflu’ üzere (yani kalbi ve kal›b› ile)
eda etmifltir. Amma di¤eri, ak›l ve fikri baflka yerlerde dolaflt›¤› için ve na-
maz›n ahkâm ve hikmetlerinden, erkân ve tâdilinden gafil bulundu¤u
için ötekine zerre miskal› muadil ve müsavi olamaz.
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‹‹zzaahh›› :: Filhakika, herkesin ibadeti, –namaz›– ayn› flekilde olmuyor,
Mesela; birisi vard›r ki, namaz›n flartlar›n›, edeblerini, tadili erkân›n› ilim
ve fluur, hudû’ ve huflû’ ile eda etmekte, ibadetini Cenab› Hakka (Mâbu-
du bilhak) oldu¤u ve “ben de onun kulu oldu¤umdan bu ibadet de benim
vazifemdir” diye âkilâne ifâ eylemektedir, di¤er biri ise, yapt›¤›n›, ibadet
de¤il, âdet olarak gelifli güzel, hani, dostlar beni al›flveriflte görsün kabi-
linden, yap›yor, neuzü billâh, riya olarak k›l›yor, [Olursa bir amelde riya;
Olmaz o amelde ziya.] Erkân ve âdâb›na, flerait ve sünnetlerine hiç dikkat
etmiyor, binaenaleyh, bu iki ibadet nefsül emirde birbirine müsavi olur
mu? Namaz bir farz› ilahidir, dinimizin dire¤idir. Mevlây› Mütealin en
çok sevdi¤i bir ibadettir. Namaz, insan› günahlardan ve kalbi mâsivadan
temizler ve kendine gayb kap›lar›n› açar. Namaz Cenab› Hakka münacât
oldu¤undan, mümin olan kimse, çok uyan›k bulunmal›d›r. Bilmelidir ki,
namaz, Hakka karfl› bütün flükürleri câmidir. Ve bütün ibadetlerden ef-
dald›r, imandan sonra efdal olan ibadet, namazd›r. 

Farzd›r, etme sak›n, fevti salât

‹ktidar›n var ise haccü zekât

Hak ganidir, senin â’mâlinden

Yine sensin yiyecek malinden

Müminin oldu, çü, mirâc› namaz

Dideni eyle bu mirac ile baz.

Din imâdini ikamet eyle

Kasr› islâm› imaret eyle,

Ne saadet, varup el ba¤l›yas›n

Hak huzurunda durup a¤l›yas›n

K›lmada kalmaz idi ârâm›n

Anlasan kadrini e¤er islâm›n.

* * *
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AAbbddeessttii ggüüzzeell aallmmaakk vvee ccaammiiii flfleerriiffee ggiiddeerrkkeenn aadd››mmllaarr›› ççookk aattmmaakk,, 
bbiirr nnaammaazzddaann ssoonnrraa ggeelleecceekk nnaammaazzaa iinnttiizzaarr eettmmeekk hhaakkkk››nnddaa::

HHaaddiissii flfleerriiff —— 4422 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; dedi ki:
“Bir gün Peygamber Efendimiz, sohbetimize teflrif ederek buyurdu ki:
(Ben sizin bir fleylere delâlet edeyim mi ki, o fleyler, hem günahlar›n›z›
mahveder hem de ecrü sevaplar›n›z›n büyüklü¤ünü ve çoklu¤unu temin
ve derecat› yükseltir.) Biz de “Evet buyurunuz, ya Resülellah” dedik. Ce-
vaben buyurdu ki, (Abdest al›rken –miskinlik, yahut so¤uk veyahut me-
flakkat oldu¤u zamanlar da– vechi fler’i üzerine, farzlar›yle, sünnetleriyle,
müstehableriyle, edebleriyle adam ak›ll› mükemmel bir abdest almak,
mescitlere –camilere cemaate– giderken, mümkün mertebe, ad›mlar› çok
atmak ve vakit namaz›n› k›ld›ktan sonra gelecek namaz için de haz›r bu-
lunmakt›r. ‹flte, Cenab› Hak taalân›n Kur’an› Keriminde; (Ey müminler,
ibadetin meflakketlerine ve size isabet eden fliddet ve belâlara sabredin ve
muharebenin zahmetlerine, düflmandan ziyade sabretmeye gayret ediniz,
bahusus en büyük düflman›n›z olan nefsinizin taarruzuna mahalefetle
sabrediniz ve s›n›rda –hudud boyunda– nöbet bekleyiniz, muharebe için
atlar beslemek suretiyle düflmanlar›n›z› korkutunuz) buyurdu¤u iflte bu
ribat; envai ibadat› cami olan r›batt›r.

‹‹zzaahh›› :: Ya’ni, abdesti, angarya gibi de¤il, bütün flartlar›n› yerli yerin-
de yaparak almak, camii flerife namaza uzak veya yak›n demeyüp devam
etmek ifli gücü yoksa, mümkünse, camii flerifte oturup evrad ve ezkar ile
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meflgul olmak, ifl güç sahibi ise, namaz›n› k›ld›ktan sonra vazifesine bak-
makla beraber, sonraki gelecek namaz için dahi haz›r bulunmak ve kalbi
o gelecek namaza ba¤l› bulundurmakt›r. ‹flte, bu hal ve vaziyet, adeta, ka-
rakollarda, ve hudut boyunda, düflman karfl›s›nda nöbet beklemek gibidir
ki, nefis ve flehvet ve fleytana karfl› cephe almak ve Zati Ülûhiyetle alâka
ve muhabbeti ve irtibat› temin etmek demektir. “Allah›m! bizi abidîn –sa-
na hakk›yle kulluk edenler– zümresine kabul eyle!”.

MMeesscciiddlleerrii ––ccaammiiii flfleerriifflleerrii–– kkiirrlleettmmeenniinn mmeemmnnuu oolldduu¤¤uunnaa ddaaiirr:: 

HHaaddiissii fifieerriiff ——4433::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: (Resüli Ekrem efendimiz, bir defa, üzerinde kehle bulunan
bir adam gördü, o zat ta kehleyi görünce ald› ve mescid –camii flerif– e at-
mak istedi; Cenab› Edib Efendimiz, derhal o zata hitaben (o kehleyi tek-
rar elbisene al koy, ta ki mescidden ç›k›ncaya kadar muhafaza et) buyur-
du.

‹‹zzaahh›› :: Bilindi¤i vechile, mescidler, Cenab› Hakka muzaf oldu¤undan
“Beytüllah” demektir. Onlar dahi bizim aram›zda hukuka maliktirler. On-
lara hürmet etmek her müslümana borcdur. Bahusus, ‹slâm mabetleri,
çok muntazam, sade, güzel, çok temiz, fena kokulardan uzak, bütün çir-
kinliklerden mahfuz olmas› icabeder. An›n için mecnunlar› ve çocuklar›
camilere sokmamal›d›r, Camilerde al›flverifl etmek, silah çekmek,
(Kur’an› Kerim ve hutbe ve ikametten gayr›) ses ile ba¤›rmak mekruhtur.
Hakiki mümin ve müslüman olanlar›n camii fleriflere girip ç›kmak edeb-
lerine, son derece dikkat etmeleri ve ehemmiyet vermeleri ne kadar flâyâ-
n› temennidir. Baz› pis elbise, ter kokan çamafl›r, pis çoraplar, aflç› peflte-
mal›, kasap gömle¤ile, so¤an, sar›msak ve p›rasa kokan a¤›zlariyle cema-
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at› rahats›z eden kimseler, bittabi, hakikat› bilmeyen kimselerdir. Hele,
baz› echel, miskin, tenbel, ve pis adamlar vard›r ki, y›kanmak ve temizlik
nedir, bilmezler, çamafl›rlar› kirlenmifl y›kamazlar ve y›katmazlar, bitlen-
mifl, ay›klamaz, o kehleleri öteye beriye de atar. Hele hele, o pisli¤i mes-
cidi flerife atarsa buldu belâs›n›. O belâs›n› flüphesiz, bulacak amma, o be-
lây› bize de bulaflt›racak. Bu gibi ahmak ve cahil kimseler, o güzel dini-
mizi de kirletiyorlar, hatta, baz› murai ve cerar adamlar vard›r ki, bu pis
k›yafeti, yaln›z ‹slâmiyete bulaflt›rmakla da kalm›yor, “Had›r” (H›z›r)
aleyhisselam’a dahi atefediyorlar; güya, Had›r Aleyhisselam, herkesten
kendini gizlemek için, böyle pis, murdar, y›rt›k p›rt›k, ya¤l› bitli bir k›ya-
fete giriyormufl! Art›k, küstahl›¤›n derecesine bak›n›z! Had›r aleyhisse-
lam’a ne feci bir iftirad›r, bu! Had›r aleyhisselam bir Peygamberdir, Alla-
h’›n ve Peygamberlerin hiç sevmedikleri böyle periflan bir k›yafete (hele
Had›r Aleyhisselam), girebilir mi? Bu gibi haller, bizim ahmakl›¤›m›za ve
dalâletimize delâlet eder. Gerçi, bu safsata ve hurâfât›, münevver bir müs-
liman kabul etmez, amma baz› saf ve cahil kimseler, bu gibi cerrarlara
inan›yorlar. Allah bunlara hidayet versin.

fiunu kat’i olarak bilmelidir ki, “Peygamberlerin hiç birisinde mans›-
b› nübüvvetlerine, fleref ve haysiyetlerine nak›sa verecek bir fley bulun-
maz. Mesela: Neuzü billâh yalan, hiyanet, zina, sarhoflluk, hased, kibir,
riya gibi zahiri ve bat›ni ma’s›yetlerden, halk›n nefretini mucib olacak
cinnet, sara, cüzam gibi nübüvvet vazifesine mani teflkil edebilecek has-
tal›klar ve herkesin i¤rendi¤i kirlilik, pislik, bitlilik, y›rt›k p›rt›k çirkin
manzaral› k›yafetlerden mahfuz ve münezzehtirler. Eyyüb ve fiuayb aley-
humasselam’e isnat olunan çirkin hastal›klar do¤ru de¤ildir, hep iftira ve
bât›ld›r.” Gelelim mevzuumuza: Baz› iz’ans›z kimseler, camii flerifleri
kendi evi gibi addediyor, laübali girip ç›k›yorlar. Evet, oralar› ne benim,
ne de senindir, belki, hepimizindir. Binaenaleyh, umumun hukukunu gö-
zetmek laz›m de¤il midir? Baz›lar› camide soyunur abdest al›rlar –zaru-
ret olursa müstesna– orada a¤z›n› burnunu kar›flt›r›r, saç›n› sakal›n› tarar,
düflenleri oraya buraya atarlar ki bu gibi insanlar, hakikaten, çok düflün-
cesiz kimselerdir. Hele baz› zavall›lar da vard›r ki, camie girdi¤inde,
ayakkab›lar›n›, tahtan›n üzerine tak tak diye atarlar ki oralarda namaz k›-
lan cemaatta ne beyin kal›r ne kafa, ne hudu’ ve huzur! Bu gibi kimsele-
re, bizim f›k›h, ahlâk kitaplar›m›zda bulunan “Mescid âdâb›” denilen ba-
hisleri hususi okutmak laz›md›r. “Allahümmehdi kavmena feinnehüm
laya’lemün”. Mescid ve cami flerifleri kirletenlerin mesul ve muazzeb ola-
caklar› flüphesizdir. Amma, o mescid ve camileri silip süpüren ve muha-
faza eden müezzin ve kayyim olan hademei hayrat›n, Allah indindeki
meziyet ve faziletlerini flu güzel misal ile izah edelim: Peygamber Efendi-
miz, Medinei Münevvereye hicret buyurduklar›nda ilk olarak bir mesci-
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di flerif bina etti ve o mescidde kayyimlik vazifesini bir siyahi kar› koca-
ya verdi. Bir gün, kad›n vefat etti, alelusul, cenazesini defnettiler. Sonra,
kad›n›n vefat›n› Resüli Ekreme söylediler. Peygamber Efendimiz çok mü-
teessir oldular ve (senelerce mescidi flerife hizmet eden bu kad›n›n vefa-
t›n› bana söylemeli idiniz ki, ben onun cenazesinde bulunayd›m, haydi,
bana delil olunuz o kad›n›n kabrini bana gösteriniz) buyurdu. Bunun üze-
rine Resüli Ekrem efendimiz, ashab› kiram ile beraber gidip kabrin üzeri-
ne cenaze namaz› k›lm›fllard›r. Rad›yellahü anha. Buharii fierif.

NNaammaazz vvee nnaammaazzllaarr››nn bbeeflfl vvaakkiitt oollmmaass›› vvee 
bbaazz›› flfleerraaiitt vvee ââddââbb›› hhaakkkk››nnddaa hhaaddiisslleerr::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 4444 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Resüli Ekrem efendimiz buyurmufltur ki, (Bütün haklar›
sahiplerine eda ve teslim ve bütün emanetleri muhafaza etmek, benim ve
benden evvel giden Peygamberlerin din ve fleriatidir. Ve ümmetlerden
hiçbir ümmete verilmeyen fleyler, muhakkak, size verilmifltir. Cenab›
Hak, flüphesiz, Zati Ülûhiyetine yak›nl›k –ibadet ve ubudiyet– vas›talar›-
n›z› “isti¤fardan ibaret k›ld› ve sizin ezan ve ikametle k›ld›¤›n›z” befl va-
kit namaz› emreyledi, ki bu namaz›, bu suretle, sizden evvel hiçbir üm-
met k›lmad›; öyle ise, siz namazlar›n›za ezaniyle ve ikametiyle, sebat ve
devam ediniz. Bir kul, bu farz olan namazlar›n›, hakk›yle ve ihlas ile, k›-
lup sonra on defa zati Kibriyaye isti¤far eylese, Cenab› Hak, onun günah-
lar›n›, daha yerinden kalkmadan, affü ma¤firet eder, velev ki, onun gü-
nahlar› kumlu çölün kumlar› kadar çok ve Tehame’nin –Hicaz ile Yemen
aras›ndaki– da¤lar› kadar büyüklükte olsa, flüphesiz, ma¤fur olur).
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HHaaddiissii fifieerriiff —— 4455 ::
TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-

vayet etmifltir: Bir zat Peygamber Efendimize gelerek “Ya Resülellah, ba-
na öyle bir vasiyet eyle ki, o vasiyetin kelimeleri az olsun ve fakat, benim

dünya ve ahiret menfaatlerimi temin etmifl olsun” dedi. Seyyidül Kev-
neyn efendimiz o zate hitaben buyurmufltur ki, (Sen namaza bafllad›¤›n
vakit) öyle bir vaziyet al ki, (sen yaln›z vahidü zülcelâl olan ALLAH’a te-
veccüh etti¤in için masivay› terk edüp, yaln›z Cenab› Hakka münacât ile
meflgul ol) yani, güya bu k›ld›¤›n namaz, senin hayat›n›n son namaz› imifl
gibi kemali teslimiyetle k›l (ve namaza münafi olan sözleri) öteye beriye
iltifat› (terk et ki bu sözün sebebile kimseden özür dilemeye mecbur ol-
mayas›n ve herkesin ellerinde bulunan fleylerden ümidini kes) ki, kimse-
den birfley istemeyesin, e¤er isteyecek isen Allah’tan isteyesin. 

‹‹zzaahh›› :: Hadisi flerifte “kelâm” ile murad, sözdür. Bu da ya Hâl›k’a ve-
ya mahlûka karfl› sarfedilen kelâmd›r. Hâlik’a karfl› olan kelam, mesela,
“kelimei küfür” dür ki, insan›n bütün amellerini haptu mahveder, bu se-
beple Hak Taalâ’ya tadarru ve niyaz etmeye mecbur ve muhtac olur. Ke-
zalik, üç talâk üzere yemin etmek, bir kimsenin ›rz›na, dinine, leke geti-
recek söz söylemek, bir mecliste konuflulan bir s›rr› baflkas›na nakletmek
gibi ki, bunlar lisan›n afetlerindendir. Bunlardan nedamet edüp Hâlik Ta-
alâya itizarda bulunmakt›r. Yine, baz› kelâm vard›r ki halka karfl› sarfedi-
lir de sonradan nedamet edilerek af ve özür dilemek mecburiyeti hâs›l
olur. Bundan baflka, dünya hususunda gayet müsta¤ni bulunmakt›r, hiç
kimseye ihtiyac›n› arzedüp ona ümid ba¤lamamak, her fleyi Allah’›n lüt-
fu kereminden istemektir, yani Allah’› unutup, b›rak›p do¤rudan do¤ru-
ya kuldan istememeye azmetmektir. 
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HHaaddiissii fifieerriiff —— 4466 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: “Bir adam, Resüli Ziflan efendimize dedi ki, (Ya Resülal-
lah, bana k›sa bir vâzeyle. Fahri âlem Efendimiz, cevaben: (Sen namaz›na
durdu¤un zaman) öyle bir namaz k›l ki, (herfleyden alâkan› kesmifl vazi-
yette olas›n ve namaza ayk›r› olan sözlerden sak›n ki, o sözün sebebile
kimseden özür dilemeyesin ve halk›n ellerinde bulunan fleylerden emel
ve ümidini kes) kimseden bir fley isteme, buyurmufltur.

HHaaddiissii fifieerriiff ——4477 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Fahri âlem Efendimiz buyurmufltur ki, (Namaz›na durdu-
¤un vakit, öyle bir namaz k›l ki, herfleyden alâkan› kesmifl olas›n ve na-
maza münaf› söz konuflma ki, o kelam›n sebebile kimseden özür dileme-
yesin ve insanlar›n ellerinde olan fleylerden ümid ve emelini kes ki, kim-
seden bir fley istemeyesin) buyurmufltur.

HHaaddiissii fifieerriiff ——4488 ::
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TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Seyyidül Befler Efendimiz buyurmufltur ki, (Namaza dur-
du¤un vakit, öyle bir namaz k›l ki, her fleyden alakan› kesmifl olas›n, ve
namaza münafi olan sözleri ve etraf›na iltifat› da terket ki o kelam›n se-
bebiyle kimseden özür dilemeyesin, herkesin ellerinde bulunan nimetler-
den ümid ve emelini kes).

HHaaddiissii fifieerriiff ——4499 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den rivayet et-
ti: Ebu Eyyüb dedi ki, “Bir zat, Peygamber Efendimize geldi ve Ya Resü-
lallah, bana k›saca bir fleyler talim buyur, dedi. Fahri âlem hazretleri o za-
ta cevaben, (Sen namaz›na durdu¤un vakit.......) hadisi flerifiyle cevap
verdi.

‹‹zzaahh›› :: Namaz›n farziyeti, Kitab ile ve sünnet ve icmai ümmet ile sabit-
tir. Kur’an› Kerim’de (Befl vakit namaz› ve bilhassa, salâti vustay› muhafa-
za ediniz ve Allah’› zikreder oldu¤unuz halde namazda k›yam›n›z› Allah
için yap›n›z, teveccühünüz ancak, Allah Tealâya olsun) buyurmufltur. ‹flte
bu âyeti celile, hem namaz›n farziyetine, hem de befl vakit olmas›na delil-
dir. Ekseri ülemaya göre, (salât› vusta) ikindi namaz›d›r, çünkü, sabah ve
ö¤le namaz› gündüzün, akflam ile yats› namazlar› da gece k›l›nd›¤›ndan,
aralar›nda, ya’ni, ortada, “vusta” diye ikindi namaz› kal›yor. Hadisi flerifte
dahi (Muhakkak, Cenab› Hak, müsliman olan kad›n ve erke¤e, gece ve gün-
düzde, befl vakit namaz› farz k›lm›flt›r.) buyurulmufltur. ‹cmai ümmet dahi
“Peygamber Efendimizin asr› saadetinden bu güne kadar hiçbir zaman hiç
kimse bunu red ve inkâr etmemek üzere, befl vakit namaz›n farz oldu¤una,
bütün ümmeti Muhammed ittifak edegelmifltir ki, inkâr eden, bilâ hilaf, kâ-
fir olur.”

Yukar›da geçen hadisi fleriflerde beyan buyuruldu¤u üzere, namaz,
Allah Taalâ taraf›ndan kullar›na farz k›l›nan bir emri Samadâni oldu¤un-
dan, bu befl vakit namaz› vakitlerinde eda ve devam ve flerait ve erkan›na
riayetle muhafazas›na sa’yetmek, her mümin ve müsliman kimseye borç-
tur. Ve “Ey müminler, bu namaz› ibadet ve zikir kasd›yle yap›n ve Allah
Taalâdan korkar olud¤unuz halde k›yam edin ki, ibadetinizde, huzurunu-
za, baflka fleyler kar›flt›rmay›n›z) demektir. Çünkü, namazda k›yam, k›ra-
at, rükû’, sücud hudû’ ve huflû’; Allah Taalân›n izzet ve azamatinden kal-
bin tevazuu ve Hakka karfl› zillet ve ihtiyac› izhar edici bir s›fat vard›r.
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Namaz, nimetler teceddüd ve tekerrür ettikçe, sahibine, ayn›, zamanda,
flükürdür. Namaz, o vaktin ve o vakitte bulunman›n dahi flükrüdür. Gü-
nahlara da, flüphesiz, keffaretdir. Elhas›l, namaz, Hak Celle ve alâ’dan alâ-
kay› kesmemeye bir vesile ve rab›tad›r. Bir taraftan “Ra¤bet” di¤er taraf-
tan “Rahbet” denilen iki mühim maslahat› da mütezamm›nd›r. Binnetice,
bu dünya hayat›nda halk› islah etmek, ve dolay›siyle alemin nizam ve in-
tizam›n› dahi temin eylemektir. An›n için tenbellikten nafli terkeden kim-
se “fâs›k” olur, çünkü namaz› terketmek, küfre yol açmak demektir. Bu
bab›n “45,46,47,48 ve 49,” uncu hadiselerinde dikkat edilecek mühim bir
mesele vard›r ki, tenbih edilmeye de¤er. fiöyle ki: Bu befl hadisi flerifte
Peygamber Efendimiz, (namaz içinde kelamdan, ya’ni konuflmaktan,
men’ buyurmaktad›r. Kütübü Sitte’den befli de ittifak etmifllerdir ki (Zeyd
ibni Erkam) Rad›yellahü taalâ anh demifltir ki biz sadr› ‹slâmda namazda,
namaz içinde, yan›ndaki ile konuflur idik; ne zaman ki (ve kumu lillahi
kanitin) ayeti celilesi nazil oldu, ya’ni namazda “sükut edici olarak duru-
nuz” emri üzerine sükûta avdet edildik ve konuflmaktan men’olunduk,
art›k anlafl›ld› ki, namazda kelâm –befler kelâm› söylemek– nesholundu.
Hatta, ülemadan ve kurrai ashabdan “Abdullah ibni Mesud” rad›yellahü
anh dedi ki, (‹btiday› ‹slâm’da biz, namaz içinde Peygamber Efendimize
selâm verir idik, evvelce o da bize reddi selâm ederdi, vakta ki, Habeflis-
tan’dan avdet ettik, yine biz, kema fissab›k. Peygamber Efendimize selâm
verdik ise de, bu defa bize reddi selâm etmedi ve (Namazda biz Allah’a
ibadet ile meflgul oldu¤umuzdan art›k baflka hiçbir fleyle meflgul olama-
y›z. Bir kimse, namazda ise, selam verene reddi selam etmesin) diye bu-
yurdu. Di¤er bir rivayette de: (Namazda insan kelam› konuflulmaz, na-
maz; tesbih, tekbir, k›raati, Kur’an gibi Mevlây› Müteal’e münacatten iba-
rettir). Binaenaleyh, f›k›h ilminde beyan edildi¤i vechile, “namazda kas-
dan, ya sehven veya hataan, yahut bilmeyerek veya namazda uyurken
dünya kelam› konuflmak haramd›r, namaz› ifsad eder, çünkü, namazda
Huflu’ ve Hudu’ ve edeb laz›md›r) denilmifltir.

BBeeflfl vvaakkiitt nnaammaazz aarraallaarr››nnddaa ssaadd››rr oollaann ggüünnaahhllaarraa,, 
oo nnaammaazzllaarr,, kkeeffffaarreett oolluurr::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 5500 ::
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TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari rad›yellahü taala anh’den: flöyle ri-
vayet etmifltir: Peygamber efendimiz buyurmufltur ki (muhakkak, her na-
maz –farz–, önünde bulunan günahlar› düflüren bir vas›ta ve kuvvettir).

HHaaddiissii fifieerriiff —— 5511 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari rad›yellahü taala anh’den: flöyle ri-
vayet etmifltir: Resüli ekrem efendimiz buyurmufltur ki (Muhakkak, her
–farz– namaz için, önünde bulunan günahlar› düflürücü bir te’sir vard›r).

‹‹zzaahh›› :: Bu ve di¤er hadisi fleriflerden anlafl›ld›¤› vechile, befl vakit na-
maz; namaz aralar›nda ifllenen küçük günahlara –büyük günahlardan sa-
k›nmak flart›yle– keffarettir. Ehli sünnet ve cemaat mezhebinde, namazlar
küçük günahlar› affettirir ise de büyük günahlara, ancak, “Tevbe” icab
eder. Veyahut, Cenab› Hakk›n rahmet ve fazl› samadânisine mütevakk›f-
t›r. Bir hadisi flerifte Resüli Ekrem  efendimiz, (Bana haber veriniz, sizden
birinizin kap›s› önünde, bir nehir olsa da her gün, günde, befl defa o ne-
hirde y›kansa, hiç kiri kal›r m›?) Kalmaz dediklerinde: (‹flte, befl vakit na-
maz›n hal ve flan› da odur ki, Hak Celle ve alâ, onlar ile hatalar› mahve-
der.) diye buyurmufltur.

NNaammaazz››,, mmüüsstteehhaapp vvee mmuuhhttaarr oollaann vvaakkttiinnddeenn ––öözzüürrssüüzz––
tteehhiirr eettmmeekk hhaakkkk››nnddaa::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 5522 ::

TTeerrccüümmeessii ::  Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh, Emevilerden

Medinei Münevverede sekiz sene kadar valilik yapan “Mervan ibnil Ha-
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kem” namazlar›n, hele Cuma namazlar›n›, muhtar ve müstehap olan va-
kitlerinden geciktirdi¤i için Mervane muhalefet ediyordu. Mervan (ne se-
bebe mebni muhalefet ediyorsun?) dedi¤inde, Hazreti Ebu Eyyüb el Ensâ-
ri (Ben Resülüllah sallellahu aleyhi ve sellem efendimizi gördüm, namaz-
lar›, vakitlerinin ilk cüzülerinde k›l›yordu, e¤er sen de Peygamber Efen-
dimizin sünnetine muvafakat edersen, biz de sana muvafakat ederiz, e¤er
sen tarikati Muhammediyeye muhalefet edersen biz de sana muhalefet
ederiz) diye buyurmufltur. Rad›yellahü taalâ anh. Bunun tafsilat› tercü-
mei hal k›sm›nda da geçmifltir. 

Malûm oldu¤u üzere, her namaz›n bir vakti vard›r. Vakit, namaz›n
hem sebebidir, hem de flart›d›r ve zarf›d›r. Vakit; cüz cüz oldu¤undan, na-
maz› ilk cüzünde k›lmak vacib ise de, o cüzü geciktiren ondan sonra ki
cüzü de eda eder. Daha sonraya geciktiren de o zamanda eda etmek vacib
olur ki tâ vaktin sonuna kadar devam eder. Fakat, özürsüz vakti daralta-
rak en son cüzüne b›rakmak do¤ru de¤ildir. En iyisi daha vakit girer gir-
mez, her fleyden evvel, vaktin ilk cüzünde eda edivermektir. Hele hele na-
maz› vaktinden sonraya –özürsüz– “kazaya” b›rakmak bir mas›yet, büyük
bir günaht›r ve bilahare o namaz› kaza etmek dahi o günah› gidermez, yal-
n›z terk’in günah›n› giderir, ve illa kazaya b›rakt›¤› için ayr›ca tevbe ve is-
ti¤far etmek laz›m gelir.

ÖÖ¤¤llee nnaammaazz››nn››nn ffaazziilleettii vvee nnaammaazz kk››ll››nn››nnccaayyaa kkaaddaarr 
ggöökkkkaapp››llaarr››nn››nn aaçç››kk kkaalldd››¤¤››nnaa ddaaiirr HHaaddiisslleerr::

.
HHaaddiissii fifieerriiff —— 5533 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-

vayet etmifltir: Resüli Ekrem efendimiz buyurmufltur ki, (güneflin zevali
vaktinde gökkap›lar› muhakkak aç›l›r, ö¤le namaz› k›l›n›ncaya kadar ka-
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panmaz. ‹flte o zamanda, benim için hay›rl› ve salih bir amelin Hakka
yükselmesini arzu ederim). Bu tavsiyei Peygamberiden maksud, ö¤le na-
maz›n›n ilk sünnetidir. Nitekim, biraz sonra gelecek hadisi fleriflerde izah
edilecektir. 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 5544 ::
TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-

vayet etmifltir: Seyyidül Kevneyn Efendimiz buyurmufltur ki, (Güneflin
zevali vaktinde gökkap›lar› muhakkak aç›l›r, ö¤le namaz› k›l›n›ncaya ka-
dar kapanmaz, iflte o zamanda, benim için salih ve hay›rl› bir amelin, gök-
kap›lar› kapanmadan evvel Hakka arzedilmesini temenni ederim7.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 5555 ::
TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari rad›yellahü taala anh’den; flöyle ri-

vayet etmifltir: Resülüllah Efendimiz buyurmufltur ki, (Günefl, zevale gel-
di¤i vakitte, gök kap›lar› aç›l›r.)

‹‹zzaahh›› :: Malûm oldu¤u üzere, namaz›n birtak›m flartlar› vard›r, bunlar-
dan biri (Vakit) tir. Zira, Kur’an› Kerimde, Cenab› Hak (Namaz, müminler
üzerine mahdut vakitlerde farz oldu) buyurmufltur. Yukar›ki hadisi flerif-
lerde beyan buyurulan vakit, ö¤le namaz›n›n vaktidir ki, “günefl, gökyü-
zünden devrildi¤i vakitten ta ikindi vaktine kadard›r”. Mesela: Kuflluk
vakti, düz bir yere bir de¤nek dikip de¤ne¤in gölgesine bir niflan konur.
De¤ne¤in gölgesi k›sald›kça günefl yükselmektedir ki “zeval” henüz olma-
m›flt›r. Gölge uzamakta bulursa “zeval” olmufl demektir. Gölgenin ziyade
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ve noksan› kalmay›p durmas› (istiva zaman›) d›r ki, güneflin tam baflüs-
tünde oldu¤u vakittir ve iflte o zaman “Kerahet vakti” dir. Elhas›l, günefl
en yükse¤e ç›kt›¤› ve orada bir müddet –tahminen yar›m saat– durdu¤u
vakit o zaman namaz k›l›nmaz.

Gölge uzama¤a bafllad›¤›ndan itibaren günefl zevale ermifl, yani guru-
ba do¤ru a¤m›fl ve ö¤le namaz›n›n vakti girmifl demektir ki, bu andan iti-
baren her dikili fleyin gölgesi, kendinin iki ve bir kavle göre, bir misl olun-
caya kadar ö¤le namaz›n›n vakti devam eder. Bu müddetten sonra da ar-
t›k, ikindinin vakti girmifl olur. Binaenaleyh, günefl zevale bafllad›¤› vakit
Peygamber Efendimizin tavsiye ve temin buyurdu¤u vechile, gökkap›lar›
aç›laca¤› için, elden geldi¤i kadar, ehli salât olan mümin ve müslimanlar,
o zamanda harekete geçmeleri ve gafil bulunmamalar› ve mutlak dünya ve
ahirete yarayacak hay›rl› ifllerle meflgul olmalar› iktiza eder. Bu kap›lardan
maksud olan, ya hakikaten gökkap›lar› veyahut mecazen, Cennet kap›lar›-
d›r.

GGüünneeflfliinn zzeevvaalliinnddeenn ssoonnrraa öö¤¤lleenniinn ffaarrzz››nnddaann eevvvveell kk››ll››nnaann 
ddöörrtt rreekkaatt ssüünnnneettii mmüüeekkkkeeddee hhaakkkk››nnddaa hhaaddiisslleerr::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 5566 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: “Günefl zevale erdi¤i vakit, Resüli Ekrem efendimiz, ö¤le-
nin farz›ndan evvel dört rekat sünnet k›lma¤a devam etti¤inden, ben de-
dim ki, “Ya Resülallah, her zaman zevalden sonra bu dört rekat sünneti
k›lma¤a devam ediyorsunuz, bu k›ld›¤›n›z namaz›n hal ve hakikati ne-
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dir?” diye sordum. Bana cevaben buyurdu ki, (Güneflin zevali vaktinde,
flüphesiz, gökkap›lar› aç›l›r, tâ ki ö¤le namaz› k›l›n›ncaya kadar kapan-
maz; binaenaleyh, o zamanda, benim için hay›rl› bir amelin o kap›lardan
ç›k›p huzuru ‹zzete yükselmesini arzu ederim). Ben tekrar “Bu dört reka-
tin hepsinde k›raat var m›d›r” ya’ni fatihai flerife ve zam okunacak m›d›r?
dedim, Resülü Ekrem (Evet, vard›r) buyurdu. Ben “bu dört rekatta ikide
bir selâm vermek, ya’ni, fasletmek var m›d›r?” dedim, Resüli Ekrem (ha-
y›r yoktur) buyurdu. Ya’ni bu dört rekat sünneti müekkede oldu¤undan,
her rekatinde fatihai flerife ve ayet zamm› oldu¤u gibi, ka’dei ülada tahiy-
yattan sonra salat ve selam okunmayaca¤› gibi selam ile ikiye bölmek te
yoktur.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 5577 ::

Tercümesi : Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Resülüllah Efendimiz buyurmufltur ki, (Göklerin “ve cen-
netlerin” kap›lar› o saatta muhakkak aç›l›r –yani günefl zail oldu¤u za-
manda– binaenaleyh, ben de abidlerin salih amellerinin bafl›nda, benim
amelimin en evvel ma’budu zülcelale refolunmas›n› arzu ederim). Anla-
fl›l›yor ki hay›rl› ifllerde ve salih amellerde sürat ve musabaka etmek mat-
luptur.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 5588 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Fahri âlem Efendimiz buyurmufltur ki, (Mümin olan bir
kimse ö¤le namaz›ndan –farz›ndan– evvel kâ’dei ülây› selam ile ay›rmak-
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s›z›n, k›ld›¤› dört rekat namaz –sünneti müekkede– için, gökkap›lar› aç›-
l›r). Ya’ni, hüsnü kabule mazhar ve sürati vusule nail olur. 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 5599 ::
TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-

vayet etmifltir:  Ebu Eyyüb el Ensari hazretleri, kendisi, ö¤le namaz›ndan
–farz›ndan– evvel, sünnet olarak dört rekat namaz k›lard› ve diyordu ki,
“Ben, Resüli Ekrem efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem’in günefl zeva-
leerdi¤inde bu dört rekat namaz› k›ld›¤›n› gördüm. Ben, Peygamber Efen-
dimize, bir gün, dedim ki “Ya Nebiyyellah, Zati Risaletpenah›n›z, ö¤lenin
sünneti olarak bu namaza devam eyledi¤inizi görüyorum. Bana cevaben
buyurmufllard›r ki (Bu saat öyle bir vakittir ki, bu zamanda gökkap›lar›
aç›l›r, iflte, ben bu zamanda benim salih amelimin huzuru Rabbi izzete
yükselmesini arzu ederim).

HHaaddiissii fifieerriiff —— 6600 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari rad›yellahü taala anh’den: flöyle ri-
vayet etmifltir: Resüli ekrem efendimiz buyurmufltur ki (Ö¤le namaz›n›n
farz›ndan evvel, dört rekat –sünnet– olarak k›l›nan namaz›n ortas›nda
“Ya’ni, birinci tahiyyatta salat ve selam okumadan, sa¤a ve sola” selam
vermeden ikmal ederse onamaz için gökkap›lar› aç›l›r) buyurmufltur. Ta-
beraninin rivayetinde, Ebu Eyyüb rad›yellahü anh; Resüli ekrem, hicret-
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te benim evime mihman –misafir– oldu¤u zaman bu dört rekat sünnete
devam eyledi¤ini ben, gözümle görmüfl idim demifltir. 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 6611 ::
TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den flöyle de-

di: (Ne zaman ki Fahri âlem Efendimiz) hicrette mintarafillah benim evi-
me mihman oldu, ben görmüfltüm ki, ö¤le namaz›ndan evvel bu dört rekat
sünnete devam ediyordu ve buyurmufltur ki, (Günefl zevale erdi¤i zaman,
gökkap›lar› aç›l›r ve ta ö¤lenin farz› k›l›n›ncaya kadar hiçbir kap› kapan-
maz; ben de isterim ki o saatte benim hayrim huzuru Ahadiyyete yüksel-
sin.)

HHaaddiissii fifieerriiff —— 6622 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Resüli Ekrem efendimiz buyurmufltur ki, (Ö¤le namaz›n-
dan –farz›ndan– evvel sünnet olarak k›l›nan dört rekat namaz›n ortas›n-
da selam vermeden ikmal edilecek olursa, bu namaz için gökkap›lar› aç›-
l›r.)

HHaaddiissii fifieerriiff —— 6633 ::
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TTeerrccüümmeessii :: ‹bni Mace Elhaf›z fiemsiddin Mehemmed Abdüllahil
Akulî merhum “Errasfü fima rüviye anninnebiyyi sallelalhü taala aleyhi
ve selleme minel fadli vel vasfi” adl› kitab›nda –ki Fahri âlem Efendimiz
hakk›nda caiz olan fiiller ve vas›flara dairdir– Ebu Eyyüb el Ensâri rad›-
yellahü anh’den flöyle rivayet etmifltir: Seyyidül Kevneyn efendimiz, gü-
nefl zevale erdi¤i zaman, ö¤le namaz›n›n farz›ndan evvel dört rekat namaz
k›lar ve ka’dei ulada tahiyyattan sonra selam vermeden dört rakati ta-
mamlard› denildikten sonra, Resüli ekrem efendimiz (günefl zevale erdi-
¤i zaman, muhakkak gök kap›lar› aç›l›r). buyurmufltur. ‹flte, o kitabta bu
mevzuda, bu hadisi fleriften baflka rivayet yoktur denilmifltir.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 6644 :: 

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taala anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Resüli Ekrem efendimiz buyurmufltur ki, (Gece namaz›na
muadil –fazilette müsavi– olacak hiçbir zaman yoktur, ancak, ö¤le nama-
z›n›n farz›ndan evvel k›l›nan dört rekat sünneti müekkede vard›r.) 

‹‹zzaahh›› :: Dört rekatl› sünneti müekkedelerin –ö¤le ve cuma namazlar›-
n›n sünnetlerinin– ka’dei ulalerinde yaln›z (ettahiyyat) okunur ve üçün-
cü rekata kalk›ld›¤› zaman (sübhaneke) okunmaz. Bu sünnetler kuvvetli
oldu¤undan, farza benzemektedir. Ö¤le ve cuman›n evvelki sünnetlerinin
yetiflip k›lamayanlar, bu sünnetleri, farzdan sonra kaza ederler. Fetvaya,
göre, evvelki sünneti son sünnetten evvel kaza etmeli, cuman›n sünneti
de farzdan sonraya kal›rsa yine evvelki sünneti k›lmal›, son sünneti de
sonra k›lmal›d›r. Bu hadisi flerifte flu faide belirtilmektedir: Farz ve vacib
namazlardan sonra, gecenin yar›s›nda eda olunan namazdan afdal bir na-
maz yoktur, gece k›l›nan nafile namazlar›n hepsi, gündüz k›l›nan nafile-
lerden afdald›r, gündüz k›l›nan nafilelerin, cümlesinden, ö¤lenin evvelki
sünneti afdald›r ve bu sünnetin fazileti de gece namazlar›n›n fazileti de-
recesindedir.

Elhas›l, namazlar›n, faziletçe tertibini flu izah›m›zla neticelendire-
lim:

Farz› ayn namazlar; (di¤er bütün namazlardan),
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Farz› kifâye; (cenaze namaz›),

Vâcibi ayn; (Vitir namaz›, Bayram namazlar›),

Sünneti müekkedeler; sabah namaz›n›n sünneti, ö¤lenin ilk sünneti,
sonra asah olan, di¤er müekked sünnetler.

Nafile namazlar; gece k›l›nan nafileler (çünkü, gece nafile namazlar›
meflakkatl› ve riyâdan da salim oldu¤u için daha faziletlidir) ve sevab›
çoktur.

Gündüz k›l›nan nafileler.

‹‹kkiinnddii nnaammaazz›› vvee oonnuu mmuuhhaaffaazzaa vvee ddeevvaamm eettmmeekk hhaakkkk››nnddaa::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 6655 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taala anh’den; flöyle de-
mifltir: Resülullah sallelahü tealâ aleyhi vessellem efendimiz buyurmufl-
tur ki, (Bu namaz “ikindi namaz›” flüphesiz, sizden evvelki ümmetlere de
farz k›l›nm›fl idi, lakin onlar bu namaz› zayi ettiler, yani, devam edip k›l-
mad›lar, daha do¤rusu vaktinden tehir veya tamamile terkettiler; bu gün-
kü günde, sizden kim ki bu namaz› sebat ve devam ile k›larsa, onun ecri
iki kat olur” yani iki ikindi namaz›n›n sevab› olur: Biri bu namaz›n eda-
s› için, di¤eri o ümemi salifenin bu namaz› zayi ettikleri için” ve bu na-
maz k›l›nd›ktan sonra da flahid do¤uncaya kadar baflka namaz yoktur.
“fiahid demek, akflam y›ld›z› demektir”. Yani, akflam namaz›na kadar
baflka namaz yoktur. Bu ikindi namaz› mukabilinde cemalüllah vadolun-
mufltur. (Allahümmer zuknâ birüyeti cemalike ya Rabbel âlemin).
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‹‹kkiinnddii nnaammaazz››nnddaann ssoonnrraa kk››ll››nnaann nnaaffiillee nnaammaazz hhaakkkk››nnddaa::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 6666 ::

TTeerrccüümmeessii :: Hazreti mihmandar Ebu Eyyüb el Ensâri Rad›yellahü te-
alâ anh, her zaman ikindi namaz›ndan sonra iki rekat namaz k›larlard›.
Bir gün Peygamber efendimizin vahiy katiplerinden “Zeydibni Sabit”
R.A.A., Ebu Eyyüb el Ensâriyi bu namazdan, yani, ikindi namaz›ndan
sonra nafile namaz k›lmaktan men etmek istedi. Hazreti Halid, Zeyd ibni
Sabit R.A.A. e cevaben “Hak Taalâ, beni namaz k›ld›¤›mdan dolay› azap
etmez, lâkin namaz› terketti¤imden dolay› bana azâbeder.” dedi. Zira,
Hazreti Resüli Ekrem efendimizin ikindiden sonra namaz k›ld›klar›n› as-
hab› kiramdan görenler çok idi. Sebebini sormayanlar, zahiren gördükle-
ri gibi amel ettiler. Ebu Eyyüb el Ensari de onlardan biri idi. Mesela: on-
lara onlara yar›n, ahirette sorulsa, onlar da “evet, Resüli Ekrem k›ld›¤›
için biz de k›ld›k” diye cevap verip halâs olabilirler, fakat, terkedersek
”Siz ne için sünneti Resül’e tâbi olmad›n›z” diye muaheze olunuruz en-
diflesiyle k›lm›fllard›r. Elhas›l, Ebu Eyyüb hazretlerinin içtihad› bu vechi-
le tecelli etmifl idi. Bunun üzerine Zeyd ibni Sabit dedi ki “Ya Eba Eyyüb,
ben seni bu namaz› k›lmaktan menediyorum amma ben biliyorum ki, sen,
flüphesiz, benden daha afdal ve hay›rl›s›n, senin için bu namaz› k›lman-
da bir zarar yoktur, zira, sen müctehidsin, lakin, korkar›m ki bu keyfiye-
ti bilmeyen ve senin devam etti¤ini gören bu namaz› farz zanniyle –na-
maz k›lman›n haram oldu¤u bu saatte– kalkar o da k›lar. Binaenaleyh her-
kesi bu zandan korumak için ben de seni içtihad›mla men ediyorum ve
bu namaz› gizli k›lman›z› münasip görüyorum) demifltir. 

‹‹zzaahh›› :: F›k›h ilminde beyan olundu¤u vechile, bu üç vakitte namaz
k›lmak caiz de¤ildi, keraheti tahrimiye ile mekruhtur: 1- Günefl do¤du¤u
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vakit, 2- Günefl istivada iken, yani zevalden evvel. 3- Günefl kavuflaca¤›
vakit. Bu üç vakitte ne eda, ne kaza namaz› k›l›nmaz, caiz de¤ildir. Bu va-
kitlerde Salâvat› flerife getirmek, tesbih çekmek, dua etmek ve tevbe ve is-
ti¤far etmek “Kur’an› Kerim okumaktan” afdald›r. Bu üç kerahet vaktin-
den baflka daha on kerahet vakti vard›r ki, onlarda dahi nafile namaz k›l-
mak mekruhtur. Onlar› ö¤renmek laz›md›r. Bununla beraber, ikindi na-
maz›ndan sonra güneflin kavuflmas›na daha vakit varsa farz “yani kaza
namaz›” k›lmakta kerahet yoktur. Nafile namaz ise hiç k›l›nmaz,. Bunda
fukahan›n ittifak› vard›r. Resülüllah efendimiz, ikindinin farz›ndan son-
ra, bazan nafile namaz› k›lm›fl ise de o zati risaletpenahilerine mahsus
olan hallerdendir. Nitekim, Celaleddinis Suyuti (Elhasaisil Kübra) nam
eserinde bunu tasrih eylemifltir. Binaenaleyh Ebu Eyyüb el Ensârinin k›l-
mas› bize delil olmaz, zira, o müctehiddir, isabet etse de, etmese de mü-
kâfat al›r. Biz, kendi mezhebimizin imam› olan Ebu Hanife rahimehul-
lah’›n ictihad›yle amel etmek mecburiyetindeyiz.

EEbbuu EEyyyyüübb eell EEnnssâârrii RR..AA..AA.. iinn nnaammaazzddaa iimmaamm oollmmaass›› hhaakkkk››nnddaa::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 6677 ::

TTeerrccüümmeessii :: Muhaddis ibni Asakir As›m’dan rivayet etmifltir. As›m
demifltir ki, “Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. bir gün namazda imam oldu, se-
lâm verdikten sonra (fieytan, flimdi bana bir vesvese verdi, flöyle ki: Ben
imam oldu¤um için arkamda bulunan cemaat üzerine, kendimde bir fa-
zîlet ve rüchan mülâhaza ettim, iflte bu vesvese bana fleytan taraf›ndan ve-
rildi¤ini hissetti¤im için bundan sonra, art›k, ben katiyen imamet etme-
meye karar verdim), diye buyurmufltur. ‹flte, bu meselede mühim baz›
noktalar vard›r: fieytan›n vesvesesi namazdan ç›kt›ktan sonra gelmifltir,
namaz içinde gelmedi¤inden hazreti Ebu Eyyüb’ün namaz›n›n ehemmi-
yetine çok dikkat etmelidir. Hem de bu vesveseyi defettikten sonra, her
ne kadar zarar› yok ise de, Ebu Eyyüb hazretlerinin ittika ve vera’›n›n flid-
detine bak›n›z ki, ona göre, bu vesveseyi bir zelle ve cünah” saym›flt›r.
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Hakikaten ücub ve tekebbürün temeli olan bu hal, maazallah, bu itikad
üzerine ›srar etmek, bir mümin için pek büyük bir bela oldu¤undan Ebu
Eyyüb hazretleri için de imameti terketmek afdal ve evla olmufltur. Bu
vesvese meselesini, herkese göre, izah etmek laz›md›r: “Ben vesveseler-
den kendimi kurtaramam, diyerek (imamet vazifesi kendine teveccüh et-
mifl olan yerde) imamet etmeyip cemaat› kendi haline terkederek o sün-
neti seniyeden mahrum etmek de do¤ru de¤ildir; o kimse için imamet et-
mek afdald›r. (Riya ederim, ücüp ederim) diyerek bu ameli salihi terket-
mek caiz de¤ildir. Sonra, bu da di¤er bir fleytani vesvese olur. Hatta mih-
raba “mihrab” denmesinin sebebi, nefis ve fleytan ile muharebe ve müca-
dele yeri oldu¤u içindir. ‹flte o vesveseleri defetmek meflakkatli oldu¤u
için Ebu Hanife mezhebinde (imaml›k) “Müezzinlikten” afdal olmufltur.
‹mam olanlar, bu hususta çok hassas ve dikatli olmal›d›rlar. Biz, tercümei
hal k›sm›nda bu hususta biraz izah etmifltik. (Oraya bak›n›z!)

MMüühhiimm :: Bilindi¤i gibi, ‹slâmiyetin en büyük ibadeti “ve dire¤i” olan
befl vakit namaz, yaln›zca k›l›nd›¤› gibi cemaatle de k›l›n›r, ancak, cema-
at ile k›lman›n yaln›zca k›lmak üzerine 25 derece fazileti vard›r. Çünkü,
cemaatla k›lmak vacib kuvvetinde bir “sünneti müekkede” dir, özürsüz
terketmenin vebal› büyüktür. Cemaat, ne gibi özürlerle terkedilebilece¤i
f›k›h ilminde beyan edilmifltir. Tevhid dininin alâmetlerinden biri de ce-
maatt›r. Hatta bu fazilet, bir kifli ile de tahakkuk edebilir: Lakin (imam
olacak zat›n, gerek kendisine gerek iktida edenlere dair birtak›m flartlar›
vard›r: ‹mam olacak zat›n, bulundu¤u yerin sahibi, yahut resmen imam-
l›k vazifesiyle mükellef bulunmak veya memleketin amiri, valisi, kad›s›
bulunan kimseler bu vazifeye daha ehil ve hakl›d›rlar. Bunlar bulunma-
d›¤› takdirde imaml›¤a, fevkalade ilmi olmasa bile, aflikar fisku fücuri ol-
mayan ve ayn› zamanda namaz›n s›hhat ve fesad›n› bilen ve namaz için
de okunacak Kur’an› Kerimi ezberden ve hatas›z okuyan kimse daha la-
y›k ve hakl›d›r. Elhas›l, imamete lay›k olmak için, cemaat aras›nda –di-
¤erlerine nisbetle– En âlim olan, Kur’an› Kerimi tecvid üzere daha güzel
okuyan, mütteki, müteverri bulunan, sonra yafll› olan, sonra ahlak› güzel
olan, sonra mal ve cah› büyük olan kimse takdim olunur ki, o herkesten
afdald›r. Bu bahis çok uzun oldu¤undan bu kadar› kâfidir. Yaln›z, bizim,
dikkat edece¤imiz nokta, Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. i tavru hareketi, ah-
lâk ve dirayeti, vakar ve tevazuu, imam olmak isteyenlere pek büyük bir
dersi ibret olmal›d›r. Zira, hazreti mihmandar›n kendisi, ashab› kiram›n
ileri gelenlerinden oldu¤u ve mihmandarl›k payesine mazhar olmufl üle-
ma ve kurradan, bahusus, müctehid bir alikadir oldu¤u halde imaml›k et-
mekten nas›l kaç›nd›¤›n› nazar› dikkate alacak olursak, imaml›k etmenin,
zâhiren ve bât›nen ne kadar müflkül ve muhataral›, ne kadar tehlikeli ve
mesuliyetli oldu¤u anlafl›l›r. (Gerçi mertebe ve ecri, sevap ve hasenat› da
pek çoktur, amma...) (Allhümmerflidil eimmete va¤fir lilmüezzinîn).
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AAkkflflaamm nnaammaazz››nn››nn vvaakkttii hhaakkkk››nnddaa::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 6688 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Resüli Ekrem efendimiz buyurmufltur ki, (Günefl cirminin
- yani, güneflin kendisi tamamile kaybolmas› akabinde - sukûtiyle beraber
akflam namaz›n› k›l›n›z) yani, o akflam namaz›n› “y›ld›z›n do¤mas›na ka-
dar –tehir etmeyerek– acele edüp eda ediniz” demektir. Akflam namaz›-
n›n vakti, güneflin gurubu zaman›d›r ki o zaman acele edüp k›lmak laz›m
de¤ildir. Zira vakit girdikçe namaz farzolunmaz, belki, edas›n›n sebebi
olur. Hangi cüzde flüru ederse ol cüz farziyete teayyün eder amma, y›ld›z
do¤du¤u zaman, hemen acele edüp k›l›n›z ki tehirinde kerahet olmas›n.
Akflam namaz›n›n vakti, hernekadar, flafak›n kaybolmas›na kadar devam
ediyorsa da, y›ld›zlar›n görümesine kadar özürsüz tehir etmek mekruh
olur ki, sünetin hilaf›d›r.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 6699 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle ri-
vayet etmifltir: Resüli Ekrem efendimiz buyurmufltur ki, (Akflam namaz›-
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n›, oruçlunun iftar eyledi¤i vakitte eda ediniz, akflam y›ld›z› do¤madan
evvel acele ediniz. Zira, y›ld›z›n gözüktü¤ü zamana tehir etmek mekruh
olur.) Binaenaleyh, akflam namaz›n› y›ld›zlar›n do¤du¤u zamandan evvel
k›lmak müstehapt›r, güneflin gurubu, zann› galibiyle tahakkuk etti¤inde
acele edip iftar etmeli ve bu tacil bütün peygamberlerin sünnetidir. Am-
ma, güneflin gurubu, her oruçlunun kendine gelen zanni galiptir. Veya-
hut, zann› galip sahibi olan bir kimseyi taklid ile de olur. Yani onun, her-
kese, gurubu haber vermesi ile de olur. Bu iki surette de iftardan sonra gü-
nefl gözükmezse oruc sahih olur, amma, iftardan sonra günefl zuhur eder
ise, e¤er kendisi teharri edüp kendi ictihadiyle iftar etti ise keffaret laz›m
gelmez, yaln›z kaza eder, kendisi teharri etmeyip baflka bir kimseye ittiba
ve taklid ile iftar etti ise hem kaza, hem de keffaret laz›m gelir. “Zira, bu
bapta taklid sahihtir amma müctehidin hatas› belli olmazsa”. E¤er belli
olursa o zaman taklid eden mazur olamaz, çünkü, güneflin gurubetti¤ine
dair malumat yoktur. Her ne kadar “saat”, “irtifa” ve “teharri” varsa da,
bunlar›n hepsi zann› galiptir, yak›ni de¤ildir. Elhas›l, akflam namaz›n›n
müstehap olan vakti de gurubu flems, bu iki delilin biri ile vakidir.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 7700 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. den; flöyle rivayet ederek de-
mifltir ki: Resüli Ekrem sallellahü aleyhi ve sellem efendimiz buyurmufl-
tur ki: (Akflam namaz›n› y›ld›z›n gözükmesine kadar tehir etmedikçe, ba-
na iman ve icabet eden ümmetim benim sünnet, tarikat ve fleriatim üzeri-
ne amel etmekten ayr›lmazlar). Yani, y›ld›zlar›n flebikelendi¤i –“örgülen-
di¤i” çokça gözükmesi– zaman›na kadar akflam namaz›n› tehir etmedikçe
dini hak hilkati insaniye ve sünneti Muhammediye üzerinedirler.

‹‹zzaahh›› :: Bu hadis-i flerifin sebebi vürudu sudur: “Hazreti Halid R.A. ga-
za için M›s›ra teflrif eyledi¤inde o zaman M›s›r›n valisi olan Ukbe bin
Amir R.A.  akflam namaz›n› müstehap olan vaktinden biraz tehir eyledi-
¤i için Ebu Eyyüb R.A. hemen müdahale etti ve bu namaz› niçin tehir et-
tin dedi. Ukbe dahi Ebu Eyyuba cevaben biraz meflgul idik dediler. Ebu
Eyyüb R.A. da flöyle cevap verdi “ben korkar›m ki sen bu namaz› tehir et-
ti¤ini herkes Resulullah efendimiz tehir ederdi zann›na düflerler diye kor-
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kuyorum” dedi. Befl vakit namaz içinde vakti gayet az ve dar olan namaz,
akflam namaz›d›r ki, gökte y›ld›z görününceye kadar acele edip k›lmal›-
d›r. Güneflin batmas›ndan itibaren “flafak” ›n kaybolmas›ndan az önceye
kadar k›lmaya çal›flmal›d›r. –fiafak, günefl kavufltuktan sonra has›l olan
k›z›ll›k veya ondan sonra akl›kt›r.– Anlafl›l›yor ki akflam namaz›n› erken-
ce, yani, vakit girince acele edip k›lmak müstehabdir ve yats› ezan›na ka-
dar geciktirmek mekruhtur. Ezan ile ikamet aras›nda ancak üç ayet oku-
yacak bir zaman veya hafif bir oturufl ile ay›rmak kafidir. Bulutlu günler
müstesnad›r. Çünkü, bu takdirde akflam namaz›n› guruptan evvel k›lmak
korkusuyle biraz tehir etmek caizdir. Hastal›k yolculuk, sofran›n haz›r ol-
mas› –as›l vaktinden tehir etmemek flart›yle– gibi mazeretler dahi müstes-
nad›r ki biraz tehir etmekte beis yoktur. Bununla beraber, burada “kera-
heti tenzihiye muhakkakt›r. Hatta, akflam namaz› vaktinde cenaze dahi
haz›r olursa, evvela akflam namaz›n›n farz›, sonra cenaze namaz› daha
sonra akflam namaz›n›n sünneti k›l›n›r.

Ehli lugate göre yirmi dört saat böylece bu vakitlere taksim edilir:

Fecir sani do¤du¤u vakit (Fecir) dir

sonras› (Sabah) t›r

“ (Gadat) t›r

“ (Bükre) dir

“ (Duha) d›r

“ (Dahve) dir

“ (Hacire) dir

“ (Zuhur) dur

“ (Zahire) dir

“ (Revah) dir

“ (As›r-Asr) d›r

“ (Mesa) d›r ki gündüzün sonu

“ (Asil) dir ki Gurubdan evvel

“ (iflay› evvel) dir

“ (‹flay› ahir) dir

“ (Ateme) dir ki, fiafak att›¤› vakit. 

Baz›lar›nca gecenin sülüsü 1/3 dir dediler. 

Meflhur Eyyüb Sultan332288 // 



AAkkflflaamm nnaammaazz›› iiççiinnddee ookkuunnaaccaakk KKuurr’’aann›› KKeerriimm hhaakkkk››nnddaa::

HHaaddiissii fifieerriiff ——7711 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. den; flöyle demifllerdir ki, Re-
sülüllah aleyhissalât vesselâm efendimiz muhakkak, akflam namaz›n›n
iki rekatinde “Araf” suresinin hepsini okudu.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 7722 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.A. den flöyle demifltir: Resüli
ekrem efendimiz (akflam namaz›n›n farz›nda –iki rekatinde– Araf süresi-
nin tamam›n› okudu) diye rivayet etmifltir. Bu sûrei celile iki yüz alt› aye-
ttir.

‹‹zzaahh›› :: Malûm oldu¤u üzere, ‹slâm ibadetinde –namazda–, Allah Ta-
alâ’n›n kelâm› celili olan Kur’an› Kerim’den k›lana, her veçhile kolay ge-
len yerden –farz namazlar›n ikifler rekatlerinde– okumas› flartt›r. fiöyle
ki, namazda ‹mam› Azam mezhebinde alel›tlak Kur’an› Azimüflflân› oku-
mak farzd›r. Fatihai flerife ve yerine göre sure veya ayet zammeylemek va-
cibdir. ‹flte farz olan k›raat bu ikisiyle tahakkuk etmifl olur. Ve bunlar› da
“namaz caiz olacak mikdar›n› da” ezberden okumak vacibdir. Ve namaz-
da Kur’an okuman›n flart› da ayakta okumakt›r (özür sahipleri, oturdu¤u
yerde, k›larken okur). Nafile namazlar›n ve vitir namaz›n›n her rekatinde
okunacakt›r. Ve vechi mesnün üzere, bir uzun sure veya birçok âyetler
okudu¤u takdirde, hepsi farz olmufl olur.

F›k›h ilminde beyan edildi¤i vechile, namaz içinde okunacak Kur’an›
Kerim üç k›sma ayr›lm›flt›r: Sabah ve ö¤le namazlar›nda (t›val› mufassal)
dan, yani “Surei Hucurat”tan “Surei Buruc”a kadar yani (vessemai zâtil
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buruc’a kadar olan surelerden okunabilir. ‹kindi ve yats› namazlar›nda
(evsat› mufassal) dan (Surei Buruc’dan surei Beyyine) ve yani (Lem yekü-
nillezine..) ye kadar surelerden okunabilir. Akflam namazlar›nda (K›sar›
mufassal) dan, yani Surei Beyyineden Kur’an› Kerim’in, nihayetine yani
(Surei Nâs’e) kadar olan surelerden okunabilir. Ve bunda yaln›z k›lan da,
imam ile k›lan da müsavidir. Maamafih, imam olan kimseler, cemaata
melel vermemek, yani, cemaat› nefret ettirmemek ve cemaatin azalmas›-
na sebep olmamak raddesinde okumal›d›r, zira, cemaat aras›nda ihtiyar-
lar zay›flar, vazife sahipleri, acele ifli olanlar ve yolcular bulunur. Elhas›l,
zaruret haline göre hareket icabeder. Nitekim, bir sabah namaz›nda pey-
gamber efendimiz, arkada bir küçük çocu¤un a¤lamas› üzerine namaz›
Muavvizeteyn (Kul euzü birabbilfelâk› ve kul euzü birabbinnasi) surele-
rile k›ld›rm›flt›r. (Ya Resülellah, bu gün namaz› k›saltt›n›z) dediklerinde,
cevaben (validesinin namaz›n› ifsad etmesinden çekindim) buyurmufltur.
Bir kerre de ‹mam Ebu Yusuf (Yakub) hazretleri bir sabah namaz›nda
imam olmufl, hocas› Ebu Hanife hazretleri de cemaat olmufltu, imam Ebu
Yusuf, namazda –namaz vakti dar oldu¤u için– fatihadan sonra, yaln›z
bir ayet okumufl, namaz tamam olduktan sonra, ‹mam Ebu Hanife, (Bizim
Yakubumuz fakih olmufl) diyerek ‹mam Ebu Yusuf’u taltif ve takdir bu-
yurmufltur.

Yukar›ki hadisi fleriflerde, Peygamber Efendimizin böyle 206 âyetlik
bir uzun sürei flerifeyi, akflam namaz›nda, ikiye bölerek yar›s›n› bir rekat-
te, di¤er yar›s›n› da ikinci rekatte okumas› “Allahü âlem” cevazine ve
meflruiyetine delalet etmek ve namaz, hatm ile k›l›nd›¤›na göre, flüphesiz
caiz ve makbul olaca¤›na iflaret buyurulmufl demektir. Baz› fukahâ, Pey-
gamber Efendimizin bununla nadiren amel eyledi¤ine, baz›lar› da bu
hükmün mensuh oldu¤una, baz›lar› da mekruh oldu¤una kail olmufllar-
d›r. Halbuki, Peygamber eEfendimiz, akflam namazlar›nda –vaktin dar ol-
mas›ndan dolay›– ekseriyetle k›sa sürelerden okudu¤una icmâ vâki ol-
mufltur.

HHaaccddee ““MMüüzzddeelliiffeeddee”” aakkflflaamm nnaammaazz››yyllee yyaattss›› nnaammaazz››nn›› 
bbiirr aarraaddaa kk››llmmaakk ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 7733 ::
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88 arapça yaz› girecek.
TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A taalâ Anh’den demifltir ki (Ben,

haccetül vedâ’da “Müzdelife” de Hazreti Peygamber Efendimizle beraber
bulundum, akflam ile yats› namazlar›n› bir arada k›ld›m) buyurdu.

‹‹zzaahh›› :: F›k›hta, Hac bahsinde beyan edildi¤i vechile, iki vaktin na-
mazlar›n› bir vakitte cemedip –bir arada– k›lmak caiz de¤ilse de, hac›la-
ra mahsus olmak üzere yaln›z iki yerde cemetmek caizdir: (Birincisi) Are-
fe günü Arafatte –vakfe oldu¤undan dolay›– o günün ikindi namaz›n› ö¤-
le namaz›n›n yan›na getirerek cemi yap›l›r. fiöyle ki, ö¤le ezan› okunur,
cemaatle veya münferiden ikamet al›n›r, ö¤le namaz›n›n sünnetinden
sonra farz k›l›n›r –son sünnet veya baflka hiçbir namaz k›lmadan– yine
ikamet al›n›r, hemen ikindinin farz› k›l›n›r ki, buna “cem’i takdim” der-
ler. ‹kincisi: Günefl gurup ederken, yola ç›k›l›r ve hemen “Müzdelife” ye
inilir ve o vakte kadar da yats›n›n vakti girmifl olur, iflte orada da evvela
ezan› Muhammedî okunur, sonra –burada ikamete lüzum yoktur– ya ce-
maatle, yahut münferiden akflam namaz› k›l›n›r, sonra da sünneti k›lma-
dan evvel, ikamet al›narak yats› namaz›n›n farz›na k›yam edilerek k›l›n›r
ki, buna da “cem’i tehir” derler. F›k›h ilminde izah edildi¤i üzere, bunla-
r›n da flartlar› vard›r. (Cenab› Hak, cümlemize o makam› mübareklerde
bulunma¤› müyesser buyursun amin) (Elhamdülillahi hamden kesiren,
ellezi veffekani vakfetel Arafati erbaa merratin bifadlihi, Allahümme te-
kabbel, birahbetike, yâ Kerimü, yâ Allah!) 

TTeehheeccccüüdd nnaammaazz›› vvee sseellââmm›› hhaakkkk››nnddaa ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 7744 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. den; demifltir ki, (Resüli Ek-
rem efendimiz, gece teheccüd namaz› k›ld›¤›nda, her iki rekatte bir selâm
verirdi) buyurdu.

‹‹zzaahh :: Bu namaza, gece namaz› da derler ki, ifllenmesi, fleran müste-
hap olan bir fiili cemildir. Amma, Peygamber efendimize, hassaten, vacib
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idi. Geceleyin, hususiyle gecenin sonunda k›l›n›r. En az› iki, en ço¤u on
iki, ortas› ise sekiz rekattir. Bu namaz›n meziyet ve faziletine had yoktur.
Cenab› Hak, Kur’an› hakiminde (müteheccid olanlar› sena buyurmufltur.
Hadisi flerifte, Resüli ekrem (Gece namaz›na, imkan dahilinde devam edi-
niz, zira, bu ibadet, sizden evvel giden salihlerin ahlâk ve âdetleri idi, ve
o namaz sizi Cenab› Hakka yaklaflt›r›r, günahlar›n›za keffarettir. Hem de
sizi günahlardan al›kor) buyurmufltur. Bu hadisi fleriften anlafl›ld›¤›na gö-
re gece k›l›nan namazlarda ikide bir selam vermek afdal olmufltur. –gün-
düz namazlar›nda dört rekatte bir selam vermek afdald›r–. Gündüz na-
mazlar›n›n dörtten fazla olan rekatleri bir selâm ile k›lmak,  bilittifak,
mekruhtur. Yine, gece k›l›nan namazlar› sekizden fazla rekatleri bir se-
lâm ile k›lmak mekruhtur.

VViittiirr nnaammaazz›› hhaakkkk››nnddaa

HHaaddiissii fifieerriiff —— 7755 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A den flöyle demifltir: (Resüli
Ekrem efendimiz (Vitir namaz›, her müsliman üzerinde, Hak Tealâ ve te-
kaddes hazretlerinin hakk›d›r. ‹steyen yedi, isteyen befl, isteyen üç, iste-
yen bir k›lar. E¤er uyku gibi bir mani galebe ederse “ima” ile dahi k›labi-
lir.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 7766 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. den; flöyle rivayetle demifltir:
(Vitir namaz› her müsliman üzerine hakt›r) diye Peygamber Efendimiz
buyurmufltur.
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‹‹zzaahh›› :: “Vitir - Vetir” demek, rekatleri tek olan bir namaz oldu¤undan
kendisine bu isim verilmifltir. Ve alt›nc› bir namazd›r. Vakti de yats› na-
maz› k›l›nd›ktan sonra ta “tanyeri” a¤armadan evvelcesine kadard›r. Ni-
tekim, bir hadisi flerifte, (e¤er, ümmetime meflakkat ve zahmet olmasayd›,
vitir namaz›n› sülüsülleyl –gece yar›s›ndan sonra– ya tehirini emreder-
dim) buyurmufltur.

Bu namaz, ‹mam› Azam Ebu Hanife mezhebine göre vacibdir. Esas›,
amelen farzd›r ki terkolunmaz, kazaya kal›rsa kaza etmek icabeder. ‹tika-
den ise vacibdir ki, inkar eden küfr ile itham olunmaz. Delilen, sünnettir
ki, tahakkuku sünnet ile sabittir. 

Bir hadisi flerifte (Vitir namaz›, her müslümana hakt›r, yani, bizim ta-
rikati Muhammediye ve sünneti Ahmediyemizden de¤ildir) ve bu cümle-
yi üç defa tekrar ve tekid buyurmufllard›r. Bu namaz, akflam namaz› gibi-
dir ki, iki evvelki rekatlerinde Fatiha ve zamm› süre okunur; kade-i ula-
da yaln›z tahiyyat okunur, salat ve selam okunmaz; Üçüncü rekatte de
Sübhaneke okunmaz; Fatiha ve Kur’an’dan sonra “Allahü Ekber” diyerek
el kald›r›p tekbir al›n›r ve eller yana sal›verilmeyerek, ba¤lan›r “Kunüt”
duas› okunur. Kunüt duas›n› bilmeyen “Rabbena atina fid dünya hasene-
ten ve fil ahireti haseneten ve k›na azaben nâr” duas›n› veyahut “Alla-
hümma¤firli” diyerek dua eder. Vitir namaz› Ramazan’da cemaatle k›l›-
n›r. Baflka vakit yaln›z k›l›n›r. Cemaatle k›l›nan vitirde Kunütü hem
imam hem de cemaat gizli okurlar. Bu vitirde sonradan bir kimse imama
üçüncü rekatte yetiflir ve imam ile beraber kunüt duas›n› okursa, sonra
kendi kendine k›laca¤› rekatlerde tekrar kunut duas› okumaz.

Uyumadan evvel vitiri k›lan bir kimse teheccüde kalkt›¤› zaman viti-
ri tekrar k›lmaz. Zira bir gecede iki kere vitir namaz› k›l›nmaz amma ka-
zaya kalan vitir namazlar›n›n üçünü beflini dahi bir gecede kaza edebilir. 

Yukar›daki hadisi flerifte, Vitir namaz›n›n en az› bir, en ço¤u yedi re-
kat oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Di¤er hadisi fleriflerde ise “19,11,13,15” tir. 

‹mam› fiafii hazretleri bir rek’at üzerine içtihad etmifltir ve delili de
kuvvetli bulunmufltur. Bu fazla rekatlerdeki ihtilaf, bu fazlal›k teheccüd
namaz›na aid oldu¤undan ileri gelmifltir. Hadisi flerifin sonundaki “ima”
kelimesini izah› flöyledir: Hadisi flerifteki ima hükmü seferde, yolculukta
hayvan üzerinde bulundu¤una göredir. Bu bahsin tafsilat› f›k›h ilmine
aiddir. 

Meflhur Eyyüb Sultan / 333333



NNaammaazzddaa,, KKuurr’’aann›› KKeerriimmii,, ggiizzllii ookkuunnaaccaakk yyeerrddee aaflfliikkâârr ((cceehhrreenn 
ookkuummaakk)) aaflfliikkâârr,, ookkuunnaaccaakk yyeerrddee ggiizzllii ookkuuyyaannllaarraa vveerriilleecceekk cceezzaa ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 7777 ::

TTeerrccüümmeessii:: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. den; demifltir ki, Peygamber
Efendimiz (Siz, bir kimseyi, gündüz namaz k›larken –namaz içinde–
Kur’an› Kerimi cehren –aflikâr olarak– okumakta oldu¤unu görürseniz,
ona deve tersi at›n›z) buyurmufltur.

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi flerifin vürudu flöyledir: “Bir gün, Resüli Ekrem
efendimize arzedilmifltir ki, “Ya Resülellah, flurada bir cemaat vard›r,
gündüzün, namaz k›larken, Kur’an› Azimüflflan› cehren okuyorlar”. Bu-
nun üzerine fahri alem efendimiz, onlara: (Siz, bu okuyanlara deve tersi
at›n›z) diye tehdid ve tefldid buyurmufltur. Yani, onlar›n cezalar› deve ter-
si ile tafllanmakt›r. Eflyan›n en hakiri olan deve tersi ile onlar tahkire müs-
tehakt›r, demektir. Binaenaleyh, fler’i flerifte, herhangi bir fley hakk›nda,
“tahkir, remiy, darb, kat›l” gibi cezalar tayin edilmiflse, o fleyi ifllemek ha-
ram olur, amma, deve gübresi, mühlik olmad›¤›ndan, ancak, tahkire se-
bep olur ve o ifl kerahati tahrimiye ile mekruh olur demektir ki, kerahati
tahrimiye ile eda olunan bir namaz›n da iadesi laz›m gelir. Binaenaleyh,
bu hadisi flerifteki deve tersi, kelimesi kinaye olarak, “onlar› neden bu
amellerinden menetmediniz?” demektir.

Bilindi¤i gibi, sabah, akflam ve yats› namazlar›n›n farzlar›n›n ilk iki
rekatlerinde, imam olan kimse k›raat› aflikâr okur ki, vacibdir. Cuma ve
Bayram namazlar›nda ve Ramazan flerife mahsus olarak cemaatle k›l›nan
vitir namaz›n›n her rekatinde imam olan zat, Kur’an› cehren okur. Zira,
bize Resüli ekrem efendimizden öylece vârid olmufltur. “Aflikâr okumak
demek baflkas›na iflittirmektir. Gizli okumak demek, kendisine iflittirmek-
tir. Yani, mümkün mertebe a¤z›ndan ç›kanlar› dürüst olarak okumakt›r.”
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Hacetten fazla aflikâr okumak iyi de¤ildir; yani kendi nefsine meflak-
kat ve baflkas›na eza ve cefa vermemek flart›yla aflikar okumak demektir.
Gizli okumak demek, kendisine iflittirmektir. Hulâsa, gündüz namazlar›-
n›n gerek farzlar›nda ve gerekse sünnetlerinde ve sair nefilelerde –bay-
ram ve cuma ve kusuf namazlar›ndan baflka– bütün namazlarda imam
olana da yaln›z k›lana da gizli okumak vaciptir. E¤er kasden aflikâr okur-
sa namaz› kerahati tehrimiye ile mekruh olur ki iadesi vacip olur; e¤er
sehven okursa secde-i sehiv laz›m gelir. fiayet gündüz namazlar›n› gece
kaza ederse gene böyledir. Elhas›l kaza namazlar›, kendisine nas›l ve ne
flekil edas› laz›m gelmiflse ayn› yani cehri ise cehri; s›rri ise s›rri olarak
kaza olunacakt›r. Amma gece namazlar›nda imam olana kezalik cehir va-
ciptir; amma yaln›z k›lan muhayyerdir.

Bu meselenin hakikati flöyledir: Resuli Ekrem efendimiz ilk zaman-
larda bütün namazlarda Kur’an› Kerimi aflikâr okurdu. Müflrikler ise Pey-
gamber Efendimize birtak›m fliirler ve luzumsuz sözlerle mukabelede bu-
lunurlar gerek Kur’an› Kerime ve gerekse Cenab› Hakka, küfür ve Zat› Ri-
saletpenaha ve müslümanlara eza ve cefa, mücadele ve hakaret ederlerdi.
Onun üzerine Cenab› Hak Tealâ  (namazlar›n›n ne hepsinde aflikar ve ne
de hepsinde gizli Kur’an oku, belki aflikâr ile gizli beyninde bir yol ara)
diye emir buyurdu¤undan aleyhisselatü vesselam efendimiz de ö¤le ve
ikindi namazlar›n›n vakitlerinde, müflrikler tecavüz ve cefaya haz›r ol-
duklar›ndan, gizli okumay›, akflam namaz› vaktinde de yemek ve içmek
ile meflgul olup, yats› ve sabah vakitlerinde de uykuda bulunduklar› için
bu namazlarda Kur’an› aflikar okuyorlard›. Cuma ve bayram namazlar› ise
Medine-i Münevverede meflru buyurulduklar›ndan ve kuffar›n da orada
kuvvetleri olmad›¤›ndan bu namazlarda Kur’an› aflikar okumufllard›r. 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 7788 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. den; rivayet etmifltir ki, (Re-
sülüllah sallellahü aleyhi ve sellem efendimiz sabah namazlar›nda (Teba-
rekellezi biyedihil mülk) surei flerifini okudu.

‹‹zzaahh›› :: Namazda mutlaka Kur’an› Kerim (nazil oldu¤u gibi) okumak
farzd›r. Hususiyle “Fatihai flerife” ve üç k›sa âyet veya üç k›sa âyet kadar
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uzunca bir ayet okumak vacibdir ki bunlarla emri ilâhi olan farz yerine
gelmifl olur. Çünkü, (Fakrau ma teyes sere minel Kur’ani) –Yani Kur’an›
kerim’den size kolay olan yerden okuyunuz– emri celili mutlakt›r. Bun-
lardan ziyadesini okumak sünnettir. Hele sabah namaz›n›n zaman›, uyku
ve gaflet zaman› oldu¤undan herkes cemaata yetiflmek için imam –cema-
ate nefret getirmemek flart›yle– uzunca okur. Nitekim, Peygamber Efendi-
miz sabah namaz›nda “sürei Mülk” ün yar›s›n› birinci, di¤er ikinci yar›-
s›n› ikinci rekatta okumufllard›r. Bununla beraber, sabah namazlar›nda
baz› kerre “sûrei Kaf” bazan da “Yâsin” ve “sûrei Rum” okudu¤u da vâ-
kidir. Biz bu keyfiyeti 71 ve 72 hadisi fleriflerin flerhlerinde izah etmifliz-
dir.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 7799 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri Radiyellahü anhden; demifltir ki,
“Resülüllah sallellahü taalâ aleyhi ve sellem efendimizin meclisinde, bir
zat (Elhamdü lillahi hamden kesiren tayyiben mübareken fihi) cümlei fle-
rifesiyle hamdeyledi, Fahri Kâinat aleyhi afdalutteslimat hazretleri bu-
yurdular ki, (bu sözleri kim söyledi?) O zat, Peygamber Efendimizin bu
kelâmdan  hofllanmad›¤›n› zannetti¤inden veya tevazu ve mahcubiyetten,
sesini ç›karmad›, Resüli Ekrem, tekrar sordu: (Kimdir o kimse ki söyledi-
¤i söz do¤rudur, hata de¤ildir kendini izhar etsin) buyurdu. Hemen o zat
te (Ya Resülellah, o sözleri söyleyen benim ve benim mürad›m, bu sebep-
le, Cenab› Hak’dan hayrü rahmet dilemektir) dedi. Resülüllah Efendimiz
cevaben: (Benim nefsim yedi kudreti sübhaniyesinde olan Zati ecel ve
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ala’ya kasem ederim ki, muhakkak sen bu kelimât› söyledi¤inde on üç
–ala rivayetin otuz– melek gördüm ki, bu mubarek sözleri Vahidi Zül Ce-
lâl’e arzedece¤iz diyerek müsabaka ediyorlard›) diye bu hamdi flerifin ve
zikri celilin faziletini beyan buyurmufllard›r.

‹‹zzaahh›› :: Bu sözleri söyleyen zâti kerim, ensar› kiramdan “Ruffâtü ibni
Rafi” Rad›yellahü anhdir. Bu muhterem zat dedi ki, ben, Resüllüllah
aleyhisselam’in arkas›nda namaz k›l›yordum, namaz içinde aks›rd›m, ve
bu sözlerle Cenab› Hakka hamdettim. Namaz bitince Peygamber Efendi-
miz, yukar›ki kelimelerle takdir ve taltif etti. Maamafih, biz de bu müba-
rek cümleyi, namazlarda, rükudan kalkarken –yani, Semiallahü limen ha-
mideh dedikten sonra– (Rabbena ve lekel hamdü hamden kesiren tayyi-
ben mübareken fihi) demek müstehab olur. Bununla beraber, yemekten
kalkt›¤›m›zda böylece dua etmemiz de müstehabd›r. 

Mânâs›: “Allah› A’zimmüflflana, sevip râzi oldu¤u gibi riya ve
süm’adan azade olarak hayr-i kesir ve daim üzerine bol bol hamdolsun”
demektir.

BBeeflfl vvaakkiitt nnaammaazzllaarrddaann ssoonnrraa ookkuunnaaccaakk zziikkrr’’iinn sseevvaabb›› hhaakkkk››nnddaa ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 8800 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. den; demifltir ki, “Resüli Ek-
rem sallellahü aleyhi ve sellem efendimiz, (Bir kimse sabah namaz›ndan
sonra bu mübarek cümlei flerifeleri, fluur ile, on kerre okuyacak olursa,
hazreti ‹smail aleyhisselam›n evlad›ndan dört köle azadetmifl sevab›na
muadil olan sevaba nail olur) buyurmufllard›r. Bu kelâm› flerifin manas›:
Allah’dan baflka hiçbir ilâh hiçbir “Mâbudu bilhak” yoktur onun hiçbir
fleriki olamaz, mülk onundur, ölüm ve dirim yed’i kudretindedir, hamd
ona racidir, her fleye kudreti yeten de O’dur. 
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BBeeflfl vvaakkiitt nnaammaazzllaarr››nn,, hheeppssiinniinn,, aakkaabbiinnddee ookkuunnaann eevvrrââdd vvee eezzkkâârr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 8811 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. hazretlerinden mevkuf ola-
rak rivayet olunur ki, “Sûrei Fatih”, “Ayetül kürsiy”, “fiehidellahü... aye-
ti” ve “Kullillahümme malikel mülki âyetini tâ Bigayri hisab” ayetine ka-
dar bu âyeti celileri Cenab› Hak Taalâ habibi ekremi Muhammed Musta-
fa sallelahü taalâ aleyhi ve sellem efendimize inzal etme¤i murad eyledi-
¤inde, bu ayeti celile arfl› âlâya niyaz ile sar›l›p  dediler ki: “Ya Rabbenâ!
Bizleri makam› münezzeh ve mukaddesten, daima mas›yet ile amel eden
bir kavme inzal mi edersin. Bizler, bu makam› ulvi ile meluf iken o ma-
kam› esfelde, süfliyun ile nas›l ülfet ederiz. Aman ya Rab! bizi bu makam-
dan ay›rma” diye niyat ettiklerinden ol Hâkimi Mutlak celle ulüvvü flan›-
na kasem ederek flöyle buyurdu: (Herhangi bir kul ki sizi her namaz ak›-
binde okuyacak olursa, ben, o kulumu dünyada ma¤fur etmekle pak edüp
süfliyetten kurtar›r›m ve Cennetü firdevse iskân eder ve ona yetmifl kerre
nazar› rahmet ile bakar ve onun yetmifl hâcetini âsân eylerim ki, bunlar›n
ednâs› ma¤firet olacakt›r) buyurdu. 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 8822 ::
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TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. den; flöyle demifltir: Resüli
Ekrem efendimiz, (Bir kimse vakit namazlar›n› eda edüp ak›binde bu ke-
limeleri okursa –bu kelimeler sebebile– o kimseye on hasene yaz›l›r ve on
seyyiesi mahvolur, on derece yükselir ve bu kelimeler, kendi için o köle
azadetmifl gibi olur ve akflama kadar, bu kelimler o kimseyi fleytan›n fler-
rinden muhafaza ederler, e¤er akflam okursa sabaha kadar h›fzu himaye
ederler) diye buyurmufltur. 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 8833 ::

TTeerrccüümmeessii :: 82 inci hadisi flerif’in tercümesinin ayn›d›r.

NNaammaazz,, zzeekkââtt,, ss››llaaii rraahhiimm vvee ssaaddaakkaann››nn ffaazziilleettii hhaakkkk››nnddaa ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 8844 ::

Bu hadisi flerif’in tercümesi tevhid bab›nda geçmifltir. “Oraya bak›-
n›z”.
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HHaaddiissii fifieerriiff —— 8855 ::
TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.A. den; Resüli ekrem efendimiz

buyurmufltur ki, (Sadakan›n en iyisi ve en makbulü, hali, periflan olan ya-
k›n akrabaya verilendir).

‹‹zzaahh›› :: Sadakan›n, nafile ve farz ve vacib olan sadakaya flâmil olmak
ihtimali vard›r. “Zi rahim” den murad de kendine nikâh› haram olan ak-
raba oldu¤u gibi umum akrabada da murad olabilir; öyle olunca akraba-
dan fakir ve hali periflan, geçinmeye kudreti olmayan, (tenbel, miskin de-
¤il ha!) kimseler var iken, yabanc› bir fakire vermek te caiz ise de, akraba-
ya ve akrabas›n›n düflkünlerine vermek daha makbul ve afdald›r. Sadaka,
her akrabaya vermek caiz ise de “zekat ve sadakai f›t›r” gibi farz ve vacib
olan sadakalaar› usul ve fürudan olan akrabaya vermek caiz de¤ildir; la-
kin kardefllerine, ve bunlar›n çocuklar›na, amca, hala, teyze, day› ve bun-
lar›n evlad›na –muhtaç iseler– yard›m etmekte iki katl› mükafat vard›r. 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 8866 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. den; Resüli Ekrem efendi-
mizden rivayet ederek demifltir ki:

Peygamber Efendimiz muhakkak flöyle buyurdu: (Ya Eba Eyyüb, Hak
Sübhanehü ve Taalâ’n›n ve rasülünün, mahalline vazinden dolay› hofl-
nud ve raz› olacaklar› sadakay› sana delalet edeyim mi?) O sadaka nedir?
diye sorarsan (Halk beyninde, birbirlerine fesad vaki olacak madde olur-

Meflhur Eyyüb Sultan334400 // 



sa, aralar›n› islah eyle ve e¤er, birbirlerinden uzaklaflacak hadise olursa,
aralar›n› yak›n etme¤e –yaklaflt›rma¤a– çal›fl›rs›n.) ‹flte Allah Taalâ ve re-
sulünün raz› olacaklar› sadaka budur diye buyurmufltur.

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi flerif, (‹nnemel muminune ihvetün feaslihu beyne
ahaveyküm) âyeti celilesiyle emir buyurulan ferman› Sübhâniye delalet
oldu¤undan, flüphesiz, Hak Taalân›n r›zas›na vesiledir ve (Künûinadalla-
hi ihvanen) hadisi flerifini de imtisale sebep oldu¤undan Resülüllah Efen-
dimizin r›zas›n› temine kâfidir. Hatta, islam dininde, yalan söylemek
fler’an caiz de¤il iken, –aralar› islah etmek– hususunda caizdir. Binaena-
leyh. Allah ve Resülünün r›zalar›, ancak ümmeti Muhammedin birbirle-
riyle, dünya ifllerinden dolay›, bu¤zu adavet, zemmü hased etmeyerek
hüsnü muafleret, samimi muhabbet ve umumun iyili¤i için birleflmeleri
ve bu sayede düflman ve münâf›klara karfl› cenk ve cidale ve muhafazai
dine muvaffak olmalar› mümkün ve böylece ibâdât ve tâât›n huzur için-
de icra, farz ve vacibleri tamamiyle ifâ kâbil olacakt›r. Elhas›l, bu¤zü ada-
vetleri islah ile ortadan kald›rmak, malî ibadetlerden olan nafile sadaka-
lardan afdal olmufltur. Ciheti ifltirakleri, her ikisinin hayr ve menfaati bafl-
kalar›na sirayet etmesi ve fakat, afdaliyet ciheti, sadakan›nki mahdud, is-
lah› zati beynin kisi ise bir çok kimselere flâmil olmas›ndad›r.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 8877 ::
TTeerrccüümmeessii :: Evvelki hadisi flerifin ayn›d›r.

NNaammaazz,, zzeekkââtt,, oorruuccuunn ffaarrzz››yyeettii vvee flfliirrkktteenn vvee bbüüyyüükk ggüünnaahhllaarrddaann 
kkoorruunnmmaann››nn vvââcciibb oolldduu¤¤uu hhaakkkk››nnddaa::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 8888 ::
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TTeerrccüümmeessii : Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. den; demifltir ki, Seyyidül
Kâinat sallellahü taalâ aleyhi ve sellem efendimiz flöyle buyurdu: Bir kul
ki eflyadan hiçbir fleyi  zati Ülûhiyetine flerik itikad etmeyerek yaln›z Al-
lah taalâya ibadet eder, befl vakit namaz› vaktinde k›lar, farz olan zekât›
erbab›na verir ve Ramazan› flerifte de orucunu tutar ve büyük günahlar-
dan kendini korur, o, mutlaka Cenet’e dahil olur). ashab› kiram
R.A.T.A.hüm “Kebâir-büyük günahlar” ne gibi fleylerdir diye sordular.
Resüli Ekrem efendimiz (Allah Taalâ’ya flerik itikad etmek, haks›z yere
insan öldürmek ve muharebeden kaçmak) buyurmufltur.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 8899 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. den; Resülüllah Efendimiz
buyurmufltur ki, (Bir kimse Allah Taalâ’ya flirk koflmadan ibadet eder, befl
vakit namaz›n› k›lar, zekatini verir, ramazanda orucunu tutar ve büyük
günahlardan kendini korursa ve bu halde ahirete giderse, flüphesiz, onun
için cennet vard›r.) –Cennet onun içindir.– Büyük günahlar nedir diye
sorduklar›nda (Allah Taalâ’ya flirk koflmak, suçsuz bir müsliman› öldür-
mek, muharebeden kaçmakt›r) diye buyurmufltur.

fifieevvvvaall aayy››nnddaa aalltt›› ggüünn oorruuçç ttuuttmmaann›› ffaazziilleettii hhaakkkk››nnddaa::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 9900 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. den; demifltir ki: Resülü Ek-
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rem efendimiz, (Bir kimse, muhakkak, flevval ay›nda alt› gün oruç tutup
Ramazan orucuna tâbi k›lsa, bunlar›n ecrü mesübât›, bütün sene oruç tut-
mufl gibi olur) buyurmufltur. 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 9911 ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 9922 ::

Bu iki hadisi flerifin tercümesi evvelkinin ayn›d›r. Ancak, bu hadisi
fleriflerde “Dehir” kelimesi vard›r ki, bundan murad, bir senedir. Zira,
bir sene on iki ayd›r. Ramazan orucunun her ay› için on sevap verilince
on ay oruc yerine kaim olur. fievval’de tutulan alt› gün oruc için de alt-
m›fl sevap verildi¤inden iki ay makam›na kaim olur ki mecmuu bir sene
oruç tutmufl olur. Baz› flarihler “dehir” kelimesine “ebed” mânâs›n› ver-
diklerinden bir ay Ramazan’da, alt› gün de fievval’de oruç tutanlara ebe-
di oruç sevab› vard›r dediler. ‹mam› azam efendimizin reyi âlilerine göre
bu “bire on” sevab› Ramazan› flerif ile alt› gün fievval’e münhas›r de¤il-
dir, bu ihsan› ilâhi, sair günlerde de böyledir buyurmufltur. Bununla be-
raber, bir mümin bir ay Ramazanda oruc tutup nefsi ile –flehveti ile– mü-
cahede ve mücadele ettikten sonra bayram›n birinci gününde nefsini se-
vindirerek, sonra, yine oruca bafllarsa, art›k mücahedede muvaffak olur
ve nefsini ma¤lup etmifl olur. Binaenaleyh, bu alt› günü hemen bayram›n
ikinci günü oruca bafllamakta afdaliyet vard›r. Bu alt› günü, fâs›la ile gün
afl›r› veya haftada iki gün tutmak suretile de olabilir.
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PPaazzaarrtteessii vvee PPeerrflfleemmddee ggüünnlleerriinnddee iinnssaannllaarr››nn aammeelllleerriinniinn 
hhuuzzuurruu AAhhaaddiiyyeettee rreeff’’oolluunndduu¤¤uunnaa ddaaiirr::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 9933 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. den; flöyle demifltir: Resüli
Ekrem efendimiz buyurmufltur ki, (Muhakkak, Pazartesi ve Perflembe
günlerinde bir gün yoktur ki illâ, o günlerde müminlerin amelleri, Hak
Subhanehu ve Taalâ’ya arz olunur. Ancak, iki kimseninki, birbirlerile se-
lamlaflma ve konuflmay› –dünya garaz› için– terkederek darg›n olurlarsa,
iflte onlar›n amelleri “bar›flmad›kça” Vahidi Zülcelâle ref’olunmaz).

‹‹zzaahh›› :: Burada “Muhacer” kelimesi hicretten müfltakdir ki “mufara-
kat” manas›nad›r. E¤er bu ayr›l›k, –darg›nl›k– Allah Taalâ’n›n ve Resülü-
nün r›zalar› için olur veyahut, muhacir olmak, as›l vatanlar›ndan ayr›l-
mak manas›na olursa, bu, makbul ve memduhtur. E¤er, dünya garaz›ndan
dolay› olursa ve mümin kardeflini terk manas›na ise mezmum ve menfur-
dur. Bu hadisi flerifte ikinci fl›k murad olsa gerek. Çünkü, ikinci rivayet-
ten de bu mana anlafl›lmaktad›r. Binaenaleyh bu iraz üç günden ziyade
olursa haram –günah– olur. Ancak terbiye ve nasihat ve irflad için olursa
caiz olur. Nitekim, ashab› kiram efendilerimizden üç zat, bir gaza’dan te-
hallüf –imtina– ettikleri için, Fahri âlem Efendimiz onlarla konuflmay›
menetmifllerdi. Sonra onlar tevbe ettiler ve tevbeleri de makbul oldu, af-
lar› hakk›nda ayeti celile nazil oldu. Resüli Ekrem hazretleri onlarla ko-
nuflmufltur. 

Lakin, bu mesele bizim için mühimdir, çünkü, dünya garazlar›ndan,
nefsani ve fleytani tesirlerle bir mümin ve müslümana bu¤zu adavet et-
mek ihtimali oldu¤undan çok tehlikelidir; çok dikkat etmek icabeder.

Meflhur Eyyüb Sultan334444 // 



SSaabbaahh vvee aakkflflaamm ookkuunnaaccaakk zziikkiirrlleerr hhaakkkk››nnddaa::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 9944 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. den; flöyle demifltir: (Mu-
hakkak Resüli Ekrem efendimiz buyurmufltur ki, (Bir kimse sabahlay›nca
bu kelimei tayyibelerde Hak Sübhanehu ve Taalâ hazretlerinin zat›n› tev-
hid ve flirkten tenzih “Mülk” ve “Hamd”i zati Ahadiyetine, diriltmek ve
öldürmek s›fatlar›n› dahi zat› Ülûhiyetine tahsis ve kudretinin her fleye
yetti¤ini ikrar ile, on kerre, zikreylese, Allah celle ve alâ, o kimsenin def-
teri âmâline herbir kelime için on hasene –sevap– yazar ve ondan on gü-
nah›n› düflürür ve on derece mertebesini yükseltir ve o kelimeler onun
hakk›nda on köle azadetmifl gibi olur ve o kelimeler ona, sabahtan akfla-
ma kadar, fleytan ve nefsi emmare ve sair düflmanlara karfl› –zâhiri ve bâ-
t›ni– silâh olur ve o gün, bu kelimelere ecrü sevabda galib olacak bir amal
bulunmaz “yani, bu kelimât›n sevab›, o gün iflledi¤i sevabl› ifllerin cüm-
lesine galebe eder” ve e¤er bu iki kelimeleri akflam okursa, sabaha kadar
ayn› mükâfata nail olur. (Lâ ilâhe illellahu vahdehu lâ flerike lehu, lehül
mülkü velehül hamdü, yühyi ve yümitü ve hüve alâ külli fley’in kadir.) 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 9955 ::
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TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. den; flöyle demifltir: Resü-
li zîflan Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem buyurmufltur ki, (Bir mü-
min, sabah kalk›nca, bu mübarek kelimeleri on defa zikrederse, onun için
on hasene yaz›l›r ve bu kelimeler sebebile on günah› affolunur ve indel-
lah mertebesi on defa yükselir ve dört köle âzâdetmifl kadar mükâfâta na-
il olur, ve bu sebeple akflama kadar fleytan›n flerrinden de mahfuz kal›r.
E¤er bu mübarek kelimeleri akflam namaz›ndan sonra okuyacak olursa,
sabahlay›ncaya kadar ayn› mükâfata nail olur.)

HHaaddiissii fifieerriiff —— 9966 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. den; flöyle demifltir: fiüp-
hesiz, Resüli Ekrem aleyhissalâtü vesselam efendimiz buyurmufltur ki;
(Kim ki, sabah vaktinde bu mübarek kelimeleri okuyacak olursa, onun
için Cenab› Hak Taalâ on hasene yazar ve ondan on günah› afffeder ve o
kelimeler, onun için on köle azad etmifl gibi mükafat olur. Ve o kimseyi
Cenab› Hak, fleytan›n flerrinden muhafaza eder, e¤er o kelimeleri gece
okursa, yukar›ki mükâfat› aynen al›r.)

HHaaddiissii fifieerriiff —— 9977 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. dan rivayet edilmifltir: Mu-
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hakkak Resüli âliflan Efendimiz buyurmufltur ki, (Bir kimse sabah vaktin-
de, bu mübarek kelimeleri okuyacak olursa. Cenab› Hak taalâ onun için,
bu kelimeler sebebile, on hasene yazar ve onun on günah›n› mahveder ve
mertebesini on derece yükseltir ve ona dört köle azad etmifl gibi mükafat
verir ve akflama kadar h›fz› ilahisine al›r. E¤er, bu mübarek kelimeleri ak-
flam namaz›ndan sonra okursa, mükâfat›n ayn›n› elde eder.)

HHaaddiissii fifieerriiff —— 9988 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. dan; flöyle demifltir: Resü-
li Ekrem efendimiz buyurmufltur ki, (Ya Eba Eyyüb, sana ö¤reteyim, sa-
bah kalk›nca bu mübarek kelimeleri on kerre oku! Çünkü, Cenab› Alla-
h’›n kullar›ndan herhangi bir müsliman, sabah vaktinde, bu mübarek ke-
limeleri, on kerre okursa, mutlak surette Cenab› Hak o kulu için on hase-
ne yazar, ve on günah› affeder veya, Allah r›zas› için, on köle azad etmek-
ten daha hay›rl› bir amel ifllemifl kadar, indellah naili mükâfat olur, e¤er
bu kelimeleri akflam okursa o mükâfat›n ayn›n› Cenab› Hak ihsan edecek-
tir.)

‹‹zzaahh›› :: Doksan dördüncü hadisi flerifte “Mesleha” kelimesinin mana-
s›, “silahl› bulundurmaya yarar” ki, bu kelimeler, onun için nefsi emma-
reye ve fleytani hissiyata ve di¤er düflmanlara karfl› mühim bir silah oldu-
¤u anlafl›lmaktad›r. Halbuki bu mübarek kelimeleri okumakta afdaliyet
vard›r. Bu kelimelerle kalbini ve lisan›n› meflgul eden ve bu vesile ile “s›-
fatullah” › ihlas ile tefekkür eyleyen bir insan, herhalde, zem ve g›ybet ve
gadab ve hiddetten ve sair fena hasletlerden kendini korudu¤u gibi Cena-
b› Hakk›n kibriyal›¤›n› ve izzet ve azametini düflündükçe kalbine feyzu
ferah gelir de nefsini kibir ve gururdan ve benlik hissiyat›ndan tecrid e-
der, tevazu ve mahviyet gibi insani meziyetlerle tezyini nefseyler.
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HHaaddiissii fifieerriiff —— 9999 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensaâri R.A.T.A. dan rivayet olunmufltur:
Resüli Ekrem efendimiz hazretleri ne zaman ki Medinei Münevvere’ye
hicretle Ebu Eyyüb el Ensari hazretlerinin evine misafir oldu, Peygamber
Efendimiz uykuya yatma¤› murad ettiklerinde –Ebu Eyyüb R.A.A. diyor
ki– Resülüssekaleyn efendimiz gizli bir tak›m sözler okumufltur ki, ben
onlar› anlayamad›m ve o sözlerin ne oldu¤unu sonra, Resüli Ekrem’den
sordum, yukar›ki hadisi flerif ile aynen buyurdular, manas› flöyledir: (Yâ
Allah! Sen, nefislerin ölümleri vaktinde de ve –yar› ölüm demek olan–
uyku hallerinde de ruhlar›n› kabzetmeye kâdirsin, ölmesini mukadder
k›ld›klar›n›n ruhlar›n› al›koymaya da ve dirilmelerini murad ettiklerinin
ise ruhlar›n› –ecelleri gelinceye dek– bedenlerine iade etmeye de kâdir-
sin. Ya Rab! Beni sen yaratt›n ve yine sen imate (öldürürsün) edersin;
e¤er, nefsimi (can›m›) iade etmeyip vefat›m› takdir etmifl isen bana ma¤-
firet eyle, e¤er ecelimi tehir etmek murad› ilahiyen ise, beni h›fzeyle (ya-
ni, uyku halimde bana gelecek afat ve belalardan beni koru!)

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi flerif ayeti celileden iktibas tarikiyle fleref sadir ol-
mufltur. ‹nsan, uyudu¤u zaman, silsile¤i muhakemat›n› ve sair hislerini
idare eden dima¤ hücreleri, tatili faaliyet eder ve haric ile olan alakas›
–uykunun derecesine göre– münkat› olur, bu ise “sübat” denilen bir (mu-
vakkat ölüm) dür. Merkezi vicdan olan “Kalb” ine ve dolay›siyle teneffü-
se hizmet eden “akci¤erler” in faaliyeti, tabii hallerde, bir dereceye kadar,
hafifler ve (Ruh) denilen cevheri hayat, bu sebeple, bedenden tamamen
alâkas›n› kesmez. Uykudan uyanmak, dima¤›n tekrar faaliyete geçmesi ve
binaenaleyh hislerin ve fluurun bedene avdeti demektir. Cenab› Rabbül
Alemin, uyku halinde bulunanlar›n ruhlar›n› ecelleri gelinceye kadar te-
hir etmek suretile, iade etmeye veya, o esnada takdir etmifl ise, ruhlar›n›n
beden ile olan alâkas› kesilme¤e kâdirdir. An›n için Peygamber Efendi-
miz yukar›ki hadisi flerifleri irad buyurmufllard›r.

Bu hususta “Celaliddin’id Devvani”nin “Ruh” hakk›nda kitab›n› mü-
talâa etmek icabeder.
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BBuu bbaabb,, bbuu kkeelliimmeeii ttaayyyyiibbeeyyii ookkuummaann››nn bbiirr vvaakkiitt iillee 
mmuukkaayyyyeedd oollmmaadd››¤¤››nnaa ddaaiirr::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 110000 ::
TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. dan; flöyle rivayet ederek

demifltir: Resülü Ekrem efendimiz flöyle buyurmufltur: (Kim ki bu kelimei
tayyibeyi okursa, o kimse için, buna mukabil, ‹smail aleyhisselam’›n ev-
lâd›ndan dört köle azad etmifl gibi mükafat vard›r.)

HHaaddiissii fifieerriiff —— 110011 ::
TTeerrccüümmeessii :: Evvelki hadisi flerifin ayn›d›r, buradaki flek, raviden ol-

mas› muhtemeldir. Bir veya iki köleyi hürriyete kavuflturmak mânâs›na-

d›r. 

HHaaddiissii flfleerriiff —— 110022 ::

TTeerrccüümmeessii :: Meali malûmdur.
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HHaaddiissii fifieerriiff —— 110033 ::

TTeerrccüümmeessii :: Meali malûmdur.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 110044 ::

TTeerrccüümmeessii :: Meali malûmdur.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 110055 ::

TTeerrccüümmeessii :: Meali malûmdur.
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AAyyeettüüll KKüürrssiiyy’’iinn ookkuunnmmaass››nn››nn,, ddüünnyyaa vvee ââhhiirreettttee ffaazziilleettii vvee 
mmeennffaaaattii hhaakkkk››nnddaadd››rr::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 110066 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. dan; flöyle demifltir: Benim
evimde bir dolab –raf– ›m var idi ki içine hurma koyuyordum, fakat koy-
du¤um hurmalar›n eksildi¤ini hissettim. Ve ben bunu merak ettim. Mü-
nasebet getirerek bu vaziyeti ben Resüli Ekrem hazretlerine arzettim. Ba-
na buyurdular ki: (Yar›n ki gün sen o dolapta bir kedi bulacakt›n, sen o
kediye “Resülullah seni istiyor, gel icabet eyle” diye emret diye buyurdu.
Ertesi gün hakikaten orada, Ebu Eyyüb R.A. anh, bir kedi buldu. O kedi-
ye “gel bakal›m Resülüllah seni istiyor, icabet et” diye emreder etmez, o
kedi, Hak sübhanehu ve taalan›n izni ile bir acüz –bir koca kar›– suretine
girdi. Kocakar› bana: “Ya eba Eyyüb, Allah Celle ve alâyi flahid tutar›m ki,
e¤er, beni b›rak›rsan, ben bir daha buraya gelmem” diye söz verdi. Ben
de, onun Allah Taalâ’yi anmas› üzerine itimad ederek terkettim. Fahri
Kâinat efendimizin huzuru saadetlerine geldi¤imde bana (o adam –yani
Ebu Eyyüb– ve onun esiri olan kocakar› ne oldu?) diye sordular. Ben de
vakay› oldu¤u gibi arzettim. Resüli Ekrem ( o acüz yalanc›d›r, yine gele-
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cektir) buyurdular. Ertesi gün ben dolab› açt›¤›m zaman o kediyi yine ora-
da buldum. Ben, Resuli Ekrem efendimizin emirlerini söyledim; geçen
defa gibi kedi yine bir kocakar› suretine girdi ve Cenab› Hakk›, zikrede-
rek” Beni b›rak, bir daha buraya gelmem” diye söz verdi, ben de bu sözü
üzerine yine b›rakt›m. Evvelki gibi Fahri âlem Hazretleri sordu, ben de
aynen cevap verdim. Resüli Ekrem, yine, (O kedi yalanc›d›r, tekrar gele-
cektir; bu defa yine “Resülullah emrediyor gel bakal›m” de) diye buyur-
du. Üçüncü defa o kocakar› bana: “Benim yeminime itimad etme, ya Eba
Eyyüb, e¤er benim buraya gelmemekli¤imi arzu ediyorsan, ben sana bir
fley ö¤retece¤im de sen benim dedi¤imi yap ki, bu eve bir daha ne ben, ne
de baflka bir fleytan giremez dedi. Ebu Eyyüb, söyle bakay›m o fley nedir?
dedi. O kocakar›, “Benim sana talim edece¤im fley (Ayetül Kürsiy) dir”
diye cevap verdi. Ebu Eyyüb hazretleri bu k›ssay› Seyyidül Kevneyn efen-
dimize arzetti¤i vakit, Peygamber Efendimiz (O acüz, di¤er söyledi¤i söz-
lerinde yalanc› ise de bu sözünde sad›kt›r) diye buyurdular. 

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi flerif, fleytan›n mevcudiyetine ve acayip flekillere gi-
rebildi¤ine delildir. Ehli sünnet vel cemaat mezhebinde “Melek”, “Cin”,
“fieytan” dan herbiri baflka baflka mahlûklard›r ve cümlesi de cismanidir-
ler. ”Melek” cismi lâtifi nûranidir, “Cin” cismi lâtifi havaidir, “fieytan”
ise cismi lâtifi nâridir, Bunlar her surete girebilirler. Hatta; bunlar› kendi
suretlerinde görmek te mümkündür. Lakin “Melek” in hüsnünden, Cinin
ise kubhundan (çirkinli¤inden dolay›, kendi suretleriyle görünseler, befle-
rin onlar› görmeye takatleri yoktur. Hatta, Fahri Kâinat Efendimiz hazret-
leri beflerin kemal kuvvetinde iken, Cebrail aleyhisselam› birkaç kere
kendi suretinde görmesine ilk defa tahammül edemiyerek gaflyoldu (ba-
y›ld›). Cin ve fleytan cinsleri de insana görünecek olsalar, kimisi y›lan, ki-
misi kedi, kimisi insan suretinde temessül ederler, fakat, Peygamberani
izam’›n suretlerine temessül edemezler; ümmetlerine flüphe ar›z olma-
mak için menolunmufllard›r. 

Bu hadisi flerifte mühim nükteler vard›r, flöyle ki: Ayetül Kürsiyyi,
Peygamber Efendimiz, Ebu Eyyüb’e kendisi talim buyurmay›p o acüze
havale buyurulmas›n›n hikmeti; kendi nübüvvetinin flan ve flerefini, Aye-
tül Kürsiy’nin indellah rifati mekân›n›, bunda da fleytanlar›n malûmat›
oldu¤unu ilâm etmek ve Ebu Eyyüb hazretlerine bildirmek içindir. Veya-
hut o vakte kadar Ayetül Kürsiy’in fazâili malûm olmad›¤›ndan bu fazi-
letleri fleytanlar›n da bilmesi murad olunmufltur.  Ve bir de Peygamber
Efendimizin, (O zat kendisini ve esirini ne yapt›?) diye buyurmas›, yani
makam› hitapta gaib kelimesi kullanmas›, bu vakay› Meclisi Muhamme-
dîde haz›r bulunanlardan ketmeylemek (gizlemek) murad olunmufltur.
(Allahü âlem’ü bissavab). 
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HHaaddiissii fifieerriiff —— 110077 ::

TTeerrccüümmeessii :: Bu tercüme, evvelki hadisi flerifin mealine yak›nd›r, an-
cak, bu hadisi flerifte “gul” kelimesi vard›r. Gul, “fleytan” demektir. Am-
ma, Arap bunu baflka bir hayvan zanneder. Burada baflka bir nükte de
AyetülKürsiy, fleytan› ve fleytan›n gayri muz›r olanlar› defetmeye kâfidir,
diye buyurulmufltur. “Sehve”, Tahtapufl, Suffa, Kiler, Raf, Dam, Hazine,
mânâlar›na da gelir ise de Türkçede do¤rusu “Tahtapufl” tur. 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 110088 ::
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TTeerrccüümmeessii :: Abdullah ibni Abbas R.A. Anhüma buyurdular ki, Fahri
Kâinat Efendimiz hazretleri Medinei Münevvere’ye teflriflerinde Ebu Ey-
yüb el Ensâri R.A.T.A. in evinin üst odas›na kondular. Ebu Eyyüb’ün ta-
amlar› –yiyecekleri– kilerde bir sepet içinde duruyordu. O sepete duvar
deli¤inden kedi suretinde birfley zuhur ederek sepetteki fleyleri al›yordu.
Ebu Eyyüb hazretleri bu hadiseyi Resüli Ekreme arz ile flikâyette bulun-
du. Resülüllah Efendimiz, (O taam› alan kedi de¤ildir, o Gul’dur yani
fieytan’d›r. E¤er bir daha gelirse “Resülüllah sana and –yemin– verir ki,
sen buradan bir yere gitmeyesin” diye buyurdu. Yine bir defa daha o ke-
di geldi. Ebu Eyyüb R.A.A. Peygamber Efendimizin emrini ona söyleyin-
ce o kedi lisane gelerek dedi ki; “Ya Ebâ Eyyüb, bu kere beni b›rak, Zâti
Vâcibül Vücud’e yemin ederim ki ben bir daha buraya gelmem, ancak,
ben sana birkaç kelime talim edeyim ki, sen onlar› okudu¤um zaman, ge-
ce okursan o gece, gündüz okursan o gün, senin evine bir fleytan yakla-
flamaz” dedi. Ebu Eyyüb “Evet flöyle bakal›m, nedir bu kelimeler” dedi.
O gul, “Ya Eba Eyyüb, o kelimeler (Ayetül Kürsiy) dir” dedi. Ebu Eyyüb
bu sözleri Resüli Ekreme arzeyleyince, Resüli Ekrem (O gul do¤ru söyle-
di, bu hassalar Ayetül Kürsiy de vard›r. O gul, di¤er sözlerinde yalanc›
ise de bu sözünde sad›kt›r) diye buyurdular. (Sadaka Resülüllah). Bu ha-
disi flerif baflka tariklerle de Ebu Eyyüb’e isnad edilmifltir. Bu hadise gi-
bi bir hadise de (Ebu Hüreyre R.A. Anhe vâki olmufltur, arzu eden Buha-
rii fierifin (Kitabul Vekâle)sine bakabilir C: 3 S: 63.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 110099 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.T.A. dan: flöyle demifltir: ”Bir
gün, ben, cinlerden bir kad›na tesadüf ettim, ben onu yakalamak istedim,
o bana dedi ki, “Ya Eba Eyyüb beni b›rak, sana faydal› birfley ö¤reteyim
ki, e¤er, sen onu okursan taifei cinden sana hiçbir zarar isabet etmez.” Ba-
na “Ayetül Kürsiy” okumam› söyledi. Ben de bu hadiseyi Resüli Ekrem
hazretlerine oldu¤u gibi arzettim. Resüli Ekrem efendimiz (O Cinniye, bu
sözünde sad›kt›r, baflka sözlerinde yalanc›d›r) buyurdu. Bu hadisi flerif-
ten anlafl›ld›¤›na göre vakalar müteaddittir, ve insan›n baz› kerre fleytan›

Meflhur Eyyüb Sultan335544 // 



görmesi de mümkündür ve bu hadisede, fleytan›n “Kur’an› Kerim”in ma-
nevi baz› hassa ve menfaatlerine vâk›f oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

‹‹ssttiiaazzeenniinn vvee ““SSüürreeii HHaaflflrr”” iinn ââhhiirriinnddeekkii ââyyeettlleerrllee 
tteeaavvvvüüzzüünn ffaazziilleettii hhaakkkk››nnddaa

HHaaddiissii fifieerriiff —— 111100 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. den rivayet edilmifltir: Ebu
Eyyüb hazretlerinin evinde hurma konacak bir dolap vard›. Bir gün ora-
da bulunan hurmas›n›n eksildi¤ini gördü. Bir gece kontrol etti¤inde, ora-
da, bir kimsenin mevcudiyetini hissetti. Ona “Sen kimsin!” diye sordu. O
da cevaben: “Ben, cin tayfas›ndan biriyim, bu gece birtak›m arkadafllarla
r›z›k aramaya ç›kt›k, nihayet, bu eve geldik ve bu dolaptaki hurmadan bir
miktar ald›k, ve cenab› Hak Sübhanehu ve Taalâ bereket ihsan eyledi de
bu nimetten noksan olmad›” dedi. Hazreti Ebu Eyyüb o cinlerin Allah Ta-
alâ’y› zikredip dua ettiklerinden flüphelenerek: “Bana elini uzat bakay›m”
dedi. Vakta ki, o cin elini Ebu Eyyüb’e uzatt›; bakt› ki, onun eli köpek eli
gibi safi k›ldan ibarettir. –Ebu Eyyüb anlad› ki, bu, kimse insan nev’inden
de¤ildir, binaenaleyh– Ebu Eyyüb hazretleri: “Benim hurmadan ald›¤›n
sana halâl olsun, lâkin, sen bize haber ver ki,insan›n cinden tecavüz ede-
ce¤i muavvizat›n afdal› nedir?” dedi¤inde, o da “Sûrei Haflr’in âhirinde-
ki âyettir” diye cevap verdi.

Sûrei Haflr’in son âyeti olan (Hüvellahul hâlikul bâriül musavviru le-
hul esmâül hüsna yüsebbihü lehu mâ fissemâvâti vel ard› ve hüvel Azi-
zül hakîmu) âyeti celilenin üstünde iki âyet daha vard›r ki, biz, onlar› sa-
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bah ve akflam namazlar›ndan sonra okuruz. Fakat bu Cin’in talimi, yaln›z
bu son âyettir.

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi flerifte birkaç nükte vard›r: 1- Bir kimse evinde biri-
ni görse acele edip hemen onu dövmeye veya öldürmeye teflebbüs etme-
melidir, ona, ne için geldi¤ini sormal›, alaca¤› cevaba göre –ki ona da pek
itimad etmemeli– harekete geçmelidir. 2- Bir kimse kendinden birfley is-
tese ve verse ve dua etse, ona mukabele olarak, o fleyi ona halâl etmektir.
3- Bir kimse insan veya cin’den “vel belki de sair hayvandan” birine rast-
lasa, ya lisani makâlile veya lisani hâli ile ondan bir fley ö¤renmeye çal›fl-
makt›r. (Allahümme inni auzu bike minel cinni ve auzu bike en üredde
ila erzelil ümüri ve auzu bike min fitnetid dünya ve auzu bike min azabil
kabri).

((‹‹LLAAVVEE))

Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A.in  “Ayetül Kürsiy”nin faziletini beyan
bahsinde rivayet eyledi¤i çok mühim olan bir hadiseye tealluk eden bu
izah› vermek faydal› olacakt›r: 

106 ›nc› hadisi flerifin tercümesinden anlafl›laca¤› vechile, Ebu Eyyü-
bel Ensari R.A.A. in kendisi “Cin-fieytan” denilen mahluklarla karfl›lafl-
m›fllard›r. Aceba, hakikaten bu çeflit mahluklar var m›d›r, yok mudur?
Çünkü, bunlar gözle görülmediklerinden herkes bu hususta ilim vas›tala-
r› da olmad›¤› için flüphe ve tereddüt etmektedir. Gerçi, Adem o¤lunun
görmeden inand›¤› birçok fleyler vard›r. Mesela, herkes akla, fikre, vicda-
na, ruha ve daha birtak›m manevi varl›klara ve hakikatlara inan›l›yor. Fil-
hakika bunlara inanmak aklen ve naklen zaruridir, çünkü, olmad›klar›na
dair elde, fenni hiçbir delil ve hüccet yoktur. fiimdi bütün dünya alim ve
fen bilginlerinin kabul ve tasdik eyledi¤i afla¤›daki makaleyi dikkatle
okuyal›m da ona göre hükmümüzü verelim:

MMaakkaallee :: Bütün kâinat› ve ins ve cinni yaradan Allah Azimüflflan haz-
retlerinin yoktan vareyledi¤i yaln›z maddelerden –ve bu arada da insan
ile hayvandan– ibaret de¤ildir; Cenab› Hakk›n (cünudu) askerleri vard›r
ki bunlar›n nevi ve adedini ancak Hâlik› bilir. Cenab› Hakk’›n, Kur’an›
Keriminde bildirdi¤i ve Peygamber Efendimizin sahih hadislerile bizlere
haber verdi¤i ve baz› salih kullar›nda görebildi¤i (Melâikei kiram) ile
(Cin) denilen mahlûklar da vard›r. Bunlarda çeflit çeflit suretlerde tefle-
kkül ederek insanlara görünmek kabiliyeti vard›r. Melâikei kiram›n hep-
si ülvi ve mukaddes ruhlardan ibaret olup Hak Taalâ’n›n emirlerine ita-
attan zerre kadar ayr›lmazlar, bunlar karargâhlar› (semâvat) –gökler– ol-
du¤u halde, birtak›mlar› Rabbül Alemîn’in emrile yeryüzüne inip ç›kar-
lar. 
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Cin denilen mahlûklar ise, bizimle beraber yeryüzünde sakindirler.
Bu cin taifesinin de bizim gibi mümin ve kafirleri vard›r, kafirlerine “fley-
tan” ismi verilmifltir. Gerek melâikei kiram, gerekse cinlerin mevcudiyet-
leri, Kelâmullah olan Kur’an› Kerim ve “hadisi flerifler” ile sabit ve ma-
lûm oldu¤undan, hiçbir delil ve bürhana dayanmadan, bu çeflit mahlûk-
lar yoktur diyerek inkâr etmek, insaniyet için bir lekedir. Zira, yoktur de-
mek, Allah Zülcelâl’› tekzib ve Resülüllah› inkâra var›r ki küfürdür. E¤er,
“Fenni haz›r›n –müsbet ilimlerin– bunlardan haberi yoktur, binaena-
leyh, biz bunlar› nas›l tasdik ve  kabul edelim” denilirse, bizim onlara ve-
rece¤imiz cevap gayet basittir: Müsbet ilimler dedi¤imiz fennin bilmedi-
¤i daha birçok fleyler vard›r. Hakiki ilimlerin gayesi, hakikati aramaktan
ibaret de¤il midir? Bugün hali haz›r› fennin bildi¤i birçok hakikatlar ya-
n›nda, henüz bilmedi¤i nice fleyler vard›r. Hakiki ilim, “Ben herfleyi bili-
rim!” dedi¤i gün, teveccüh etti¤i ve meflgul oldu¤u, gaye ve maksaddan
ayr›lm›fl olur ve ilim ilimlikten ç›km›fl, cehle ink›lap etmifl demektir.
Çünkü, hakki ilimlerin gayesi hakikati aramaktan ibarettir. 

Elhas›l, ilmin kemali, az bildiini ikrar etmek, bilmediklerini de bilmi-
yorum diyerek itiraf etmekten ibarettir. Hele ilim ve fennin müsbet olarak
kabul ettiklerini kabu, sükut ettikleri fleyler hakk›nda hükmünü vermek-
ten uzak dururum deyip de âlim tavr› tak›nanlar da ötekilerden daha bah-
tiyar say›lamazlar. Acaba fennin sâkit oldu¤u yani bilmedi¤i fleylere iti-
kat etmek, fennin isbat ve kabul eyledi¤i fleylere itikad etme¤i ihlâl m›
ediyor ki itiraf etmekten neden çekiniliyor? Bu sükût (Tasdik etmem) de-
mek olunca hakikatta Resül Ekremi tekzib etmek için ihtiyar edilmifl bâ-
t›l bir yol de¤il midir? Bu da hakk› kabul etmemek için nazariye  de¤ifltir-
mekten baflka birfley de¤ildir. Binaenaleyh, ak›l ve naklin kuvvetli ve ka-
hir delilleri ile müsbet olan (nübüvveti Muhammediye) ye istinad eden
sahih haberlerin asl›n› araflt›rmamak, aceba, neden ileri gelir? Hakk› ara-
mak aflk ve hevesile yola ç›kan bir kimse, bu sahai hakikattan yüzünü çe-
virebilir mi ve çevirirse, aceba, do¤ru yolu bulabilir mi?

Cin ve fieytan bahsine gelince: Bu bahis elyevm, Avrupa ve Ameri-
kada o kadar önemle nazar› dikkate al›nm›flt›r ki, “hile ve hud’a dan ari
olanlar›n birço¤u “fenne intisap etmifl müteass›b, en inatç› maddiyunu
bile flafl›rtm›fl ve evvelleri “Adam sen de, böyle birfley yoktur! diyerek yüz
çeviren alimlerin ço¤u “dur bakal›m, bunda bir fley var, araflt›ral›m, baka-
l›m ne çikacak” diye tetkik ve taharriye koyulmufltur. Her halde bu hadi-
seler içinde “telekinezi” ki metapsiflistlerin ›st›lah›nca, cazibe, hararet,
elektrik... gibi malûm olan tabi kuvvetlerin tesiri alt›nda olmayarak, bir
cismin kendi kendine harekete gelmesidir.

“Medyum” denilen ve befl hissin gayr› bir ihsas hassas› gösteren
kimselerin huzuru ile yap›lan tecrübeler esnas›nda sandalyalar›n ve oda
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içindeki di¤er eflyan›n temasi befler vaki olmaks›z›n yerlerinden oynama-
s›, havaya kalkup dolaflmas›, ve bu harikulade hareketler, haz›r olanlar›n
arzular›na tabi olmas› idrak sahibi olan ve fakat gözle görünmeyen bir
mevcudiyetin vücudunu pek âlâ hissettirmektedir.

“Ektoplasma” ise birtak›m medyumlerin azay› muhtelifesinden s›-
z›p akan, ancak karanl›kta köpük fleklinde göze görünebilen bir “seyyâ-
le”nin ismidir ki bu köpüklerin foto¤raf safhas› üzerinde akis b›rakacak
mahiyette olduktan baflka bazan insana ve saireye benzer bir ferdi zi ha-
yat suretine bile giriyor, bu da “tecessüd” dür. ‹ngilterenin en büyük fizik
ve heyet alimlerinden “Froks”›n bu sahadaki tetkikatinden bahis bir ki-
tapta “Ketiging” ad›n› alan bu tarzdaki görünen flahsa dair birçok malu-
mat münderic oldu¤u gibi Ketiking’in birçok foto¤raf›n› da görmüfltüm,
bunlar masal de¤ildir. Tecrübelerini fizik âlâtile yapan Froks, tetkikat›n›n
hulâsas›n› ‹ngiliz Cemiyeti âliyei k›raliyesine haber verdi¤i zaman “al-
danm›flt›r, gözü ba¤lanm›flt›r” diyen münkirlere karfl› “Haydi, ben aldan-
m›fl oldu¤umu, gözümün ba¤lanm›fl oldu¤umu teslim edeyim, ya, flu fizik
âlât›n›n da aldanm›fl, gözü ba¤lanm›fl oldu¤unu nas›l teslim edeyim? de-
mifltir.

‹lmin henüz terütaze olan, yol açmak için, içine tecrübe baltas› gir-
meyen bu cenklerinde, teharriyatta bulunmak üzere, bugün Avrupa ve
Amerikada birçok cemiyetler kemâli ciddiyetle teflekkül edip çal›flt›klar›
gibi yüzlerce mecmua intiflar edip durmaktad›r. Münkirlerin, (Adam sen
de!) diyenlerin inad, ve kibir burunlar› günden güne yere sürünüyor. Bu
cemiyetlere dahil olanlar, ekserisi Mühendis, Doktor, Üniversite profe-
sörleri olmak üzere mütefekkirlerin en yüksek tabakas›na mensub olan-
lard›r. Sahifeler müsaid olsa da bu gibi fleylerle ifltigali “ilim ve fen” na-
m›na art›k mucibi ar saymayan yüzlerce Profesör ismi zikredebilsek, yal-
n›z (Birmingham) Darülfünun emini (Sir Oliver Luç) ile (fiarl Rise) ve (La-
zarf) gibi zevat›n bu meyanda olduklar›n› haber vermek, Alemi maddenin
ötesinde “Ruhiyyat âleminde” g›day› ilim arayanlar›n kimler oldu¤u hak-
k›nda bir fikir verebilir.

Maahaza, biz “Cin”nin de “Melâike” nin de vücuduna, istidlâl için,
bu zevat›n yar›m yamalak tetebbüatine, kal›n bir perdei esrar arkas›nda
ve ihtisâsat kabilinden, sezdikleri zay›f malumata arz›iftikar etmiyoruz,
bunlar›n nazari malûmatlar› –daha do¤rusu, henüz ilmi vasf›na istihkak
kazanamayan faraziyeleri– pek iptidai oldu¤u ve g›day› ruh olacak ve kal-
be itminan verecek kuvvette olmad›¤› için zanniyyat kabilinden sözlerini
ihtiyat ile telakki ediyoruz. Bizim bu bapta itimad›m›z; bu mahlukat› bil-
fiil müflahede buyurmufl ve vahyi semavi ile de sahai malûmat› fevkalaâ-
de tevessü etmifl olan muhbiri sâd›k Peygamberimiz Muhammed Musta-
fa “sallellahü aleyhi ve sellem” efendimizin beyanat›d›r ve hükümlerimiz
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o beyanat› sad›kan›n hududuyle mahduttur. Oradan nas›l telakki etmifl
isek öylece kabul eder ve ona, kendili¤imizden, birfley katmay›z. Avrupa-
l› ve Amerikal› Erbab› ulumdan bahsediflimiz –onlar›n bu babdaki fikir ve
nazarlar› bize uysun uymas›n– yaln›z vahyi inkar edenlere sahai malu-
matlar›n›n henüz pek dar oldu¤unu, hakikatleri, kendilerince meçhul
olan herfleyi, öyle ulu orta, bilâ teemmül inkâra kalk›flman›n hakikat na-
m›na çok tehlikeli ve ilim nam›na da küfür ve ilhad oldu¤unu anlatmak
içindir.

(Babanzade Ahmed Naim)

Böyle bir hadise de Resuli Ekrem efendimiz ile bir ifrit aras›nda cere-
yan etmifltir. Seyyidüsskaleyn Efendimiz buyurmufltur ki: “Cin taifesin-
den bir ifrit, dün gece namaz›m› bozdurmak için bana ans›z›n hücum et-
ti –Abdürrezzak’›n musannef kitab›ndaki rivayetinde “kedi suretinde kar-
fl›ma geldi”; Nese’i’nin rivayetinde “onu yakalay›p yere yat›rd›m ve dili-
nin so¤uklu¤unu elimin üzerinde hissedinceye kadar bo¤az›n› s›kt›m”
denilmifltir–; lâkin Allahü Tealâ beni galip getirip ona istedi¤imi yapma-
¤a f›rsat verdi. Sabah olunca hepiniz onu görüp seyir edesiniz diye mes-
cidin direklerinden birine ba¤lamak istedim fakat kardeflim Süleyman
bin Davut Aleyhimesselam’›n “Rabbi¤ firli ve hebli mülken la yenbe¤iy li
ehadin min bâ’di” buyurdu¤u yani “Yâ Rab, bana ma¤firet et ve benden
sonra kimseye olmayacak bir mülkü bana ba¤›flla” demifl oldu¤u hat›r›ma
geldi ve ifrit’i köpek gibi kovdum diye buyurmufltur. ‹flte bu ayeti celile-
den anlafl›laca¤› veçhile Süleyman Aleyhisselam’›n ve eshab›n›n cinni
görebildiklerine istidlal olunur; çünki mucizesini âyânen müflahede et-
memifl olsalard›, hüccet kaim olam›yacakt›. Demek ki melâike ile cinni,
sureti  asliyelerinde kâh kâh müflahede etmek enbiyâ ve asfiyâya mahsus
bir keramettir. Sahihi Buhari Muhtasar› C.2 S: 333. Elhas›l cinlerin mev-
cudiyeti hakk›nda –göz ile görülmediklerinden dolay›– flüphe edenler
çoktur. Bu gibi mücerredat› onlar kuvve-i vahimeye atfederler ve evham-
dan ibarettir derler. Fakat her göz ile görülemeyen, el ile tutulamayan, ku-
lak ile duyulamayan fleylerin mevcut olmamas› laz›m gelir mi? Ak›l için
bu mevzua dair bir delil var m›? Bir de hassas, âkil, âlim, ihtiyatkâr, mü-
tefekkir olan kimseler öyle ulu orta her fleyi inkâr edebilirler mi ve etmifl-
ler mi? Hele mümin ve müslüman olan insanlar evvela Allah Tealâ’n›n
kelam› ve en büyük kitab› olan Kur’an› Kerim’de bafll› bafl›na bir ‘sure-i
Cin’ nâzil olduktan sonra yani cin denilen mahlûkat›n vücudunu hâlikul
insi vel cin olan Hak Tealâ bildirdikten sonra, Peygamber Efendimiz da-
hi hadis-i fleriflerinde, onlarla temas edip ve bizlere de bildirip tasdik et-
tikten sonra hele Ebu Eyyüb-el Ensâri gibi bir ârif ve mütefekkir, Abdul-
lah ‹bni Abbas gibi bir âlim ve muhakkik, Ebu Hurayre gibi bir fâd›l ve
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muhaddis, Hazreti Ömer o¤lu Abdullah gibi bir mücahid ve dâhi olan sa-
habelerin cinlerle müâkat ve musâraa ve mükâlemeleri hakikat olduktan
sonra; alelhusus yukardaki makalede, izah edildi¤i veçhile fizik âlât› ile
de tesbit edildikten sonra, o gibi mahlûkat›n varl›klar›n› kabul etmemek
ve onlar evhamdan ibarettir demek, ve yukar›daki zevat-i kiram› hafla ce-
halet, hamakat, gaflet ve vehim ile itham eden kimsenin mutlaka muva-
zene-i akliyesinin yerinde bulunmad›¤›na ve kendisinin cehalet ve dala-
let ve hamakat ile muttasif oldu¤una delalet etmektedir. Allah hidayet
versin. Buna da bir kulak versin. Bazen içimizde bizi kötülü¤e teflvik
eden kötü fakat cazip bir ses belirir, galiba fleytan odur. Bizi kötülü¤e tefl-
vik eden baz› kimseleri de fleytan›n hizmetinde telakki etmek mümkün-
dür. Gerçi ne fleytan ve ne de cin hakk›nda flimdilik müsbet bir delile
sahip de¤iliz amma Kur’an› Azimüflflan’a da inanmamak mümkün de¤il-
dir. Hakikatlerin keflfedilenleri, keflif edilemiyenlere nisbetle hiç mesabe-
sindedir. Binaenaleyh her fleyi keflfetmek insan kudretinin d›fl›ndad›r.
Zaten Allah’›n bildiklerini mutlaka gözle görmek ve el ile tutmak m› la-
z›md›r? Eskiden harareti su gibi bir nesne san›rd›k o kadar çok kullan›lan
elektrik nedir henüz bu bile malum de¤ildir. Atom da görülmemifltir an-
cak tesirlerini görebiliyoruz.

Elhas›l, cin ve fleytan mevzuunu anlamak için El Kadi Bedreddin Ebi
Abdullah, Muhammed bin Abdillah eflflibli el Hanefi’nin (769) tarihinde
telif eyledi¤i “Akam-ül Mürcan fi garaib-il ahbar ve ahkâm-ül Can” eseri-
ni dikkat ile okumak icap eder. Matbu 1356.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 111111 ::
TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri radiyallahü anh’dan; flöyle rivayet

edilmifltir: Bir gün hazreti Ebu Eyyüb Rad›yellahü anh, bir mecliste otu-

rurken, orada bulunan cemaate demifltir ki, “Ey cemaat! sizden biriniz,
bir gece, Kur’an› Azimüflflan›n üçte birini okumaya kadir olamaz m›s›-
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n›z”, haz›r olan cemaat “ya eba Eyyüb, bir gecede Kur’an› Kerim’in üçte
birini okumaya kim kadir olabilir? dediler. Hazreti Ebu Eyyüb “evet,
mümkündür, zira, (Kul hüvellahü ahad...) sûrei celilesi fazilette Kur’an›
celîlin üçte birisinin ifade etti¤i mânây› ifade eder, veyahut sevapta an›n
sevab›na muadildir derken Peygamber Efendimiz o meclise teflrif buyur-
du ve Ebu Eyyüb’ün bu sözünü iflitti¤i zaman (Ebu Eyyüb bu iddias›na sa-
d›kt›r, yani do¤ru söylüyor) buyurmufltur. Nitekim, flimdi gelecek hadisi
flerif ile Resüli Ekrem, Ebu Eyyüb’ün davas›n› tasdik buyuracakt›r.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 111122 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri radiyallahü taala anh’dan; flöyle de-
mifltir: Peygamber Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm, (Sizin biriniz aciz
midir ki, Kur’an’›n üçte birini okusa? Yani bir kimse ki “Allah’ül vahidüs
Samedü” yani, bu üç ismi flerifi câmi olan ihlâs› flerif sûrei celilesini oku-
sa, Kur’an› Azimüflflan’›n üçte birini okumufl olur) buyurmufltur.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 111133 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari radiyallahü taala anh’dan: flöyle de-
mifltir: Resüli ekrem efendimiz buyurmufltur ki, (Kul hüvellahü ahad,
Kur’an› kerimin üçte birine muadildir).

HHaaddiissii fifieerriiff —— 111144 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri radiyallahü taalâ anh’dan; flöyle ri-
vayet edilmifltir: Resüli Ekrem efendimiz buyurmufltur ki, (Sizden biriniz
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bir gecede, Kur’an› Kerim’in üç bölükten bir bölü¤ünü okumaktan aciz
midir?) buyurunca, bu sual, ashab› kiram hazarat›na gayet meflakkatli
olup tefekkür ve iztiraba düfltüler. Bunun üzerine (Kur’an› Kerim’in bir
sülüsünü okumak murad eden bir kimse (Kul hüvellahü ahad) sûrei celi-
lesini okuyacak olursa, bu sûre Kur’an› Azim’in üç bölü¤üne muadildir)
diye buyurdular.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 111155 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri radiyallahü taalâ anh’ten; Resüli
Ekrem efendimiz buyurmufltur ki, (Bir gecede “Kul hüvellahü ahad” su-
resini okuyan kimse o gece Kur’an› Kerim’in üçte birini okumufl demek-
tir. 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 111166 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ensar› kiramdan bir kad›n, Ebu Eyyüb el Ensâri’den riva-
yet eder. –Bu kad›n, Ebu Eyyüb el Ensâri’nin zevcesi “Fat›metül Hazreci-
ye” olmas› kuvvetle muhtemeldir.– Resüli Ekrem efendimiz buyurmufltur
ki: (Kim ki Kul hüvellahü ahad, Allahüs samed sûresini bir gecede okur-
sa, o kimse Kur’an› Kerim’in üçte birini okumufl) demektir.

‹‹zzaahh›› :: Bu sûrei celilenin faziletleri hakk›nda birçok hadisi flerif riva-
yet edilmifltir. Bu surei flerifenin, Kur’an› Azim’in üçte birine muadil ol-
mas›, ya sevab cihetindendir, zira, Benî âdemin yarad›lmas›ndan mak-
sud, Zati ulûhiyetini edillei akliye ve nakliye ile kullara bildirmektir. Bu
cümleden müsta¤ni, ve keferei fecerenin aczini isbat, do¤maktan ve do-
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¤urmaktan münezzeh oldu¤u, zati ülûhiyeti ve s›fat› sübhaniyesi eflyadan
hiçbir fleye küvuf ve misil olmaktan takdis ve tebri’eyi müfltemil oldu¤un-
dan bu süreyi okuyan ve bunu mazmuniyle hemhal olan bir mümin,
Kur’an› Kerimin ruhunun (cümlesini cami olaca¤› için, Kur’an› celilin
üçte birine verilen ecrü sevaba nail olur, yani ilmü fehim cihetinden sü-
lüsü Kur’ana has›l olan ilim hâs›l olur demektir.

Bilindi¤i gibi, Kur’an› Kerim, üç k›sma ayr›lm›flt›r: 1- S›fat› ‹lâhiyeyi
beyan, tesbihat ve takdisat ve temcidat› müfltemildir. 2- Peygamberlerin
ve geçmifl kavimlerin k›ssalar›d›r, 3- Bizim aram›zda olan ahkâm› fler’iye
ve tergibat ve terhibattan ibarettir. ‹hlâs› flerif sûresi ise evvelki k›sm›
hâvidir. 

((LLââ hhaavvllee vveellââ kkuuvvvveettee iillllââ bbiillllââhh)) ccüümmlleeii cceemmiilleessiinniinn 
ffaazziilleettii hhaakkkk››nnddaa

HHaaddiissii fifieerriiff —— 111177 ::

TTeerrccüümmeessii:: Ebu Eyyüb el Ensâri Rad›yellahü taalâ anh’den; Resülül-
lah “S.A.V.S.” efendimiz Ebu Eyyüb’e hitaben : (Ya Ebâ Eyyüb sana, hay-
r› kesir ve nef’i ebedi temin edecek Cennet hazinesinden bir kelime bildi-
reyim mi ki iflte o da (Lâ havle velâ kuvvet illâ billâh) cümlei cemilesidir;
sen onu lisan›nda çok zikreyle) diye buyurmufltur.

‹‹zzaahh›› :: Cemii eflya ve insan›n, kendine birfley talep edüp ahzü kabz
eylemesi ve birfleyden nefret edip kendinden def’ü men’ile s›yanet ve hi-
meye etmesi, etmesi, ancak Allah zülcelalin yard›m› ve an›n iradesinin
tealuku ve yaratmasiyle oldu¤unu kabul ve tasdik etmektir. Zira, “Lâ hav-
le” demek “Lâ tehavvele” demektir, yani, bir halden di¤er bir hale ve bir
fiilden keffetmek demektir. “ve lâ kuvvete” demek, bir fleye ikdam ve ta-
lep ve fluru’ etmek, hiçbir kimsenin yard›m ve tevfiki ve yaratmas›yle de-
¤il, ancak, Allah Taalâ’n›n yard›m ve yaratmas›yledir demek olur. Bu ke-
lime, insan›n kendi aczini ve ubudiyetini itiraf etmek demektir ki Keli-
mei tevhidin, Tesbihin, Hamdin ve flehadetin bütün manalar›n› camidir.
Bu kelimenin okunmas› için muayyen bir vakti ve yeri yoktur, her zaman
zikredilebilir, ancak, müezzin, ezan okurken “Hayyi alâssalât” dedi¤i za-
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man, ona cevab olarak (lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim) de-
mek müstehabdir. 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 111188 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri Rad›yellahü taalâ anh’den; Resüli
Ekrem S.A.V.S. efendimiz buyurmufltur: (Vakta ki, ben, isra olundum
–yani, mirac ettim– yedinci gö¤e ç›kt›¤›m zaman dedem ‹brahim Halilul-
lah’a u¤rad›m, hazreti ‹brahim beni gördü¤ü vakit “Cabrail aleyhisselam’a
(Bu kimdir diye sordu), Cebrail aleyhisselam da (Bu zat, ahir zaman Pey-
gamberi Muhammed aleyhisselâmd›r) diye cevap verdi. Hazreti ‹brahim
bana (Merhaben bil ibnissalih ven nebiyis salih) diye iltifatte bulunarak
buyurdular ki, (Ya Muhammed, ümmetine benden selâm söyle, onlara
emret ki Cennette çok a¤aç peyda etsinler, zira, Cennetin topra¤› çok gü-
zeldir ve genifltir). Ben de dedim ki (Cennetin a¤açlar›n› ço¤altmak nas›l
olur?) Cevaben (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh, cümlei cemîlesidir) di-
ye buyurdu. 

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi flerifte yaln›z “lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” ola-
rak varid olmufl ise de di¤er bir rivayette “Sübhanellahi vel hamdü lillâhi
ve lâ ilâhe illellahu vallahu ekber” cümlei flerifesiyle gelmifltir.

Bu hadisi flerifte “merertü” buyuruldu¤una bak›l›rsa, Peygamber
efendimiz miracta, enbiyayi kirama yaln›z ruhlar›yle de¤il, belki, muay-
yen cesedlerile ve ruhlar›yle mülak› olmufltur. Kezalik, “Mescidi Aksâ’-
da” Resüli Ekrem efendimiz, enbiyayi kirama namaz k›ld›r›lm›fl oldu¤un-
dan, o cemaat-i enbiya içinde “‹brahim Halilullah” vard›. fiu halde, Ceb-
rail aleyhisselama (Bu zat kimdir?) diye sormas›n›n vechi nedir? Buna flu
cevab verilebilir: “Mescidi Aksâ’da Enbiyaullah ruhlar›yle iktida etmifller
ise de, semâda cesetlerile görünmüfl olmalar›na bir mâni yoktur, çünkü,
ruhlarda haleti nefsiye de olmak mümkündür. Bir rivayette Resüli ekre-
min Enbiyaullaha imameti, semâdan avdetinde vukubulmufltur ki, ‹bra-
him aleyhisselam›n istifham› yerindedir. Yahut, bu istifham hakiki olma-
y›p isti’zam suretile olmak mümkündür; yani, “Ya Cebrail, bu zat ne bü-
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yük bir zati âlifland›r,  bilir misin?” demek olur. Veyahut, istibflar olur, ya-
ni, Cenab› Hak, ehli semaya, Fahri Kâinat›n teflrifini tebflir buyurmufl ol-
du¤undan, onlar da müntaz›r bir halde bulunduklar› için, sebebi hilkati
kâinat Efendimizi gördüklerinde, ferahlar›ndan soruyorlar. Veyahut mi-
raclar müteaddiddir.

Bu ‹sra mucizesi iki k›s›md›r: Mescidi Haram’dan Mescidi Aksâ’ya
teflrifleri israd›r ki, âyeti celile ile sabit oldu¤u için, inanmayan imandan
mahrum, küfre girmifl olur. Mescidi Aksâ’dan ilâ mâflâellah teflrifi “mir-
ac” d›r ki, inkâr eden, Hadisi sahihlerle sabit oldu¤undan inanmayan,
mübtedi’ ve fâs›k olur.

Bu hadisi flerifte bir nükte daha vard›r: ‹brahim aleyhisselam›n üm-
meti Muhammed hakk›nda teveccüh ve dualar› vard›r. Resüli Ekrem efen-
dimizin vas›ta-i âliyelerile kendini tan›tmak ve and›rmak arzu buyurmufl-
lar ve muvaffak dahi olmufllard› ki ümmeti Muhammed de, befl vakit na-
mazlarda, ‹brahim aleyhisselam’a salât ve selâm getirmek suretile yadet-
mektedir. 

HHaaddiissii fifieerriiff -- 111199 ::
Meali, evvelki hadisi flerifin ayn›d›r.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 112200 ::

Bu hadisi flerifin meali de evvelkinin ayn›d›r.

Meflhur Eyyüb Sultan / 336655



HHaaddiissii fifieerriiff —— 112211 vvee 112222 ::

Bu hadisi flerifin meali de evvelkinin ayn›d›r.
TTeerrccüümmeessii :: Bu hadisi flerif do¤rudan do¤ruya Resüli Ekrem efendi-

mizin kavli flerifidir. Bir rivayette (Maflaellah lâ havle velâ kuvvete illâ
billâh) diye varid olmufltur. Yani, olan kalan ne ise, hepsi Cenab› Hakk›n
mefliyet ve iradei Sübhaniyesiyle tahakkuk eder. Nitekim, bir hadisi flerif-
te (sana “La havle...) in manas›n› bildireyim: Ma’s›yetlerden korunmak,
ancak, Hak taalan›n ismetiyle, taate kuvvet yetifltirmek te, ancak, Allah
celle’nin kuvvetile mümkündür) demektir. Hulâsa, siz Cennette çok a¤aç
ekiniz, zira Cennetin suyu latif, topra¤› da gayet güzeldir, öyle olunca o
güzel yere a¤aç dikiniz, demektir. 

BBuu bbaabb,, eerrzzaakk’’›› aall››rrkkeenn,, ssaattaarrkkeenn ööllççmmeekk hhaakkkk››nnddaadd››rr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 112233 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri Rad›yellahü taalâ anh’den; flöyle de-
mifltir: Resülullah S.A.A.V.S. efendimiz buyurmufltur ki, (Kile ve tart› ile
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al›n›p sat›lan fleyleri al›p satt›¤›n›zda, herhalde, kile veya kantar ile al›p
sat›n›z ki, onda bereket vard›r) demektir.

DDiikkkkaatt:: Bu hadisi flerifin izah› için (El ahadisül erbain fi bereketi Rab-
bil alemin) unvanl›, bereket ve rahmeti ilâhiye bürhanlar›na dair 1951 de
tab’ neflreyledi¤im (K›rk Hadisi fierif) nam›ndaki eseri aciziye müracaat
buyurulsun.

BBuu bbaabb,, PPeeyyggaammbbeerr eeffeennddiimmiizz EEbbuu EEyyyyüübb eell EEnnssaarrii RR..AA..AA.. ››nn eevviinnddee 
mmiihhmmaann ““mmiissaaffiirr”” oolldduu¤¤uu vvaakkiitt ssaarr››mmssaakk vvee ssoo¤¤aannll›› oollaann yyeemmeekklleerrii

yyeemmeeddii¤¤iinnee ddaaiirrddiirr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 112244 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâari R.A.A. den rivayet edilmifltir: Ne
zaman ki Resüli Ekrem efendimiz Ebu Eyyüb el Ensâri’nin evine, emri ilâ-
hi ile indi ve misafir oldu, evin alt kat›na oturdu; hazreti Ebu Eyyüb ise,
maa- aile üst kata geçtiler. Geceleyin Ebu Eyyüb uyand› ve ehli beytine
“Eyvah! Biz ne fena bir ifl yapt›k! Resülullah Efendimiz afla¤›da, biz ise
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onun bafl›n›n üstünde yat›yoruz, ne kadar büyük bir ay›p oldu” diyerek
uykuyu terk edip odan›n bir taraf›na çekildiler ve teessürlerinden sabah-
lad›lar. Ertesi sabah, bu vaziyeti Cenab› Edib Resüli Ekrem efendimize ar-
zeylediler. Rauf ve rahim olan Fahri âlem Efendimiz (Bizim afla¤›da olma-
m›z daha muvaf›kt›r), yani, sizlere ve bizlere  de kolayd›r diye buyurdu-
lar. Fakat, Hazreti Ebu Eyyüb bu vaziyete raz› olmad› ve “Ya Resülellah,
siz afla¤›da iken ben de yukar›ya ç›kamam” diye arz› hal etti. Bunun üze-
rine Resülüllah efendimiz, çok sevdi¤i mihmandar›n›n arzusunu kabul
ederek Fahri alem efendimiz evin üst kat›na ç›kt›, ve Ebu Eyyüb ise alt ka-
ta indi. Ertesi gün sabah, Ebu Eyyüb hazretleri yemek haz›rlad› ve Resüli
Ekrem efendimize takdim eyledi. Sofra kalkt›kdan sonra, yemek kablar›-
n›n içindeki yemeklere, Peygamberimiz elini sürmemiflti. Halbuki onlar,
Peygamberimizin mübarek parmaklar›n›n de¤di¤i yerleri ararlar ve teber-
rüken, o art›klar› kap›fl›p yerlerdi. Yine, bir gün, huzuru saadette yemek
takdim edildi, ve fakat yemekte Peygamber Efendimizin mübarek par-
maklar›n›n izlerini bulamad›lar. Bunun üzerine Ebu Eyyüb, kemal› hauf
ve heyecanla yukar›ya Peygamber Efendimizin yan›na ç›kt› ve: (Ya Resü-
lellah, bu yeme¤i ne için yemediniz, yoksa haram m›d›r?) diye sordu.
Peygamber Efendimiz, (Hay›r, haram de¤ildir, lâkin, ben sar›msakl› olan
yeme¤i yemem, hofllanmam.) diye buyurunca Ebu Eyyüb R.A.A. de Resü-
li Ekremin vechi kerahatini anlad› ve Resülullaha vahiy gelmekte oldu-
¤undan ve melek de bu kokudan hazzetmedi¤inden, hasaisi Peygamberî-
den olarak sar›msa¤› yemediler” diye buyurmufltur. 

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisenin izah›, tercümei hal k›sm›nda geçmifltir, bak›n›z.
Ancak, baz› hadisi fleriflerde “so¤an ve p›rasa” dahi zikredilmifltir. Onla-
r›n da keraheti vard›r. Fakat, bunlar›n, keraheti, bizatihi de¤il, bigayrihi-
dir, yani, kokusuyla baflkas›n› eza etmek meselesi vard›r. Bundan anlafl›-
l›yor ki, fena kokulardan insanlar ezaland›¤› gibi, melâikei kiram da eza-
lan›yorlar. (Vallahü a’lemü bissavab.) 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 112255 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.A. den: rivayet edilmifltir ki (Re-
süli ekrem efendimizin, so¤an yemesini terketmesi, Allah zülcelalin Me-
lâikesinden haya etti¤i içindir, so¤an yemek haram oldu¤u için de¤ildir)
demektir.
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HHaaddiissii fifieerriiff —— 112266 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. den; flöyle demifltir: Resüli
Ekrem efendimiz hazretleri buyurmufltur ki, (fiüphesiz, melek –ya vahiy
getiren Cebrail yahut di¤er melâikei kiram– bana o kadar yak›nd›r ki, si-
zin herhangi birinizin bana yak›nl›¤› o kadar de¤ildir, binaenaleyh, o me-
lâikenin bende fena koku hissetmesinden sak›n›r›m.) demektir.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 112277 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. den; demifltir ki: (Ne zaman
ki, Resülüllah Efendimiz Mekke’den Medinei Münevvere’ye teflrif ve bi-
zim hanemize mihman oldular, kendi arzular›yle evimizin alt kat›na yer-
leflmiflti, biz de çoluk, çocuk, evin üst kat›na “çarda¤a” ç›kt›k. Fakat, ka-
zaen, yan›m›zdaki su testisi devrildi, hemen ben ve ailem Ümmü Eyyüb
fevkalâde korktuk, ve acele olarak, –eflyadan sular s›zarak Resülüllah
efendimizin mübarek üzerine akmas›n diye– bir kadife “malum olan gü-
zel bir kumafl” parças›yle toplama¤a –ve kendi çamafl›rlar›m›z ile de su-
yu tutma¤a– çal›flt›k, lehül hamd muvaffak ta olduk. Ben derhal afla¤›
odada bulunan Resüli ekrem efendimize indim ve (Ya Resülellah, lay›k
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ve münasib de¤ildir ki, siz afla¤›da, biz yukar›da bulunal›m; vicdan›m›z
raz› de¤ildir) diye arz› hal ettim. Bunun üzerine cenab› edib efendimiz
derhal, az ve fakat güzel ve enfes olan eflyas›n› yukar›ya nakledilmesini
emir buyurdular. Hepimiz –çoluk çocuk– ve hatta, Zati Risaletleri de efl-
ya nakil ediyordu. Halbuki eflya da çok az idi. Art›k bu münasebetle Fah-
ri âlem Hazretleri, evin yukar›s›na, biz de afla¤›ya yerlefltik. Bir gün, ben
(Ya Resülellah, Zati Risaletinizden sofrada kalan yemek getirildi¤i vakit
bakar›m, mübarek parmaklar›n›z›n dokundu¤u yerleri arar bulur, ve te-
berrüken her zaman yer idim. Halbuki bu gün sofra geldi¤inde, parmak
izlerini görmedim, bunun sebebi nedir?) diye sordum. Fahri âlemeyn
Efendimiz, beni tasdik ederek buyurdular ki (Ya Eba Eyyüb, bu günkü ye-
mekte so¤an var idi, onun kokusu da biraz kerih oldu¤undan ve bana da
her zaman Melek geliyor “onu rahats›z etmemek için yemedim” amma,
siz yeyiniz) buyurmufltur.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 112288 ::
TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.A. den: demifltir ki, Resüli Ek-

rem SA.A.T.V.S. efendimiz, benim haneme mihman oldu¤u vakit, evimin
alt kat›nda oturmay› münasib görmüfl oldu¤undan –çünkü, ashab› haza-
rat› çok girip ç›kacaklar› için– (Alt kat daha muvaf›kt›r) buyurmufllard›r. 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 112299 ::
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TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. den; rivayet ederek demifl-
tir ki “Ne zaman ki, Resülüllah Efendimiz Medinei Münevvere’yi teflrif
buyurdular, Cenab› Mevlan›n emrü iradesiyle, develeri –Nâkai Resül– be-
nim kap›m›n önüne çöktü, Cenab› Edib, Resüli Necib efendimiz, kemali
tevazulerinden, evin alt kat›na sakin oldu, Ebu Eyyüb ise üst kata ç›kt›.
Vakta ki akflam oldu, herkes yatt›, Ebu Eyyüb hazretleri derin derin tefek-
küre dald› ve “Ben ne büyük bir hata ettim ki, Hazreti Resüli Kibriyan›n
üstüne ç›karak Cenab› Haktan gelecek vahiy ile Resül Kibriyan›n aras›na
hail ve mani oldum! ve bununla beraber, ben yukar›da hareket ettikçe Re-
süli Kibriya üzerine toz toprak dökülecek ve zati Risaletine eza ve cefa
ederek Hak’k›n gadab›na maruz kalaca¤›m” diyerek bütün geceyi uyku-
suz geçirdi. Ertesi günü sabah olunca, derhal huzuru saadete girerek (Ya
Resülellah, bu gece bendeniz ve zevcem Ümmü Eyyüb hiç uyumad›k, di-
ye arz›hal etti. Resüli Ekrem efendimiz, (Ne sebebe mebni rahats›z oldu-
nuz?) diyerek istifsar› hat›r eyledi. Hazreti Halid de yukar›daki mahzür-
leri naklederek teessürünü izhar eyledi. Bunun üzerine Cenab› Edib
S.A.T.A.V.S. efendimiz, (Bilmüminine Raufün Rahim), icab› olarak ve
Ebu Eyyübe flefkat ve merhamet buyurarak, vukubulan hadiseyi de aklen
ve fler’an muvaf›k ve münasip görerek, (Ya Eba Eyyüb, pek âlâ, biz de se-
nin arzunu yerine getirmek suretiyle, evin üst kat›na ç›kar›z) diye buyur-
dular ve Ebu Eyyübün mülâhazas›na bedel olarak (Ya Eba Eyyüb, ben sa-
na bir tak›m kelimeler talim edeyim mi ki, sen onlar› her gün sabah on,
akflam on defa vird “vazife” edip okuyacak olursan o kelimeler sebebiyle
sana on hasene verilir, ve on günah›n da affolunur ve Allah’›n indinde on
derece terfi edersin ve k›yamet gününde sana iki köle azad etmifl gibi mü-
kafat verilir. ‹flte, mübarek kelimeler de: (Lâ ilâhe illâllah, lehül mülkü ve
lehül hamdü lâ flerike leh) dir, diye buyurmufltur.

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi flerifte talim buyurulan kelimat› latifeyi, Ebu Eyyüb
el Ensâri’nin suallerinin akabinde Resülullah›n ihsan buyurmas› mühim
birkaç nükteyi tazammün etmektedir. fiöyle ki: Resülüllah Efendimizin,
Ebu Eyyüb el Ensâri’nin evine ilk teflrif buyurduklar› gece, zaten evin alt
kat›nda oturmay› bizzat kendileri arzu buyurmufllard›. Binaenaleyh, bu
hususta Ebu Eyyübte bir hata ve kusur sad› olmad›¤› halde, Ebu Eyyübün
kendi içtihad ve kanaatince bu hal büyük bir zelle ve hata say›lm›fl ve Za-
ti Risaletin ve Nübüvvet mertebesinin ne derece büyük ve yüksek oldu-
¤unu göstermeye kâfi gelmifl ve Peygamberimiz Efendimize karfl› besledi-
¤i hürmet, itikad ve alakas›n›n derecesini dahi isbat etmifltir. Peygamber
Efendimizin üzerine toz toprak dökülmek ihtimalini göz önüne alan Ebu
Eyyüb R.A.T.A.  (Allah ve Resülüne eza ve cefa edenler, dünya ve ahiret-
te Cenab› Hak’›n lânetine müstahak olacakt›r) ferman› samedânisinden
korkusundan o hali bir zelle ve hata addetmifl ve laneti ‹lâhiyeye mâruz

Meflhur Eyyüb Sultan / 337711



kalmaktan korkmufltur ve o muameleyi sabaha kadar tehir etmifl olmas›
da evlâyi terketmek olmakla kendisince pek büyük bir kusur ve kabahat
saym›flt›r. An›n için o mübarek kelimeleri sabah ve akflam okumas› tavsi-
ye buyurulmufltur ki, vaki olmufl zelleyi affettirebilsin. Neuzü Billahi Ta-
alâ’ya bilfiil ve kasdan, itikaden ve amelen zati Risaletpenah efendimize
yalan ve iftira ile, inkâr ve küfr ile tecavüz, eza ve cefa edenlerin ak›bet-
leri ne olaca¤›n› ve bu gibilerin maruz kalacaklar› mesuliyet ve azab›n de-
recesini düflünmek bile akle zarar verir.

Bir nükte de, alelade bir müminin yolunda eza ve cefay› bertaraf et-
mek, imani kamilin flübelerinden bir flübesini teflkil edecek olursa, aceba,
Peygamber Efendimizin vücudu saadetlerine toz toprak dökülmek ihti-
maline eza ve cefaya mani olmak üzere faaliyette bulunmak (Ebu Eyyüb
hazretlerinin, bu sebeple, alaca¤› mükâfatin derecesini de tayin etmek ko-
lay de¤ildir.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 113300 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. den rivayet edilmifltir. Resü-
li Ekrem efendimiz hazretleri Ebu Eyyüb el Ensari’nin evini teflrif buyur-
duklar›nda, Fahri alem efendimize –ya Eba Eyyüb veyahut baflka– bir zat
flöyle istifsar ederek: “Ya Resülellah, evin alt kat›na m›, üst kat›na m› is-
kân buyuracaks›n?) diye sordu. Cevab›nda Resüli Ekrem efendimiz de
(Hangi taraf olursa olsun) buyurdu. Bu hadisi flerif, evvelki hadisi flerife
münafi de¤ildir. Caiz ki bu hadisi flerif, ilk teflriflerinde mübarek reyi ali-
lerinin istifsar› hakk›ndad›r. Sonradan alt kat daha münasibdir diye fer-
man buyurulmufl idi.
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HHaaddiissii fifieerriiff —— 113311 :: 

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. den; demifltir ki: Ne zaman
ki, Resülüllah S.A.A.V.S. benim evime mihman –müsafir– oldu (evvelki
hadiste geçti¤i vechile) Resüli ekrem hazretleri, evin alt kat›nda oturma-
y› arzu buyurdular, ben huzuru saadete arz› hal ederek dedim ki, “Ya Re-
sülellah, anam› babam› sana feda ederim ki, zati Risaletiniz evin alt›nda,
bizler ise üstünde olmakl›¤›m›z yak›fl›k almaz” Bunun üzerine Hazreti
Fahri Resül: (Ya Eba, Eyyüb bizim alt katta oturmam›z daha münasib
olur, çünkü, bizi ziyarete gelenlerden dolay› aile halk› rahats›z olur) di-
yerek alt kat› muvaf›k bulup teflrif buyurdular. Vaktaki, gece oldu, bizim
topraktan mamul bir su testimiz vard›, bir de ne bakal›m, testi k›r›lm›fl ve-
yahut devrilmifl ve içindeki sular dökülmüfl oldu¤unu gördüm. Hemen,
ben ve kar›m “Ümmü Eyyüb” kalkt›k, suyu defetmek için birfley bulama-
d›k, ancak üstümüze örttü¤ümüz bir kadife battaniye vard›. Bundan bafl-
ka bir fleyde yoktu. Onunla (Fahri âlem Efendimizin üzerine sular s›zma-
s›n diye) sular› bast›rd›k da biraz nefes ald›k. Biz Seyyidül Mürselin efen-
dimize, her zaman yemek takdim ederdik, sofra kalkt›ktan sonra, kablar-
da kalan art›klarda, Resüli Ekrem efendimizin mübarek parmaklar›n›n te-
mas ettikleri yerleri arar, bulur ve teyemmüm ve teberrük ederek yer idik.
Bir gece akflam yeme¤inde so¤an ve sar›msakla yap›lm›fl yemek takdim
ettik. Fakat, Resüli Ekrem efendimiz mübarek elini bu yeme¤e sunmam›fl,
yeme¤in oldu¤u gibi geri geldi¤ini gördük. Zaten evvelki gece su dökül-
mek hadisesinden, bir de bu geceki yeme¤in yenilmemesinden dolay›
korktuk ve teessürümüzü Cenab› Edib efendimize arzetti¤imizde buyur-

Meflhur Eyyüb Sultan / 337733



dular ki: (Ben öyle bir kimseyim ki, daima Cenab› Bâri taalâ ve tekaddes
ile münacaat ve münasebetteyim, ve mahalli tecellii ilahi üzereyim, an›n
için bu flecerenin –sar›msak ve so¤an›n– fena kokular›n›n bende bulun-
mas›n› hofl görmem, amma, siz yiyebilirsiniz) diye buyurdular.

BBuu bbaabb,, PPeeyyggaammbbeerr eeffeennddiimmiizziinn,, kkeennddii hhaanneelleerriinnee nnaakkiill 
bbuuyyuurrdduukkttaann ssoonnrraa,, EEbbuu EEyyyyüübb eell EEnnssaarrii’’nniinn eevviinnee mmuunnttaazzaammaann 

ddeevvaamm eeddeerreekk yyeemmeekk yyeeddiikklleerrii vvee oorraaddaa AAsshhaabb›› kkiirraammaa 
zziiyyaaffeett vveerrddiikklleerriinnee ddaaiirrddiirr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 113322 ::
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TTeerrccüümmeessii :: Abdullah ibni Abbas R.A. Anhümadan; demifltir ki: “Bir
gün Ebu Bekriss›dd›k, R.A.T.A., âdetlerinin hilaf›na olarak gündüzün ta-
mam ortas›nda, s›ca¤›n en fliddetli zaman›nda, mescidi flerife ç›km›flt›.
Hazreti S›dd›k›n ç›k›fl›n› ifliten Hazreti Ömer R.A.A. dahi mescide ç›kt›.
Ebu Bekir R.A. Anhe Ömeril Faruk R.A.T.A. sordu: “Böyle vakitsiz bir za-
manda evinden ne için ç›kt›n?” dedi. S›dd›k› azam cevaben: “Beni evim-
den ç›karan, ancak, açl›kt›r” dedi. Yani açl›k beni sarm›flt›r, demek iste-
di. Bunun üzerine, HAzreti Ömer, “Ya Eba Bekir, nefsim yedi kudretinde
olan Zati Üluhiyete kasem ederim ki, beni de evimden ç›karan açl›kt›r”
yani, ben de evimde karn›m› doyuracak birfley bulamad›m da ç›kt›m.” de-
di. Bunlar›n ikisi de böyle söyleflirken, Seyyidil Mürselin S.AT.A.V.S.
efendimiz dahi hücrei saadetlerinden ç›karak her ikisine; bu zamanda ne
için evlerinden ç›kt›klar›n› sordu. Onlar da hal ve keyfiyeti oldu¤u gibi
ifade ettiklerinde Resüli Ekrem efendimiz de (Beni Hak ile gönderen Za-
ti ecellü alâya kasem ederim ki, sizleri evlerinizden ç›karan o açl›k, beni
de evimden ç›karm›flt›r) diye buyurdu. Ondan sonra, her üçü beraber,
Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. in kutlu evine teveccüh ettiler, Ebu Eyyübün
evinin kap›s›na vard›klar›nda, Ebu Eyyübün ailesi “Ümmü Eyyüb Fat›-
mei Hazreciye” R.A. anha bunlar› karfl›lad› ve “Merhaben ya Nebiyel Lah
ve senin maiyetinde olanlarla beraber hofl geldiniz, buyurunuz” dedi. Re-
süli Ekrem hazretleri sordu: (Ebu Eyyüb nereye gitti?), Ümmü Eyyüb,
“Nerede ise flimdi gelir, ya Resülellah” diye cevab verdi. Me¤er, Ebu Ey-
yübün bahçede bir hurma a¤ac› vard›, Resülüllah hazretlerinin teflrifleri-
ni hisseder etmez derhal bahçeden bir dal hurma kopar›p süratle geldi,
Resülü ekrem efendimiz buyurdular ki, (Ya Eba Eyyüb, ben, senin böyle
kimi rutab, kimi ham olarak bir hurma dal›n› getirmeni murad etmedim,
belki, olmufl (temre) sini arzu ettim) demek istemifllerdi. Ebu Eyyüb haz-
retleri, cevaben: “Ya Resülellah, siz ki rahmeten lil âlemin oldu¤unuzu
biliyor ve böyle a¤ac›n dal›yle kopar›lmas›na raz› olmad›¤›n›z› anl›yo-
rum, fakat bendeniz de dal›yle getirdim ki, –temrinden– yaln›z yemek in-
sana fütür verdi¤inden, arzu eden temrinden, isteyen büsründen, isteyen
rutab›ndan yesin diye getirdim” dedi. Maahaza, Ebu Eyyüb hazretleri git-
ti, bir keçi “büyücek yavru” o¤lak kesti, yar›s›n› püryan, di¤er yar›s›n›
kaynatt›, ve huzuru saadetlerine getirdi. Resüli Ekrem, hemen eline bir
dilim ekmek ald› ve üzerine o etten bir parça koyarak (Ya Eba Eyyüb, al
bunlar›, git k›z›m Fat›ma’ya ver. Zira, ben biliyorum  ki birçok zamand›r
o mübarek k›z›m bu nimetleri tatmam›flt›r) diye buyurdu. Onun üzerine,
Ebu Eyyüb hazretleri de gitti, emri Peygamberiyi yerine getirmek üzere o
nimetleri Hazreti Fat›maya takdim edip geldi, nihayet meclisi Muhamme-
dîde haz›r bulunanlar sofraya oturdular. Fadl› ilâhi olan nimetleri yeyüp
doydular. Resülüllah Efendimiz, (Bu yedi¤imiz ekmek, et, temir, büsr, ru-
tab, ki kamil bir z›yafettir, yani maksutta birfley noksan olmay›p nefsimi-
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zin ifltah eyledi¤i herfley mevcuttur) diyerek ve mübarek gözlerinden in-
ci taneleri gibi yafllar dökerek, (Ey ashab›m, bu yedi¤imiz nimetlerden Ce-
nab› Kadiri Mutlak, yar›n, k›yamet gününde bize süal etse gerektir, nite-
kim, Hak Sübhanehu ve taalâ âyeti celilesinde (Sümme le tüs’elünne yev-
meizin anin naim) buyurmufltur. Bu kelâm ashab› kiram hazarat›na gayet
fliddet ve dehflet vermifl oldu¤undan hepsi müteessir ollup a¤laflt›lar. Bu-
nun üzerine, ol fiafiül Müznibin ve Rahmeten lil Alemin efendimiz, on-
lara teselli vermek üzere; (Ey ashab›m, bir kula bu gibi nimetler ihsan bu-
yuruldu¤unda, mesuliyetten kurtulmak için, siz nimete el sürdü¤ünüzde,
behemehal, “Bismillah” diyerek Besmelei flerife ile bafllay›n›z. Yiyip doy-
du¤unuzda da “Elhamdü lillâh’il lezi hüve eflbeanâ ve en’ame aleynâ ve
afdale) diyerek Cenab› Hakk›n nimetlerine flükrediniz) diye buyurdular.

BBuu dduuaann››nn mmeeaallii:: “Allah›m, hamd senindir, bize fazlu kereminden
nimetler verip doyuran ve kand›ran sensin, sana bizim hamd ve flükret-
mek borcumuzdur” demektir.

‹flte bir kimse yemekten sonra, böylece Cenab› Hakka flükrederse, âhi-
rette olacak suale karfl›, ona bu, kâfi ve vâfidir. 
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HHaaddiissii fifieerriiff —— 113333 ::
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BBuu tteerrccüümmeeddee nnüükktteelleerr :: Bu hadisi flerif dahi evvelkinin ayn› ise de,
bunda bulunan birkaç nükte vard›r ki, biz onlara flimdi iflaret edece¤iz:

1- Hazreti Ebu Eyyüb R.A.T.A. her gün, Peygamber Efendimiz için,
evinde, süt veyahut baflka türlü yenecek fleyler haz›rlard›. Bu gün ayali-
nin nafakasiyle meflgul oldu¤undan dolay› haz›rlanamam›fl ve bu arada
Resüli Ekrem efendimiz teflrif buyurmufltur. 

2- Resüli Ekrem hazretleri geç teflrif ederler mülahazasiyle, Ebu Ey-
yüb, hurma bahçesine gitmifl, fakat Peygamber Eendimizin (Ebu Eyyüb
nerede) diye sordu¤unu iflitince süratle gelmifl ve “Bu saatte teflrif buyu-
raca¤›n›z› zannetmedi¤im için çal›flmaya gittim, ya Resülellah!” deyince,
(Evet, do¤ru söyledin, biraz biz de geç kald›k) buyurdu. 

3- Bir de size keçi kesece¤im demesi üzerine (Sak›n, sütlü hayvan›
kesme!) buyurmas›. 

4- Ebu Eyyüb hazretleri zevcesi Ümmü Eyyübe (Siz kad›nlar, hamur
yo¤urmas›n› bilirsiniz)  buyurmas›. 

5- Yemekten sonra, Resüli Ekrem, hazreti mihmandar› hanei saadeti-
ne davet buyurmas›. 

6- Peygamber Efendimiz, bir kimse bir hediye veya bir ziyafet verse,
ona, onun birkaç kat›n› ihsan etmek, ahlâk› Muhammediyesi olmas›. 

7- Bundan baflka, hazreti Ebu Eyyübe mükâfat olmak üzere bir küçük
cariye ihsan buyurmas›. 

8- Hazreti mihmandar da o cariyeyi azad etmesi gibi k›ymetli nükte-
ler vard›r. Bunun tafsilat›n›, tercümei hal k›sm›nda vermifl idik, oraya ba-
k›n›z.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 113344 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.A. den: demifltir ki, (Resüli ek-
rem S.A.T.A.V.S. efendimiz, yeyip içti¤i zaman böyle hamd ile hamde-
derlerdi: (Hamd ederim ol Zati vacibül vücude ki bizleri yedirdi ve içirdi
ve o taam ve flarab›n bo¤az›m›zdan kolayl›kla geçmesini ihsan ve onlar›n
fazlas›n› ç›karmak için de mahreç halk buyurdu) demektir. Yukar›da geç-
ti¤i gibi, yemeye ve içmeye bafllarken, besmelei flerife ile bafllamak, so-
nunda da Hamd ile dua etmek, ‹slâm âdâb›ndand›r. Biz bunlar›, berekete
dair olan k›rk hadisi flerif kitab›m›zda izah etmiflizdir, oraya bak›n›z. 
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BBuu bbaabb,, MMeeddiinneeii MMüünneevvvveerreenniinn flfliiddddeett vvee ddaarrll››¤¤››nnaa ssaabb››rr vvee 
tteehhaammmmüüll eettmmeekk hhaakkkk››nnddaadd››rr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 113355 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri ve Zeyd bin Sabit R.A.T. Anhü-
ma’dan rivayet edilmifltir: Resüli Ekrem efendimiz buyurmufltur ki, (Ya-
kin bir zamanda, insanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki, o vakit,
birçok memleketler fetholunur. Bir tak›m kimseler, o fetholunan yerlere,
kendi bulunduklar› yerlerden ç›k›p giderler, bu sebeple onlara oralarda
bolluk, hüsnühal ve maiflet ve türlü r›z›klar has›l olur. Onlardan baz›lar›
“Hac veyahut Ümre” etmek için Mekke’ye ve Medine’ye gelirler ve bura-
larda bulunan din kardefllerinin muzayakai hal ve maiflet  s›k›nt›lar›n›
gördüklerinde teaccüb ederek derler ki, “Sizlere ac›yoruz, bu Medine’nin
darl›¤›na ve fliddetine tehammül edip duruyorsunuz, geliniz, sizler de bi-
zim bulundu¤umuz memleketlere ç›k›n›z ki rahatl›k ve bolluk gibi safa-
lara eresiniz” diyerek Medinei Münevvereyi terkettirmeye çal›fl›rlar. Bu-
nun üzerine Medine ahalisi de iki f›rka olurlar, bir f›rkas› onlar›n sözleri-
ne kanarak “Medine”yi terkedip giderler, di¤er bir f›rkas› ise Resülüllah
muhabbetini dünya üzerine takdim ve tercih edip “Medinei Münevvere
onlar için hay›rl› görünüp” Medinede kal›rlar. Elhas›l, Medinenin fliddet
ve zahmetine, s›k›nt› ve darl›¤›na kimse tahammül etmez, ancak, kim sab-
rederse, ben o kimseye, k›yamet gününde hüsnühal sahibi oldu¤una fle-
hadet edici, isyan ve kabahatlerine flefaatçi olurum) diye buyurmufltur. 

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi fleriften murad, (Benim mmmetim diyar› Rumda ve
sair havas› güzel ve ferah olan memleketlere malik ve oralarda ganimet
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mallar›na sahip olup zengin olur ve dolay›siyle yiyecek içecek bollu¤una
mazhar olacaklar› için, Hac veya ticaret veya seyahat suretile oraya giden-
ler “Medinei Münevvere”nin havas› ve geçim zorlu¤u onlara biraz tuhaf
gelecek ve, herçi bad abad, tehammül edüp oturanlara, makam› teaccüb-
de, “Bunlar burada nas›l oturuyorlar?” diyerek hayret edüp baflkalar›n›
i¤va eder ve vesvese verir. Halbuki, burada kanaat edip oturma¤a muvaf-
fak olanlar için Medine çok hay›rl›d›r. Ashab› kiramdan baz›lar›, “Ya Re-
sülellah, Medineyi terkedüp havas› güzel, maifleti bol yerlere giden ihva-
ni dinimizin s›hhatl› olmalar› sebile bizden daha ziyade Cenab› Hakka
ibadet ederler” demifller de cevaben onlara: (Hay›r, sizin bulundu¤unuz
bu yer, onlardan daha hay›rl›d›r) diye buyurmufltur. Medine ahalisi iki
k›s›m olup bir k›sm› muti’, bir k›sm› ise asi olurlar. Muti’ olanlar›n itaast
ve ibadetlerine, Peygamber efendimiz flehadet, tekasül ve isyan üzere
olanlar›na da flefaat buyuracaklar› anlafl›lmaktad›r. Hatta, Taun ile Dec-
cal’in dahi Medinei Münevvereye giremeyeceklerine dair, Buharide bir-
kaç hadisi flerif vard›r. “Meflar›kül envar C: 1, S: 253”. Buharii flerifte di-
¤er bir hadisi flerifte de Resüli Ekrem efendimiz, (Bir gün olur, ehli iman,
e¤ri büyrü yürümekte olan bir y›lan, kendini tehlikeden korumak için,
deli¤ine girerken, nas›l do¤rulup girerse, müminler de o gün, Medinei
Münevvereye öylece do¤rularak gidip s›¤›nacaklard›r) diye buyurmufltur.
“Meflar›k C: I , S: 93”.  “Ettacül Camiül üsul C: 2, S: 208”. Yine (Ettacül
Camiül Usul)de rivayet olunan bir hadiste, Resüli Ekrem efendimiz (Me-
dinei Münevvere öyle bir memlekettir ki, o, habis ve kötü olanlar› tutmaz,
atar, temiz, güzel olanlar› tutup muhafaza eder) buyurmufltur. “Sahihi
Müslim C: 4, S: 120”, “Elfethül kebir, C: 3 S: 408”. 
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HHaaddiissii fifieerriiff —— 113366 ::
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TTeerrccüümmeessii :: Bu hadisi flerifin meali, evvelkinin ayn› ise de, bunda bi-
raz fazlal›k bulundu¤undan, flimdi biz, o ziyadeye iflaret edelim: Ebu Ey-
yüb R.A.T.A. in “Eflah” nam›nda bir kölesi var idi. –Biz onun hakk›nda,
tercemei hal k›sm›nda k›saca malumat vermifl idik.– ‹flte o köle diyor ki,
“Benim efendim olan Ebu Eyyüb el Ensâri ile ashab› kiram›n ileri gelen-
lerinden (Zeyd bin Sabit) R.A.T. Anhüma, her ikisi “Mesciden Nebiy” nin
cenaze kap›s›nda oturmufllard›. Birbirlerine dediler ki, (Bilir misin flol
hadisi ki Resülü Ekrem hazretleri, içinde bulundu¤umuz bu mescidi fle-
rifte bizlere haber verdi idi) diyerek, bu hadisi flerifi okudular. Resülüllah
il azim ve Nebiyyül kerim.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 113377 ::

TTeerrccüümmeessii :: Bu hadisi flerifi, Ebu Eyyüb el Ensâri ve Zeyd bin Sabit
R.A.A. hüma rivayet etmifllerdir. Resüli Ekrem efendimiz buyurmufllard›r
ki, (Bir kimse, Medinei münevverenin darl›¤› ve meflakkat› üzerine sabrü
tehammül ederek Medinei münevverede sabit kal›rsa, ben ona K›yamet
gününde ma’s›yetine flefi’ ve taat›na flahid olurum) diye buyurmufllard›.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 113388 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. den  rivayet edilmifltir:
Hazreti Halid R.A.A. bir gün Medinei Münevverede görmüfltür ki, bir ta-
k›m çocuklar, bir tilkiyi koval›yarak Haremi flerifin bir köflesine s›k›flt›r-
m›fllar –tilki de korkusundan oraya s›¤›nm›fl ve saklanm›flt›.– Ebu Eyyüb
el Ensâri R.A.A., çocuklar› tilkinin bafl›na üflüflmüfl olduklar›n› görünce,
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çocuklara, “Yapmay›n›z, hayvanca¤›z› b›rak›n›z, Resülüllah›n Haremi fle-
rifinde böyle fleyler yapmak lay›k m›d›r” diyerek çocuklar› men’etmifltir. 

‹‹zzaahh›› :: Bilindi¤i gibi, Mekkei Mükerreme’de –ki Haremi fierifte– bilit-
tifak av avlamak haramd›r. Yani, o Haremi fierife iltica eden hayvan› av-
lamak ve öldürmek caiz de¤ildir. Amma, Medinei Münevvere’de –ki Ha-
remi Resülde– hayvan avlamak hakk›nda ihtilaf edilmifltir. ‹mam› Malik
ve fiafii ve Hanbeli mezheblerinde 12 (on iki) mil mesafeye kadar olan
yerlerde –ayn› Mekkei Mükerreme Haremi flerifi gibi– hayvan öldürmek
haramd›r. Yani, Medinenin de av›n› avlamak ve a¤ac›n› kesmek caiz de-
¤ildir. Ve bu müctehidler, Ebu Eyyüb el Ensari R.A.T.A. in rivayet eyle-
di¤i bu hadisi flerifi ile istidlal ederler, maahaza, bu müctehidler de Mek-
kei Mükerreme haremi flerifinde av avlayana ceza lâz›mgelir amma, Me-
dinei Münevvere Haremi flerifinde av avlayana ceza terettüp etmez, dedi-
ler. Bizim mezhebimiz olan “Ebu Hanife” mezhebinde (rahimehullah)
Medine Harem de¤ildir, bununla beraber, Mekkei Mükerreme gibi ona ya-
k›n gelindikte “gusül” ederek tazim ve tekrim etmek müstehabd›r. –Bu
hadis, yukar›da ziyaret bahsinde geçmifltir, bak›ver.– Ebu Eyyüb hazretle-
rinin, çocuklar› menetmesi, haram olmas›n› iktiza etmez, belki o hayvan›
–tilkiyi– çocuklar›n elinden kurtarmak için menetmek istemifltir, ve Ha-
rem tabiri de ihtiram olunmaya lây›k bir makam oldu¤unu anlatmak için-
dir.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 113399 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. den; demifltir ki: Bir gün
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ben; Resülüllah Efendimiz ile Ebu Bekriss›dd›k, R.A.A. için, ancak ken-
dilerine kifayet edecek kadar yemek haz›rlam›flt›m, ve o yeme¤i onlara
takdim etmifltim. Fakat Resüli Ekrem efendimiz, bana: (Ya Eba Eyyüb, git,
ensar› kiram eflraf›ndan 30 “otuz” kimseyi davet eyle de gelsinler, bizim-
le bu sofrada bulunsunlar) diye emir buyurdu. Ben ise yeme¤in azl›¤›n-
dan, davet olunan zevat›n çoklu¤undan endifle ederek tefekkür ve teem-
müle dald›m ve bu keyfiyet bana meflakkat verdi ve kendi kendime dedim
ki: “Aksi gibi, benim yan›mda yeme¤i ziyadelefltirecek fazla bir fley de
yoktu”, maahaza, ben fahri âlem hazretlerinin bu teklifini iflitmemifl gibi
olay›m”, derken, Resüli Ekrem hazretleri benim endiflemi hissetti ve tek-
rar, (Ya Eba Eyyüb, git otuz kifli davet eyle) diye emir buyurunca, ben de
gittim onlar› davet ettim. Onlar da geldiler, oturup yeme¤i yediler ve sof-
radan kalkt›ktan sonra, bu zati muhteremin, Hak Resülüllah oldu¤una
can ve gönülden flehadet ettiler ve bu mucize üzerine imanlar›n› tazele-
yip evden ç›kmadan bey’at –zati Risalete itaat etme¤i teahhüd– ederek
gittiler. Fakat as›l teaccüb edilecek birfley varsa o da sofrada bulunan, ye-
me¤e bir noksanl›k ta gelmemiflti. Yine Resüli Ekrem hazretleri, tekrar ba-
na (Ensar› kiram›n eflraf›ndan 60 “altm›fl” kimsenin gelüp yemelerine
emir buyurdular”, Ebu Eyyüb hazretleri yemin ederek demifltir ki, ben bu
mucizeyi müflahede ettikten sonra, kendimi altm›fl kimseyi davete nisbet-
le, otuz kimsenin davetini daha ehven ve kendimi daha ziyade cömert
buldum) ve hemen Resüli Ekrem efendimizin emri alilerile gittim, o alt-
m›fl kimseyi de davet ettim, onlar gelip yemek yediler, bunlar da Resüli
ekremin Hak Peygamber oldu¤una flehadet ve Bey’at ettiler. Ebu Eyyüb
Hazretleri, diyor ki, “Bu mucizei Resüli Kibriya ile, benim iki zati muh-
terem için haz›rlad›¤›m yeme¤i, ashab› kiramdan 180 (yüz seksen) kifli
yeyüp doyduklar› halde, yeme¤e bir noksan gelmemifltir. Bu bahsin tafsi-
lât›, tercümei hal k›sm›nda geçmifltir, lütfen bir kerre daha okuyunuz.

BBuu bbaabb,, bboo¤¤aazzllaannaann hhaayyvvaannaatt››nn kkaarrnn››nnddaann çç››kkaann yyaavvrruussuunnuunn 
eettii hhaallaall oolluupp oollmmaammaass›› hhaakkkk››nnddaadd››rr ::

HHaaddiissii flfleerriiff —— 114400::
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TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. den; flöyle rivayet eylemifl-
tir: Resüli Ekrem efendimiz bu hadisi flerifte, (Anas›n›n karn›nda olan
yavru “canl› olarak do¤arsa” kesilmesi keyfiyeti, anas›n›n kesilmesi key-
fiyeti gibidir) buyurmufltur. 

‹‹zzaahh›› :: Yani, fler’an etinin yenilmesi halal olan hayvan›n karn›ndan
diri –canl›– olarak do¤an yavrunun hükmü, anas›na tabidir. Anas›n› kes-
medikçe, eti halal olmad›¤› gibi, do¤an yavruyu kesmedikçe eti halal ol-
maz. Yahut, yavrunun vechi fler’i üzerine kesilmesi, anas›n›n kesilmesiy-
le kaimdir. Mesela, yavru ölü olarak do¤du¤u takdirde, anas›n›n vechi
fler’i üzere kesilmesi kâfidir ki, o yavrunun etinin halal olmas› demektir.
Fakat, bu suret, ‹mam› fiafii Rahimehullah mezhebidir. ‹mam› Azam Ebu
Hanife mezhebi ise, hayvan›n karn›ndan ç›kan yavru e¤er, ölü olarak do-
¤arsa, onun etini yemek caiz de¤ildir. Gerekse yavru azalar› tam, gerekse
noksan olarak do¤sun, halal de¤ildir. Bu ihtilaf›n vechi flöyledir: Bir zat
geldi, Peygamber Efendimize: “Ya Resülellah, bizler, deve, s›¤›r, koyun
keseriz, baz›lar›n›n karn›ndan yavru ç›k›yor, o ç›kan yavrunun etini ye-
mek caiz midir? Yoksa atal›m m›?” diye soruyor. Resüli Ekrem efendimiz
cevaben, (E¤er arzu ederseniz yeyiniz, zira, anas›n› kesmek kâfidir) diye
buyurmufllard›r. Bu soran›n murad›, “ölü olarak do¤an yavrunun eti hak-
k›nda eti halâl m›d›r” demek istemifltir, yoksa diri olarak do¤an yavrunun
eti hakk›nda sualin faydas› yoktur. Hulâsa: E¤er yavru ölü olarak do¤arsa
“üç mezhebde” eti halâldir, amma, bizim mezhebimiz de –‹mam› Azam
mezhebinde– e¤er, hilkati tamam ise yemek caizdir, lâkin, müstehap ola-
rak kesmek lâz›md›r, ölü olarak do¤arsa yenmez. 

BBuu bbaabb,, bbiirr mmüüssllüümmaann,, ddii¤¤eerr bbiirr mmüüssllüümmaann››nn eevviinnee ggiirrmmeekk iisstteeddii¤¤ii 
zzaammaann oo eevv ssaahhiipplleerriinnddeenn iizziinn iisstteemmeekk hhaakkkk››nnddaadd››rr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 114411 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. den; demifltir ki, “Ben bir
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gün, Resüli Ekrem efendimizden sordum: “Ya Resülellah, bana lutfen ha-
ber ver, Hak Sübhanehu ve taalâ, âyeti celilede (Hatta teste’nisu ve tüsel-
limu alâ ehliha) buyuruyor. Yani, ey müminler, sizler, kendi oturdu¤u-
nuz evden baflkas›n›n evine girmek murad ederseniz, o evin ehline –hal-
k›na– selam verüp onlardan izin istemek (yani, girmeye müsaade var m›-
d›r diyerek haber vermek) laz›md›r. ‹zin almadan sak›n, girmeyiniz. ‹flbu
istisnas, yani, onlara selam vermek sizin için hay›rl›d›r. “Yani, bu mu-
amele sizin hakk›n›zda daha salihdir” demektir. Binaenaleyh kendi evi-
nizden gayr› bir eve girece¤iniz vakit “selam vermek” ne oldu¤unu bili-
yoruz, fakat “isti’nas” ne oldu¤unu bilmiyoruz, lütfen bizlere izah buyu-
rur musuz” dedim. Onun üzerine Resüli Ekrem efendimiz, buyurdular ki:
(‹sti’nas, izin istemek demektir. Yani, (Sübhanellah) veyahut (Allahu ek-
ber) veyahut, (Elhamdü lillah) demek suretile seslenmektir, veyahut ök-
sürmek, bo¤az›n› ay›klar gibi yapmakt›r, türkçesi, hane halk›na geldi¤ini
bildirmektir. Bizim memleketlerde kap›y› vurmak, kap› çalmak, ipi çek-
mek –yani, çan› çalmak– zile basmak... gibi vas›talar yoksa “Ahmed efen-
di, Mehmed efendi, Hatice han›m...” gibi isimlerile seslenmekle olur. Zi-
ra, haber vermeksizin bir yabanc›n›n, baflka bir kimsenin evine girmesi-
nin birtak›m mahzurlar› vard›r. Çünkü, evde kimse bulunmad›¤› takdir-
de, sirkat töhmetine, bir fley çal›nmak iftiras›na maruz olma¤a vesile ola-
bilir. Yahut erkek olmaz da yaln›z kad›n bulundu¤u takdirde, “Zina” töh-
metine vesile olabilir. Yahut hane sahibi aç›k saç›k bulunur da “haram”
a bakmaya vesile olur, Yahut, gelen kimse hotbehot eve girdi¤inden dola-
y›, hane, sahibi müteezzi olur, mümine eza ve cefa ise haramd›r. Elhas›l,
daha birçok sebeplerden dolay›, islam adab›nda isti’zan etmek icab eder. 

DDiikkkkaatt vvee iibbrreett :: ‹slâm medeniyetinde, herhangi bir yere girilece¤i
vakit haber vermeden, yani, kap›y› çalmadan, girmek yasakt›r. On üç as›r
evvel bu edebi bize, Cenab› Hak, Kur’an› Kerimi ile talim buyurmufltur.
Peygamber Efendimiz de, bir hadisi flerifinde, (Sizden biriniz, bir yere gir-
mek istedi¤iniz zaman istizan ediniz, hane halk›n› üç kere haberdar edi-
niz ve illa dönünüz) buyurmufltur ki, âyeti celilenin tefsiri de böyledir.
Elhas›l, resmî dairelere, gerekse hususi evlere girmek isteyenlere beheme-
hal kap›y› çalmak –vurmak– ‹slâm medeniyetinin icablar›ndand›r; bunu
ecnebilerin icadlar›ndan saymak kadar koyu ve büyük bir cehalet olamaz.
Hatta, bir evde baflka birisi müstecir olsa, yahut ariyet olarak otursa, yine
istizan laz›md›r, izinsiz girmek haramd›r. Hatta kaç ve gök olmayan yer-
de olsa bile, yine istizan laz›md›r. Bak›n›z, bir gün, Peygamber Efendimi-
ze bir zat flöyle sordu:” Ya Resülellah, anam›n hanesine –odas›na– girdi-
¤imde, dahi, istizan laz›m m›d›r?” dedi. Resüli Ekrem efendimiz cevaben,
(Evet, laz›md›r) buyurdu. O zat, “Benden baflka anama hizmet eden kim-
se bulunmad›¤› takdirde, yine istizan laz›m m›d›r?” dedi. Cevaben: (Ya-
hu, insanl›k halidir, anan› ç›plak görmek ister misin?) buyurdu. O zat
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“Hay›r istemem, haya ederim” deyince, (öyle ise, herhalde istizan etmek
laz›md›r) diye buyurmufltur. (el heyau minel iman)!

Ancak, bir yere izinsiz girmek –‹slâm hukukunda– caiz de¤il, amma
e¤er zaruret olursa, mesela, bir nefs telef olmak, yahut yang›n ç›kmak, ya-
hut bo¤ulmak, yahutta o yerde bir fenal›k olmak gibi hallerde, oraya gir-
mek için, art›k istizane hacet yoktur. Ve yine mesela, e¤er bir kimse bir
dostunun evine dostunun bulunmad›¤› bir zamanda girse, “evinde, ba-
¤›nda, bostan›nda, yese, içse” hane sahibinin memnun olaca¤›n› kat’i su-
rette bilirse beis yoktur, amma, ne laz›m, ne olur ne olmaz. Peygamber
Efendimiz hazretleri, Ebu Eyyüb el ensarinin, “Ebul Heysem binüttihani-
nin” ve “Büreyre” nin R.A.A. hüm hazarat›n›n evlerine, Ebu Bekiris s›d-
dik ile beraber girip yemeklerini yemifllerdir, fakat, bu hususiyet her yer-
de, her insanda bulunmaz. (Bu istizan etmek ve selam vermek meselele-
rinin tafsilat›, Akkirmâni’nin Hadisi Erbain flerhindedir, oraya bak›veri-
niz, zira, fazla tafsilâta eserimizin tehammülü yoktur.) 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 114422 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. den; rivayet edilmifltir. Re-
süli Ekrem efendimiz bu hadisi flerifte, “‹sti’nas” demek, bir kimse her bir
kimsenin evine girmek murad etti¤inde, evin hizmetçisini ça¤›r›r ve ona,
‘Git, efendine söyle, benim içeriye girmeme müsaadesi var m›d›r?’ diyerek
hademe vas›tasiyle istizan eder” diye buyurmufltur. Bu hadisi flerif, caiz-
dir ki, evvelki hadisi flerifte Ebu Eyyüb el Ensâri hazretlerinin sualine ce-
vab ola. 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 114433 ::

TTeerrccüümmeessii :: Bu hadisi flerif dahi evvelkinin hemen ayn›d›r.

Meflhur Eyyüb Sultan / 338877



HHaaddiissii fifieerriiff —— 114444 ::

TTeerrccüümmeessii :: Bu hadisi flerif dahi evvelkinin ayn›d›r.

HHaaddiissii flfleerriiff —— 114455::

TTeerrccüümmeessii :: Bu hadisi flerifler, birbirlerinin hemen ayn› ise de riva-
yetlerinde ve laf›zlar›nda baz› farklar bulundu¤u erbab›nca malûmdur. 

BBuu bbaabb,, bbiirr kkiimmsseenniinn ddaavveettllii bbuulluunndduu¤¤uu yyeerrddee flfleerr’’aa mmuuhhaalliiff 
bbiirrflfleeyy vvaarrssaa,, oo ddaavveettee iiccaabbeett eettmmeemmeekk hhaakkkk››nnddaadd››rr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 114466 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. den rivayet edilmifltir: Re-
süli Ekrem efendimiz buyurmufltur ki, (Sizden biriniz bir ziyafete davet
olunsa, icabet etsin, her ne kadar oruçlu olsa dahi gitsin).

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi flerifte, bir suale cevap vard›r. fiöyle ki: Bir kimse da-
vet oldu¤u bir yere oruçlu de¤ilse gitsin, hatta oruçlu olsa dahi yine git-
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sin demektir. Burada “Emir” baz›lar›na göre vacibdir. Baz›lar›na göre
“Sünneti müekkede” dir ve evla olan da budur. Davete icabet etmenin befl
adab› vard›r: 1- Davet eden kimse, zengin olsun, fakir olsun, fark yoktur,
gitmek laz›md›r. 2- Gidilecek yer uzakta de¤ilse, imkan dahilinde gitmek
laz›md›r. 3- E¤er oruçlu olan kimsenin orucu Ramazan kazas› veya Keffa-
ret orucu ise, davete icabet etmeyebilir, amma, oruç nafile ise ve ö¤leden
evvel davet olunmufl ise, orucunu bozar ve gider. Ö¤leden sonra ise, oru-
cunu bozmaz ve daveti terkedebilir. Amma, bir kimse, mümin kardeflinin
davetine gitmedi¤i takdirde onu, mahzun ve mükedder edecek, gitti¤i
takdirde memnun edecekse, o nafile orucu bozar, gider ve yeme¤ini yer.
Zira, halis bir müminin kalbini mesrur etmek, nafile oruç tutmaktan
afdald›r, hele davet eden “ana ve baba” olursa ve oruç da kaza ve keffaret
oruçlar› de¤il ise, behemehal bozar. (Kaza ve keffaret oruçlar› ise boz-
maz.) 4- E¤er davet eden kimsenin yeme¤i halâl de¤ilse, yahut, evinin efl-
yas› safi ipekten ise yahut yemek kablar› alt›n veya gümüflten ise veyahut
o davette fler’i-flerife muhalif birtak›m fleyler haller oldu¤un bilir ve davet
edilen zat, mukteda bihi “yani, kad›, müftü, yahut meflay›h, eimme, hu-
taba, ülemadan” ise, gitmesi caiz de¤ildir. E¤er bilmeyerek giderse, anla-
d›ktan sonra, durmay›p ç›kar gider. Nitekim, ‹mam›m›z “Ebu Hanife haz-
retleri” böyle bir münker olan yere davet  edilmifl, fakat naçar, sabredüp
terkedememifl, amma, o hazret, müctehid olmadan evvel o hale maruz
kalm›fl idi, fakat sonra, böyle bir kerre daha vaki olmam›flt›r. 5- Davete
icabet etmek, yemek ve ifltah kuvvetini tatmin maksadiyle olmay›p, ancak
Resüli Ekremin Sünneti seniyesine iktida etmek, mümin kardeflinin gön-
lünü almak, ve onu ziyaret etmek ve nefsini kibir ve gurur gibi kötü ah-
lâktan korumak niyetile gitmektir. E¤er bunlar olmazsa gitmekte ecrü se-
vab yoktur, belki, o nafile orucu terketmek zarar› vard›r ki, orucun seva-
b›ndan mahrum kalmakla beraber, sonra da nafile olan orucu kaza etmek
de vacib olur.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 114477 ::

TTeerrccüümmeessii :: ‹bni Asakir, tabiinden Salim bin Abdullah rahimehullah
dan rivayet etmifltir. (Salim, bin Abdullah bin Ömer’in en büyük o¤ludur,
yani, hazreti Ömerin torunudur R.A.T. Anhüm) demifltir ki: “Ben, babam
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Hazreti ömer R.A.A. in zaman›nda evlendim. - güvey oldum– Babam ve-
lime taam› (dü¤ün ziyafeti) için bir çok kimseleri davet etmifl, onlar›n ara-
s›nda Mihmandar› Resülallah Hazreti Halid Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A.
de vard›. Dü¤ün evinde mali ganimetten al›nm›fl bir yeflil — Allahu a’lem,
ipekli — perde ile duvar örtülmüfltü. Vakta ki, Ebu Eyyüb Hz. bu vaziye-
ti gördü, bafl›n› afla¤› e¤di ve “Ya Abdullah, duvarlar› böyle niye örtersi-
niz acaba, Resüli ekrem efendimiz böyle bir fley yapt› m›? Bu ziynet ne-
dir? dedi. Bama, Ebu Eyyüb el Ensâri’nin bu sözünden haya ederek, mü-
teessir oldu, ve “Ya Eba Eyyüb, kad›nlar bize galebe ettiler, bizi dinleme-
diler, biz de menedemedik” diye cevap verdi. Ebu Eyyüb Hz. de dedi ki:
“Bir kimse ki, kad›nlar›n kendisine galebe etmesinden korkar, ben ise sa-
na galebe etmekten korkmam. Zira, sen ki, ashab› kiram›n kamillerinden
ve dört tane Abdullah’dan birisin ve Ömeri Farukun o¤lusun, sen birfley
murad ettikten sonra mümkün müdür ki kad›nlar sana galip olalar!” di-
yerek hemen oturdu¤u yerden kalkt› ve “B umünker fley, sizin evinizde
iken ben burada duramam, ve yeme¤inizi dahi yemem” diyerek evi terke-
dip gitti. 

‹‹zzaahh›› :: Bu vakadan anlafl›ld›¤›na göre, Ebu Eyyüb el Ensâri’nin Mu-
hammed Aleyhisselam dininde olan salâbeti, Siyreti Muhammediyeye
olan nisbeti, münkeri men’ hususunda hiç hat›r ve gönüle bakmamas›,
bu¤uz fillah ile âmil olmas› ve ihvani dinini münkerattan korumas› hu-
suslar›ndaki flecaat ve cesareti fevkalade kuvvetlidir. Bununla beraber,
Abdullah bin Ömer R.A.A. Anhüma dahi bu babda müctehidinden olup
kad›nlar›n –mübah olan hususlarda– hat›rlar›n› hofl etmesi müsaiddir.
Lakin evlâ olan, terketmekti. Demek ki evlây› terketmifl oldular. ‹flte, fu-
kahay› izam hazarat›, bu ictihadlardan istifade ederek “Ziynet için de¤il
de, so¤uktan veyahut rutubetten muhafaza için, duvara perde ve hal› as-
makta beis yoktur”, dediler. Amma, bu, fetva meselesidir, takvaya göre
böyle de¤ildir.
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HHaaddiissii fifieerriiff —— 114488 ::

TTeerrccüümmeessii :: ‹bni Asakir ve Revyani, Habib ibni Sabit’ten rivayet et-
mifllerdir: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. bir tarihte Hazreti Muaviye
R.A.A. e gelerek Muaviyeye –Allahü alem, temas› temin etmek veya vazi-
yeti kontrol için veyahut, tecrübe mahiyetinde, güya,– borçlu oldu¤un-
dan flikayet etmifl idi. Bununla beraber, Muaviyenin meclisinde, siyreti
Muhammediyeye ve Hulefai Erbaan›n siyretlerine muhalif birtak›m hal-
ler görmüfl ve onlar da hazreti mihmandar›n ahlak› hamide, muhabbet ve
r›zas›na muhalif bulundu¤undan nefret ve kerahet ederek Muaviyeye
flöyle demifltir: “Ben, Resüli kibriya Muhammedi Mustafa S.A.T.A.V.S.
efendimizden iflittim. Buyurdular ki, (Ey ashab›m, flüphesiz, sizler ben-
den sonra, yak›n bir zamanda, flevket, devlet ve saltanat göreceksiniz) de-
miflti. ‹flte, ben flimdi o halleri bu mecliste görüyorum.” Hazreti Muaviye
dedi ki “Ya Eba Eyyüb, Resüli Ekrem efendimiz bu hadisin afla¤›s›nda ne
buyurdular, aceba, yani, o vakte yetiflti¤inizde sizlere ne ile emir buyur-
du?” demek istedi. Ebu Eyyüb el Ensâri Hz. “Bizlere sab›r ile emir buyur-
dular” yani, o vakte yetiflti¤inizde sabrediniz, o servet sahibi olan emire
karfl› hücum etmeyiniz” diye emir buyurdular.” dedi. Muaviye, “Öyle ise
ya Eba Eyyüb, sen de Resüli Ekreme itaat edip sabreyle” deyince, Hazre-
ti Halid, derhal, (Hak Taalâ’ya yemin ederim ki, art›k senden, flimdiden
sonra, ebedi, hiçbir fley istemem) dedi ve yerinden kalk›p hemen fiam’-
dan Basra’ya, ibni Abbas hazretlerinin yan›na hareket etti. ‹bni Abbas Hz.
R.A.A. Ebu Eyyüb Hz. ni görünce çok memnun oldu, hürmet ve muhab-
bet, kemali ikram olmak için, oturdu¤u kona¤›, –kap›s›n›n halkas›ndan
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tutarak– içindeki bütün eflyas›yle beraber Ebu Eyyüb Hz. ne hibe ediver-
di ve buyurdular ki, (Vallah, Ya Eba Eyyüb, sen, Resüli Ekrem hazretleri-
ne Medinei Münevvere’de, hicreti Muhammediye esnas›nda, nas›l ki evi-
ni teslim ve ikram etti¤in gibi, ben de sana öyle ikram etmek arzusunda-
y›m. Evim ve evimde bulunan eflyan›n hepsi senindir.) diyerek ve bütün
aile efrad›n› topl›yarak ve (Haydi, bu konaktan ç›k›n›z, di¤er bir eve gidi-
niz) diye emir buyurdu. Onlar da kona¤›, oldu¤u gibi b›rak›p ç›kt›lar. bu-
nunla beraber, Ebu Eyyüb Hz. ne 40.000 “k›rk bin” dirhem ile 20 “yirmi”
köle takdim eyledi. Bu vak’a, Hazreti Ebu Eyyüb’ün fiam’da Muaviyenin
yan›ndan ayr›ld›ktan sonra, Basra’da ‹bni Abbas Hz. nin yan›na gitti¤ini
göstermektedir. Lakin, musannif “Tehzibül kemal” ve “El isabe” den bafl-
ka bir rivayet naklederek diyor ki, (Ebu Eyyüb el Ensâri’nin Basra’da, ‹b-
ni Abbas Hz. nin nezdine teflrifi, Kostantiniyeye –‹stanbul’a– yapt›¤› ev-
velki gazas›ndan avdetlerinde idi ki, o gazada, o, memlekette –yani, ‹stan-
bulda– askerlere çok telefat vukua gelmifl ve muharebe edilemiyerek ricat
edilmifl idi. ‹flte, o dönüflte Ebu Eyyüb, Basra’da ‹bni Abbas hazretlerine
mihman olmufltu. ‹bni Abbas R.A.A. in âdetlerindendir ki ashab› kiram-
dan kendisine gelen zevat› âliflan’a dört bin dirhem At›ye ihsan ederdi.
“Ebu Eyyüb R.A.A, Basra’ya azimeti mükerrer oldu¤u rivayet edilmifltir.”
‹flte, Ebu Eyyüb el Ensari’nin,  ol vakitte bulunan ashab› kiram aras›nda
büyük bir imtiyaz ve fevkalade bir fazilet ve mertebe sahibi oldu¤undan,
‹bni Abbas hz. kendi oturdu¤u kona¤›n›, eflyasile beraber hibe buyurup
–befl kerre– kendilerine ata ve ihsande bulunmufllard›r. Bu vakadan da
anlafl›l›yor ki, Ebu Eyyüb el Ensari Hz. nin diyar› rum gazalar› iki defa
imifl, ilk defas›nda ric’at etmifller, ikinci defas›nda burada –‹stanbulda–
vefat edip kalm›fllard›r. “R.A.T.A. ve Erdahu”.

BBuu bbaabb,, bbiirr mmüüssllüümmaannddaann hhiillaaffii flfleerr’’ii flfleerriiff bbiirr iiflfl vveeyyaahhuutt bbiirr kkeellââmm 
ssaadd››rr oolluurrssaa,, öömmrrüünnüünn ssoonnuunnaa kkaaddaarr oonnaa bbuu¤¤zzuu ffiillllââhh iillee 

bbuu¤¤zzeettmmeenniinn cceevvaazz›› hhaakkkk››nnddaa ::
HHaaddiissii fifieerriiff —— 114499 ::

Meflhur Eyyüb Sultan339922 // 



TTeerrccüümmeessii :: Yakup bin Süfyan ve ibni Asakir ve Ümmaretü bin Gu-
ziyye’den senedi muttas›l ile rivayet ettiler. fiöyle ki: Hazreti Ebu Eyyüb
el Ensâri, Hazreti Muaviyenin, R.A.A.human›n meclisine dahil oldu¤u
vakit Hazreti Muaviyenin ziynetini ve flevketini görünce, “Resüli Ekrem
efendimiz sözünde sad›kt›r, zira, bu gördü¤üm halleri bize haber vermifl-
ti ve (Ey ensar cemaati, yak›n bir zamanda, siz benden sonra, büyük bir
servet ve flevketi azime sahiplerini görseniz gerektir) buyurmufltu. Bu hal-
lerin olaca¤›n›, ben, bizzat Peygamber Efendimizden iflittim. (E¤er, o vak-
te yetiflirseniz, sabre mülazemet ediniz) diye buyurmufltu. deyince, Haz-
reti Muaviye cevaben “‹flte, Resüli ekremin bu kavlini en evvel, ben tas-
dik ettim” dedi. Ebu Eyyüb el Ensari, Muaviyenin bu sözünü kerih gördü
ve (Ya Muaviye, Allah azimüflflana ve Resülüne cür’et mi ediyorsun?!) di-
yerek meclisi derhal terketti ve (Art›k, Muaviye, flimdiden sonra benimle
ebedi konuflmas›n ve beni, Allah celle ve taalâ, onunla bir saçak alt›nda
cem’ ve h›fzetmesin.) Yani, onun bulundu¤u yere varmama¤a azmetmi-
flimdir, demekten kinayedir.

Bu hadiseden anlafl›l›yor ki, Ebu Eyyüb el Ensâri Hz. nin, Allah azi-
müflflan›n emrine ve Resüli Ekremin fleriatine ink›yad ve intisab› o kadar
kuvvetli idi ki, Muaviye Hz. halife oldu¤u halde –ve a¤z›ndan ç›kan cüm-
lenin tevile kabiliyeti olup ve bir masiyet say›lmayaca¤› flüphesiz iken–
Muaviyenin bu cür’eti itiraf ve isti¤far› mucib olmas›na ra¤men hiçbir te-
flebbüste bulunmamas› ve “ibtida, ben tesdik ettim” demesi, Ebu Eyyü-
bün, tab’an hofluna gitmemifl ve nihayet meclisi terk ve “Muaviye ile ebe-
di konuflmamay› ve evine gitmeme¤i ve flimdiden sonra onunla bir yerde
bir saçak alt›nda bulunmamaya azmetmesi” ne büyük bir flecaat ve takva-
d›r. Hele, neüzü billâhi taalâ’ya bir kimseden büyük bir günah ve küfür
veyahut itikad bozuklu¤u sad›r olursa, ona karfl› Ebu Eyyübün ne derece
salabet sahibi bir mümini kâmil ve bir merdi müttaki oldu¤u ve onlara
karfl› ne mertebebu¤uz ve adavet edece¤i k›yas edilmelidir.

Hazreti Muaviyeye gelince, kendisi ashab› kiramdan ve Vahiy kâtibi
ve Fahri Kâinat›n kay›n biraderi ve Hazreti Ömer R.A.A. zaman›nda, Haz-
reti Ömerin emrile fiam’da vali oldu¤u muhakkakt›r. fiam’da bulundu¤u
vakit, icab› zaman olarak, flevket, salâbet ve devlet izhar etmek iktiza et-
miflti. Nitekim, Süleyman aleyhisselam›n zaman›nda Melikler çok oldu-
¤undan, mucize olmak üzere, Süleyman aleyhisselam Meliklik –Sultan-
l›k– etmifl idi. Hazreti Muaviyenin de flevket ve salâbete meylü ra¤beti,
vaktü hale göre olmufl demektir. Binaenaleyh, mübah olan servet ve sa-
man› cemetmek caizdir. Ve flevket izhar etmek, maslahat icab› meflru’
olup ma’s›yet ve zararl› olmayaca¤› flüphesizdir. Lakin, evla ve afdal olan,
yine siyreti Muhammediyeyi bozmay›p Hulefay› Raflidinin meflrebleri
üzerinde bulunmak, ihtiyar ve takva oldu¤undan, Hz. Muaviye ise bu yo-
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la sülûk etmedi¤inden hata etmifltir. Fakat, dini bir kaidedir: Müctehid,
ictihadinde hata etse de ma’fudur, hatta niyetile de mecürdür bile. ‹çtiha-
dinde isabet eden müctehid iki ecir al›r, hata ederse bir ecir al›r.” Bina-
enaleyh, ashab› kiram hazarat› müctehid olduklar›ndan, her iki tarafa da
ta’n ve kadih olmaz. Elhas›l, Melik ve Vali olanlar, Hazreti Muaviyeye ta-
bi olurlar. 

Ashab› kiram hazarat›, gökte y›ld›zlar gibidir, her ikisinin dahi yol-
lar› bizim için tariktir. Ashab› kiram›n beynlerindeki vukubulan ictihad-
ler, onlara ta’netme¤e sebep ve vesile olamaz; sahabeli¤e, küfürden baflka
mani’ mütesavvar de¤ildir. Madem ki, bir sahabenin zahirde küfrü olma-
ya, ona ta’nolunmaz. Onlara tarziye olur. Tarz›yeye hiçbir mani’ yoktur.
(Allah Taalâ hazretleri, ashab› kiram hakk›nda fena zan ve itikadtan cüm-
lemizi korusun). Zira, Resüli Ekrem efendimiz hazretleri, hazreti Muavi-
yenin Melik olaca¤›n› bizlere haber vermifl ve (Ya Muaviye, sen Melik ol-
du¤unda, reayaya hüsnü muamele eyle!” diye buyurmufltur. Bilakis. (Sen
melikli¤i kabul etme, e¤er edersen flu azaba giraftar olursun) dememifltir.
Öyle olunca, onlara ta’nü ve seb ve la’ne delil olmamakla beraber bunla-
r› onlar hakk›nda istimal etmek caiz de¤ildir, belki de haramd›r.

‹‹hhttaarr:: Ashab› kiram›n, hele Ebu Eyyüb el Ensâri ile Muaviye R.A. An-
hümanin aralar›ndaki muhavere ve mübaheselere bak›p ta onlara bu¤zet-
mek hiç kimsenin haddi de¤ildir. “Nerede kald› ki ashab› kirama” uluor-
ta rastgele, her müslümana bile bu¤zu adavet edilemez. 

Bilinmelidir ki, ashab› kiram efendilerimiz öyle, garaz› dünya için,
nefs ve ivaz hevesile, flöhret ve menfaat endiflesile münakafla ettiklerini
kabul etmek onlara pek büyük bir suizand›r ki, cezas› da büyüktür. Onlar
Peygamber Efendimizden alm›fl olduklar› ahlâk, edeb ve terbiye sebebile,
adi insanlarda bulunan nefsani ve flehvani hareket ve muamelelerden
münezzehtirler. Onlar, bizim adi ve cahil olan nefislerimiz ve flah›slar›-
m›zla k›yas edilebilir mi? Yukar›da geçti¤i gibi, onlar, Cenab› Hakk›n ya-
ratt›¤› müstesna ve k›ymetli kullar›d›r. “R.A.T. Anhüm ecmain”. Baz› ca-
hil ve ahmak kimseler, onlar›, kendi pespaye flah›slar›na teflbih ve belki
cehalet, kibir ve gurur ve benliklerinden dolay› kendilerini onlardan üs-
tün görüyorlar ve ona göre hüküm vererek onlara seb, la’net ve küfredi-
yorlar ki, bundan daha büyük bir mel’anet olmaz! 

(Allah Taalâ hazretleri, bizleri, bu gibi fitne ve fesadlardan, nifak ve
dalâletlerden muhafaza buyursun, amin).
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BBuu bbaabb,, bbiirr mmüüssllüümmaann,, kkaarrddeeflfliinnii ––bbuu¤¤uuzz ffiillllaahh iillee oollmm››yyaarraakk–– 
ss››rrff ddüünnyyaa iiççiinn üüçç ggüünnddeenn ffaazzllaa tteerrkkeeddiipp ddaarrgg››nn dduurrmmaass›› 

hhaallââll oollmmaadd››¤¤››nnaa ddaaiirrddiirr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 115500 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.T.A. den; flöyle demifltir: Resü-
li Ekrem S.A.T.A.V.S efendimiz buyurmufltur ki, (Bir müslüman, bir mü-
min kardeflini üç geceden fazla terketmek –yani, ona darg›n durmak, ko-
nuflmamak– halal olmaz, flöyle ki: Her ikisi birbirlerine kavufltuklar› za-
man, biri bir tarafa sapar, öbürü de baflka bir tarafa sapar –yani görüflüp
konuflmazlar– iflte, onlar›n içinde en hay›rl›s› ve afdali, ötekine, en evvel
selam verebilendir.) demektir.

‹‹zzaahh›› :: Ebu Eyyüb el Ensâri’den rivayet edilen bu hadisi flerif, kendi-
si –yani Ebu Eyyüb– ile Hazreti Muaviye ve Hazreti ‹bni Ömer beyninde
vaki olan terk ve hicrana münafi ve münak›z de¤ildir. Tercümei hal k›s-
m›nda geçti¤i gibi, Ebu Eyyüb hazretlerinin terk ve hicran› ve onlara kar-
fl› darg›nl›¤›, ancak diyanet babinde ve tarikat› Muhammediye u¤urunda-
d›r. Binaenaleyh bir kimse di¤er bir kimsenin –Neuzu billâhi taalâ– küf-
rü, bid’ati, veya ma’s›yeti için “ve o küfür, bid’at, veya ma’s›yeti kendin-
de mevcut bulundu¤u müdetçe” terketmek caizdir. Amma, flu noktaya da
son derece dikkat edilmelidir ki, müminlerin aras›na fitne ve fesad sok-
mak isteyen insan ve cin fleytanlar›n›n vesveseleri, nefsinin i¤va ve ilka-
at› ve sü’izan kar›flmamal›d›r. Çünkü, müslümanlar birbirlerinde, ma’s›-
yet, kusur, hata var zannederek kin, hased ve gurur sebebile birbirlerine
bu¤uz ve adavet ettikleri her zaman görülmektedir. Bu hal, böyle olursa
tehlike büyüktür, dünya ve ahirette zarar ve mesuliyeti mucibtir. Haydi,
diyelim ki, o müslüman kardeflimizde kusur, hata ma’s›yet vard›r, ya ne-
damet ve tevbe ederse, ve etmiflse, art›k terk ve hecir etmek dahi nihaye-
te ermelidir ve ondan sonra bu¤zu adavet edilmez, me¤er, baflka bir ma’s›-
yet ifllemifl ola. fiu da malûm olmal›d›r ki, darg›nl›k ve dünya umûrundan
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ve devam etmeyen fiilin suduru için oland›r. Zaruri olarak o kimseyi is-
lah ve terbiye maksadiyle olursa fler’an üç geceye kadar izin ve ruhsat ve-
rilmifltir. Amma, afdal olan, üç geceden de afla¤› olmal›d›r. Hatta affetme-
ye de hiçbir mani yoktur, üç gece ruhsatt›r, üç geceden afla¤› ise “azimet-
tir”, amma, ziyadesi “haramd›r” (Maatteessüf, ehli iman ve islam aras›na
sokulan bu fitne ve fesat ateflleri, el-an devam etmekte, hem dünyalar›n›,
hem de ahiretlerin berbad etmektedir). Gece olmas›n›n hikmeti, müsafe-
retin –yani, seferin– müddeti üç gece olmas›ndad›r. O bu¤uz edilen kim-
se, mümkündür ki, bir yere müsaferete gider de o sebepten bu¤zeden kim-
se onu görmemekle gadab› sakin olur. Yahut, bu¤zeden kimsenin kendi-
si, sefere gider de bu sebeple aradaki müddet zarf›nda, o k›r›kl›k azalm›fl
ve belki, mündefi’ olmufl olur ve gece buyurulmas›n›n bir nüktesi de, ek-
seriya, komflu komflulariyle, ahbab ahbablariyle, gece olunca birbirlerine
mülâki olurlar, gündüzleri ise, kar ve kesb ile meflgul olurlar, an›n için
hadisi flerifte (selâse eyyâm) –varid olmay›p (selâse leyâl) üç gece– buyu-
rulmufltur.

BBuu bbaabb,, lliissaannii ffaarriissii iillee kkoonnuuflflaannllaarr›› ttaa’’yyiibb eeddeennlleerrii 
nneehhyyeettmmeekk hhaakkkk››nnddaadd››rr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 115511:: 

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.T.A. den rivayet edilmifltir: Re-
süli ekrem efendimiz buyurmufltur ki, (Farisi ve Acemi olan› fârisiyelik-
te ta’yib etmeyiniz zira, e¤er, din –kemali bu’diyette ve ademi vuslatta–
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Süreyya y›ld›z›na muallâkta olsa bile, elbette farisi evladlar› ol dine vas›l
ve nail olurlar) demektir. 

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi fleriften maksud, Fars memleketlerini medhü sena
ve sonra da o memleketler, islam’a nasib olaca¤›n› ve ahalisinin dahi is-
lam ile müflerref olacaklar›n› ve islamiyet, o memleketlerin her taraf›na
yay›laca¤›n› Resüli ekrem efendimizin haber vermesi, alamati nübüvvet-
ten, yani, mucizedir. Hadisi flerifte “Fârisi” kelimesinin manas›, meflhur
olan “Acem” demek ise de, lügatte, arab›n gayri bütün milletler burada
dahildir. Mesela; Türk, Hintli, Caval›, Afganl›, Habeflli ve sair bütün mil-
letlere flamildir. ‹flte, bu âyeti celile buna flahiddir: (Sürei Cuma) da, Ce-
nab› Hak, flöyle buyuruyor: (Ol Allah, Celle, flol Zati Vahidi Zülcelaldir
ki, okumak yazmak bilmeyen bir kavm içinde, kavmin kendi aralar›ndan
intihab eyledi¤i Resülünü, onlar› irflad için gönderdi. O Resül, onlar›n
üzerine Allah’›n ayetlerini okur ve onlar› küfrü dalaletten temizler, ve on-
lara Allah’›n kitab›n› ve ilmini ö¤retir. Her nekadar, Resül gelmezden ev-
vel onlar, apaç›k bir dalâlet ve cehalet içinde bulunmufllar ise de Resul
geldikten sonra dalâletten kurtulmufllard›r. (Bu âyeti celilede ki (Ümmiy-
yin) ile murad, Arab kavmidir. Ancak âyeti celilenin alt taraf›, bize delil-
dir. Buyuruluyor ki; Allah Celle, gönderdi¤i o Peygamberi onlardan son-
ra gelenlere dahi gönderdi. Arabdan baflka milletler dahi, Arab’a ve o Re-
süle, imande ve fleriatinin ahkâm›n› kabulde, kavmi Arab’a tabi ve lâh›k
oldular. Zira, Allah Taalâ, herkes üzerine Galib ve her ifli yerli yerinde ya-
pan bir Hakimi Mutlak’t›r, istedi¤i kulunu, istedi¤i kavme gönderir. Hiç
kimsenin itiraza hakk› yoktur) demektir. Yani, o Resüli Muhterem, henüz
araba lâhik olmayan birtak›m baflka milletlere de âyetleri okur ve kendisi
onlara da meb’us olarak gönderilmiflti rki, o kavm ve milletler henüz zu-
hur etmemifltir). Bunun üzerine ashab› kiram efendilerimiz “Ya Resülel-
lah, o Arab’dan olmayan kavm ve millet kimlerdir ki onlar henüz bize la-
h›k olmam›fllard›r?” diye bu suali üç kere tekrar ederek istifsar ettiler.
Üçüncüsünde, mecliste haz›r bulunan (Selman› Fârisi) nin omuzuna,
Peygamber Efendimiz mübarek elini koyarak, (‹flte, e¤er din, hatta, sürey-
ya y›ld›z›nda yani çok uzak mesafede dahi olsa, bu Selman’›n kavmi o di-
ne nail olurlar) diye buyurdu. Bir rivayette de (Vallahi, ben, ol aâcimin
baz›lar›na, sizin baz›lar›n›zdan daha ziyade itimad etmiflimdir.) Yani, on-
lar, benim fleriatime ink›yad ve sözüme itimad etmek hususunda sizler-
den daha fazla itikad ederler demek olur. Nitekim, bir âyeti celilede, Hak
Celle ve alâ; (Ey Kureyfl ve taifei Arab, e¤er, sizler bu dinden kaçar ve yüz
çevirirseniz, Hak Sübhanehu ve Taalâ, sizlerden baflka, Arab olmayan bir
kavmi, sizlere beden eder, onlar, Seyyidül Kevneyne ittiba’ ederler ve siz-
ler gibi olmazlar) diye buyurdu. “... ve in tetevellev estebdil kavmen gay-
reküm, sümme la yekünü emsaleküm” ‹flte, bu âyeti celilede ve hadisi fle-
rifte, (Allahu â’lem bi muradihi ve bi muradi habibihi) aziz milletimize
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de iflaret vard›r. Zira, Türk kavmi necibi, dini hak olan ‹slâmiyete büyük
hizmetler etmifl olduklar›n›, tarih göstermektedir. Eserleri meydanda, he-
le kütüphaneleri adil flahiddirler.” El hamdü lillah, hâzâ min fadl› Rabbi-
nâ).

Dediler ki, “ol bizim gayrimiz olan kavm kimlerdir?” diye sormufllar,
Resülallah Efendimiz de “Selmani Farisi” R.A.A. hazretlerinin dizlerinin
üzerine mübarek ellerini koyarak, (iflte sizden baflka memduh olan kavm,
bu Selman’d›r) diye buyurmufltur. Camiül usül kitab›nda “mütevridi ku-
rayfli” den naklederek demifltir ki: (Ben, Amr, ibnil As R.A.A. in meclisin-
de bir gün dedim ki, “Ben, Resüli Ekrem S.A.A.V.S. den iflittim; buyurdu
ki, (K›yamet koptukta, nâsin ekseri, Rumdan olacakt›r). Amribnil As da
“E¤er, sen, Resülü Ekrem’den iflittinse, bil Rum ahalisinde, dört haslat
vard›r: 1- Kendilerine bir fitne isabet etse, gayet halim olurlar, 2- Kendi-
lerine bir musibet isabet etse, az vakit zarf›nda ifakat bulur, kendilerine
gelirler. 3- Bir düflmandan firar edip bozulsalar yine az vakitte düzelip o
düflmana karfl› hücuma geçerler. 4- Fukara ve yetimlerine hay›r ve merha-
metleri ziyade olur.) demifltir. Bu müjde, baflta bizim flanl› milletimiz
–Türk milleti– oldu¤u halde, hak ve hakikat nam›na iftihare lay›kt›r. Sey-
yidül Kevneyn Efendimizin buyurdu¤u gibi, Hazreti Osman R.A.T.A. in
hilafeti zaman›nda “Fâris” memleketi fetholunmaya bafllam›fl, Isfahan,
fiiraz, Teftazan, Cürcan, Huarzem, gibi sair beldelerde birçok âlimler ye-
tiflmefl ilmi hadis f›khi flerif, zühdü takva o memleketlerde o derece yay›l-
m›flt›r ki, güya o memleketlerden gayr› yerlerde, Fukaha ve meflay›h ve
salikin ve sair fünunu fler’iyeye vak›f ve malik olan çokluk bulunmam›fl-
t›r. Elhas›l, bir zamanlar, oralar› “Madini fleriati mutahhare” olmufltu.
Hatta, mezhebimizin sahibi olan (‹mam› Azam Ebu Hanife Rahimehullah)
o memleketlerde zuhur etmifltir, hele Buharii fierif müellifi (‹smail’i Bu-
hari) halis ve muhlis pek büyük bir Türk Müctehidi ve âlimidir. Bunlar-
dan baflka, daha nice Muhaddisin Fukaha, Ülema, Sülaha, Evliyay› kiram
hep oralardan neflet etmifltir. Bununla beraber, Acemi Arab üzerine tafdil
ve tercih etmek laz›m gelmez, zira, Resülüs Sekaleyn S.A.T.A.V.S. efen-
dimizin kabilelerinden afdal bir kabile, dünyada yoktur. Kur’an› Kerim,
Arab yani Kureyfl lügat› üzerine nazil olmufl ve o lügattan afdal ve âlâ bir
lügat mülâhaza etmek mümkün de¤ildir. Evet, Acemde, baz› havas bu-
lunmakla, Arab üzerine tafdili icabetmez. Amma, Arab›n fazl› hakk›nda
Resüli Ekrem Hb. buyurdular, ki: (Ben, Arab’a üç fleyden dolay› muhab-
bette ederim: 1- Çünkü, ben Arabdan neflet ettim, 2- Kur’an›n  Kerim,
Arab lügat› üzerine nazil oldu. 3- Ehli Cennetin lisani dahi Arabidir. Am-
ma, baz› rivayette “Ehli Cennetin lisani Arabi ve Fârisi deriye –yani, Fâ-
siha– dir” diye varid olmas›, baz umuhaddisin, bu, hadis de¤ildir, ehli
Fürs’in vâz’›d›r, dediler. Lakin buna karfl› flöyle cevap verilebilir: “E¤er,
bu hadisin nakli olmad›¤›ndan dolay› mefyolundu ise müsellemdir”, la-
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kin, hadisi flerifde (Lisani ehli Cennet, Arabi olmas›nda ittifat vard›r, am-
ma Farisi var m›d›r, yok mudur, ihtilaf olunmufltur. ‹ttifak olundu¤u için
Arab’›n fazl›, zahir oldu. Maamafih, bir hadisi flerifte bu dava flöyle halle-
dilmifltir: Resülül Alemin efendimiz, buyurmufltur ki: (Arab›n Acem,
Acemin de Arab üzerine fazl› rüchan› yoktur, e¤er varsa ancak “takva”
iledir. Takva da kalbde olur) yani, imani kâmil ve havfullah –Allah kor-
kusu– iledir, demektir. (Ne nesl iledir, ne sal iledir / Ne cah iledir, ne mal
iledir / Beyim, ululuk, kemâl iledir!) 

RReessüüllii EEkkrreemm eeffeennddiimmiizziinn FFâârriissii lliissaann›› iillee kkoonnuuflflttuu¤¤uunnaa ddaaiirr 
eeddiilleenn rriivvaayyeett ::

TTeerrccüümmeessii :: Musannif der ki, (Resülül Kevneyn Efendimiz, fârisice
konuflmufllard›r. Nitekim, Ebu Abdullah’› Akûli “Kitaburrasf” isimli kita-
b›nda Ebu Hüreyye R.A.A. rivayet ederek demifltir ki: “Fahri âlem hazret-
leri, bir gün, günün tam ortas›nda d›flar› ç›kt›, ben de ç›kt›m. Ben ç›kar
ç›kmaz, hemen namaza durdum, ve k›ld›m, sonra da oturdum. Resüli Ek-
rem efendimiz, bana fârisi lisaniyle (eflkence derde) yani, (Ya Eba Hürey-
re karn›nda a¤r› m› var?) diye buyurdu. Ben de “Hay›r, yoktur.” dedim.
Onun üzerine, (Ya Eba Hüreyre, madem ki a¤r›n yoktur. öyle ise, kalk, na-
maza durup k›l, zira namazda flifa vard›r.) diye emir buyurdu.

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi flerifi nakilden garaz, Resülü Ekrem efendimizin Fâ-
risi lisanile konufltu¤unu isbat ve o lisani medhetmektir. Bir de, Ebu Hü-
reyre R.A. Anhe (Sanc›n m› var?) diye buyurmas›ndan murad, ya namaz›
terkedip oturdu¤undan dolay› Resuli Ekrem bir lâtife etmifltir, yahut, Ebu
Hüreyre’nin kalbi flerifini tatyip için, evvela halinden istifsar etmifller,
sonra da namaz ile emir buyurmufl oldular fiifai fierif flârihi, Aliyül Kâri
ise, flöyle tevcih ediyor: Ebü Hüreyre R.A.A. Ashab› Suffe’nin büyüklerin-
den olup ekseriya, onlar›n kar›nlar› aç bulundu¤undan, açl›k tesiri alt›n-
da kald›klar› zaman, namaza fluru’ ederlerdi. An›n için Resüli ekrem Hz.,
onlar›n hallerini bildikleri için, mecliste haz›r bulunanlardan durumu
gizlemek üzere Farisi lisanile konuflmufltur. Baz›lar› da Ebu Hüreyre
R.A.A. in hakikaten, karn›nda sanc› vard›, fakat Peygamber efendimizi
üzmemek için a¤r›y› saklam›fl, fakat, Resüli Ekrem onu “nûru Nübüvvet”
ile farketmifl oldu¤undan namaza durmas›n› emir buyurmufl diye tevcih
etmifller. Elhas›l, bilinmelidir ki, her Peygamber, meb’us oldu¤u kavmin
lisani üzerine basolunur. Bizim Peygamberimiz ise bütün kavm ve millet-
lere meb’us bulundu¤u halde, Meclisi Saadetlerinde, bulunan ashab› ki-
ram efendilerimizin, ekserisi, Arab kavminden idi ve onlar da Arapçan›n
en fasih lehçesiyle, konufltuklar›ndan, Arapçadan gayr› bir lisan ile ko-
nuflma¤a lüzum yoktu. Lakin, öyle oldu¤u halde, Fahri âlem Hazretleri-
nin bütün lisanlara vak›f oldu¤u ve huzuru saadetlerine, etraftan gelen
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muhtelif milletlere mensub heyetlerle konufltuklar› zaman, mucize ola-
rak, her milletin lisanile mükaleme eyledi¤i sabittir. (S.A.T.A.V.S)

Arab lisan›ndan sonra, fasih bir lisan olan Fârisi lisani hakk›nda
(Farsçan›n, –Arapçadan baflka– di¤er lisanlar üzerine olan fazileti) (Arap-
ça) ünvanl›, ibni Kemal Paflan›n resâilinin 21. inci risalesini ve bu mev-
zuu izah etmek için, (Ettacül Camiül Usul) kitab›n›n beflinci cildinin 268
inci sahifesini mütalâa etmek laz›md›r. Orada rivayet edilen bir hadesi
flerifte Resüli Ekrem efendimiz, (Bir kimse, her hangi bir milletin lügati-
ni ö¤renirse, o milletlerden gelebilecek olan flerlerden ve süikasdlardan
emin ve mahfuz olur.) buyurmufltur. Nitekim, Seyyidül Enbiya Efendi-
miz, ashab› kiramdan “Zeyd ibni Sabit” R.A. Anhe, ecnebi devlet ve mil-
letlerden, muhabereleri ve mektuplar› okumak için, o lisanlar› ö¤renme-
sini emir buyurmufllard›. Yaln›z, bize elzem olan, ‹slâmiyetin itikad,
amel ve ahlâk›na dair hükümlerini güzelce bilmek ve onlar› ciddi surette
kabul ve tasdik etmek icabederki, ‹slâmiyete karfl› ve ecnebilerden gelebi-
lecek olan taarruz ve propagandalardan kendisini müdafaa ve muhafaza
edebilsin. Ve illa, ‹slâmiyetin hak ve hakikatini bilmeden ecnebi lisanla-
riyle yaz›lan hilâf› hakikat eserleri okuyup onlar› do¤ru ve hakikat telak-
ki ederek onlardan malûmat edinirse, bu kimseler, ‹slâmiyetin, flüphesiz
düflman› kesilecekleri muhakkakt›r. fiu halde, evvela, ‹slâmiyetin esasla-
r›n› tetkik ve tahkik edip do¤rulu¤u kabul ve hakikat oldu¤una kanaat et-
tikten sonra, ecnebilerin yazd›klar› kitablar› okumakta mâni’ yoktur. Fa-
kat, esef ile görüyoruz ki, bu as›rlarda, bu mesele, hakk›m›zda çok ciddi
tehlikeler göstermektedir. Gerçi hakiki ve ciddi ülemâm›z, onlara karfl›
müdafaalarda bulunuyor ve bulunacaklard›r, amma, ‹slâm evlad›n›n ba-
z›lar›n›n ve belki de ekserisinin üzerinde, çok ac› ve korkunç tesirler b›-
rakmaktad›r.” Allah celle ve taalâ hazretleri ‹slâm milletlerine akl› selim
ve muvaffak›yet ihsan buyursun, amin.)

BBuu bbaabb,, iikkii hhaass››mm››nn aarraass››nn›› iissllaahh nniiyyeettiillee,, mmiikkddaarr›› kkââffii 
yyaallaann ssööyylleemmeenniinn cceevvaazzii hhaakkkk››nnddaadd››rr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 115522 :: 
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TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T. Anhden:  Resüli Ekrem efen-
dimiz buyurmufltur ki, (yalan söylemek hiçbir yerde caiz de¤ildir, ancak,
bu üç yerde caiz olur: 1- Bir kimse, kar›s›n› raz› etmek için, 2– ‹ki kimse
aras›nda vaki olan darg›nl›¤› kald›rmak için, 3– Muharebede caizdir, çün-
kü, harp, zaten hile ve hudadan ibarettir. Bu hususta yalan›n her türlüsü
caizdir. Ancak, nakz› ahid –yani, sözleflmeyi bozmak– caiz de¤ildir. “Dü-
rug› maslahat amiz Beez rast fitne engiz.” “Fitne ve fesade bâdi olan do¤-
rudan calibi maslahat olan yalan’›n çok iyi oldu¤u aflikard›r.” 

BBuu bbaabb,, bbiirr kkiimmssee ddii¤¤eerr bbiirr kkiimmsseeddee ggöörrddüü¤¤üü eezzaayy›› ddeeffeettmmeessii vvee 
bbuu iiyyiillii¤¤ee kkaarrflfl›› oo kkiimmsseenniinn dduuaass›› hhaakkkk››nnddaadd››rr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 115533 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T. Anhden: Resüli Ekrem efen-
dimiz S.A.A.V.S. , bir defa, Safa ile Merve aras›nda iken, mübarek lihyei
saadetlerine bir tüy –kufltüyü– düfltü. Ebu Eyyüb Hz. kemali sür’atle, o tü-
yü al›p att›. Bunun üzerine Resüli Ekrem, mahzuziyetinden dolay›, Ebu
Eyyübe, flöyle dua eyledi: (Ya Eba Eyyüb Hak Sübhanehu ve Taalâ senin
kerih gördü¤ün –hofllanmad›¤›n– fleyi senden nez’ü defetsin) diye buyur-
du.

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi fleriften anlafl›ld›¤›na göre, bir mümin di¤er bir mü-
min kardeflinde, ufak bir eza ve cefa görse ve onu defetmeye sa’yeylese
ona mükafat olarak, muvacehesinde dua etmek müstehabd›r. Amma, bu
vak’a “Haccetül veda da m› olmufl” yahut bir “Ümre” için Resüli Ekrem
efendimizle beraber bulundu¤u Safa ile Merve aras›nda m› olmufltur, bu
husus kat’i de¤ildir. 

Bilindi¤i vechile, Peygamber Efendimizin hacleri, en sahih kavle gö-
re bir defad›r, o da “Haccetül veda” d›r. Amma, Ümre’leri dörttür: 

1-Hüdeybiye Ümresi, 2- Ümrei kaza, 3- Ci’rane Ümresi, 4- Haccetül
vedada olan Ümresi dir.
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HHaaddiissii fifieerriiff —— 115544 ::

TTeerrccüümmeessii :: Bu hadisi flerif de evvelkinin ayn› olup lafz›nda cüz’i
mugayeret var ise de meali flöyledir: (Ya Eba Eyyüb, sende hiçbir kötü fley
bulunmas›n) demek manas›ndad›r. 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 115555 ::

TTeerrccüümmeessii :: (Ya Eba Eyyüb, senin hofllanmad›¤›n her eza, senden iza-
le olunsun) demektir. Bu vak’a, tercümei hal bahsinde geçmiflti. (Bak›ve-
riniz.) Sahife 76.

BBuu bbaabb,, aa¤¤aaçç ddiikkmmeenniinn ffaazzaaiillii hhaakkkk››nnddaadd››rr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 115566 ::
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TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.T. Anhden, Resüli Ekrem efen-
dimiz buyurmufltur ki: (‹nsanlardan her hangi birisi bir yere bir a¤aç dik-
mez, illâ, Hak Sübhanehu ve Taalâ, o a¤açtan has›l olan yemifl adedince,
dikenin defterine sevap yazar.) demektir.

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi flerifte a¤aç dikenin hüsnü niyet sahibi olup söyle
ki: Müminlerin, o a¤ac›n yemiflile veyahut, gölgesinde bar›nmak suretile
intifa’ etmek için o a¤ac›n vaktiyle dikerken, hiçbir mümine eza ve cefa
vermeyecek yerde dikmifl ise ecrü mükafata nail olaca¤› flüphesizdir. Bu-
nunla beraber, dikilen a¤aç, kabristanda ise yemiflli olmamal›d›r, zira ye-
miflli olursa, herkesin, kabirleri çi¤nemesine sebep olur. Hatta, yemiflsiz
olur ve yaln›z gölgelenmek için dahi olsa yine mekruhtur. Ancak, yemifli
ve gölgesi olmayan, yaln›z yeflilli¤i olan selvi, fliraflir ve çam gibi a¤açla-
r› dikmek caizdir. Dikenlere ve o a¤ac›n alt›ndaki mezarda yatanlara çok
sevab› vard›r. 

BBuu bbaabb,, bbaabbaass››nn››nn kkaarr››ss››nn›› nniikkââhhllaayyaann››nn kkaattllii hhaakkkk››nnddaadd››rr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 115577 ::

TTeerrccüümmeessii :: ‹bni Ebi fieybe ve ibnü Neccar ve Beraübnü Azib’den ri-
vayet ederler, Beraübnü Azib demifltir ki, “Ben day›mla görüfltüm –yani,
Ebu Eyyüb el Ensâri ile– elinde Peygamber Efendimizin bir sanca¤› var-
d›, Day›m Ebu Eyyüb, bana buyurdu ki:(Beni, Resülüllah Efendimiz gön-
derdi, flunun içindir ki, babas›n›n kar›s›n› nikahlâm›fl olan kimseyi öldür-
mek veya, boynunu vurmak için) dedi.

‹‹zzaahh›› :: Beraübnü Azib R.A.A. bu vak’ay› flöyle rivayet etmifltir: “Bir
gün, ben develerimi kaç›rm›fl idim, onlar› ararken ashab› kiramdan birta-
k›m atl›lara ve mahkemei fler’iye hakimine tesadüf ettim, ellerinde, Pey-
gamber Efendimizin mübarek sancak› flerifi vard›. Derken, Arab’dan biri-
nin evine girdiler ve o adam›n bafl›n› kestiler. Ben onlara “Bu adam›n gü-

Meflhur Eyyüb Sultan / 440033



nah› ne idi? diye sordum. Onlar da bana, “Bu adam, babas›n›n kar›s›n›
–üve¤i anas›n›– nikâh etmifl, güve¤i girmifl, an›n için Resülüllah›n emri-
le biz bunu katlettik. Zira, “Sürei Nisa” da Celle ve alâ (Velâ tenkihu mâ
nekehe âbâüküm, elaye) ile bunu menetmifl, yani, baban›z›n nikâhlad›¤›
kad›n›, siz nikâhlamay›n›z” diye buyurmufltur. ‹flte bu sebepledir ki, Haz-
reti Ebu Eyyübe, (Alemdar› Resülillah) diye ünvan verilerek ifltihar eyle-
mifltir. Hadisi flerifte, Ebu Eyyübün elinde bir “râye” vard› diye varid
olmufltur. Râye, bayra¤›n küçü¤üne denilir. “Livâ” ise büyü¤üne ›tlak
olunur. Bu makamda Râye, Livâ, her ikisi bir mânâda müstameldir. Yu-
kar›da geçmifltir ki, Peygamber Efendimizin (Livai Muhammediyesi) üç
tane idi: 

1-Murabbaa ve sevda idi ki, bunun ad› (Livaül ikab), d›r. Dört köfleli
ve siyah bir bezdir. 2- Beyd’dir ki, ona (Ziynet) diye isim verilmiflti. Mek-
kei Mükerreme’nin fethinde bu liva çekilmiflti. 3- (Safra) d›r. Peygamber
Efendimizin Sancakdarlar› (Aliy bin Ebi Talib), (Zübeyribinil Avvam),
(Sad, bin Ubade), (Cafer bin Ebi Talib), (Halid ibnil Velid), (Abdullah bin
Revaha), (Zeyd bin Harise) gibi alemdarlar› var idi. R.A.T. Anhüm ecma-
in. Bu hadisi fleriften anlafl›ld›¤› veçhile “Bir kimse mahreminden birini
nikâh edip vat’eylese, ondan had sak›t olmaz. Lâkin, fukaha hazarat› flöy-
le içtihad eylediler: Hasan Basri Hz. “Babas›n›n kar›s›n›, yani üvey anas›-
n› nikâhl›yana Had lâz›mgelir” dedi. (‹mami Malik ve fiafii rahimehümal-
lah) dahi buna zahib oldular. Di¤er birtak›m fukaha –ki, ‹mam› Ahmed
bin Hanbel ve ‹shak R. Allah– onun katli icabeder ve mali al›n›r” dediler.
(‹mam› Ebu Hanife ve Süfyani Sevri) ye göre, Had lâz›mgelmez “Ta’zir lâ-
z›md›r”, zira, flüphe ile hudud menolunur dediler. Bu hadiste (katlolun-
mas›, laz›mgelmifl olmas›, istihlal edip kâfir olmufl oldu¤undan dolay›d›r.
Yani, istihlal etmifl demektir. fiu halde, (Mahremini nikâh edip vat’edeni
“katil laz›m olmas›” ‹mami Ahmed ibni Hanbel Rahimehullah’›n delili-
dir. Lakin, bu bizim mezhebimize delil olmaz.(Allahu âlem bissavab.)

BBuu bbaabb,, bbiirr kkiimmssee,, eevvllaadd››nn››nn eevvllaadd››nnaa mmuuhhaabbbbeett eettmmeessii hhaakkkk››nnddaadd››rr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 115588::
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TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.T. Anhden; flöyle rivayet ederek
demifltir ki: Resüli Ekrem efendimiz, –torunlar› Hasan ile Hüseyin R.A.T.
Anhümay› kasdederek– (Ben, bu iki çocu¤u nas›l sevmeyeyim ki, onlar,
benim dünya meta›ndan güzel kokulu reyhan çiçe¤ine benzeyen sevgili-
lerimdir, ben onlar› koklar›m) diye buyurmufllard›r.

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi fleriften malûm oldu ki, evlâda muhabbet etmek bir
emri mergub ve müstahsen olup öpmek, koklamak ve merhamet etmek
caiz, hatta, süneni enbiyadan ve ahlak› cemilei Muhammediyedendir. ‹fl-
te, o iki zati fleriflere, yani Hasan ile Hüseyin R.A.T. Anhümaya, hususiy-
le muhabbet etmek, bütün Ümmeti Muhammede laz›m ve vacib olmufl-
tur. Bilakis, onlara adavet edenlerin akl›nda ve dininde noksanl›k oldu¤u
muhakkakt›r. Çünkü, Peygamber Efendimiz (Ben onlara nas›l muhabbet
etmeyeyim) buyurmas›, bizim onlara muhabbet etmemizi talebdir. Hele
onlara sebepsiz düflman olmak, flüphesiz nifakt›r. Zira, o muhterem kifli-
lerde esbab› muhabbetten olan Hüsnü cemal, azalar›n›n güzelli¤i, güzel
ahlak, salah, vera’ takva, haseb ve nesebin büyüklü¤ü, gibi bütün fleref ve
faziletler ve vas›talar mevcuttur. Bahusus, onlar, Seyyidül âlemin olan
ceddi âlileri, ve Seyidetün nisâ olan Fat›metüz Zehra analar› ve Pederle-
ri, Esedullah Hazreti Aliy kerremellahü vechehü cihetinden en büyük sa-
hiptirler. Bu mevzuda Ümmet, üç f›rkaya ayr›lm›flt›r: 

1– Bu f›rka, bu iki zati âlikadre, her hususta adavet ve ihanet edip vü-
cudu muhteremlerine ta’n ile “F›rkai dalle” içinde kemali dalalet üzere-
dirler. Bu f›rkan›n, dalaleti zahire ve tu¤yan› bahirde olduklar› flüphesiz-
dir. Her ne kadar, bunlar, katli nefs ve tekfir olunmaz iseler de bu babda
“Hanedan› Nübüvvete hiyanet kasdettiklerinden dolay› bu kimselerin
imamlar›n›n ne derece zafa düfltü¤ü aflikar ve belki de mahvoldu¤u mel-
huzdur. 2- Bu f›rka da muhabbette fevkalade ifrat üzere olup bu mübarek
zatleri, Hulefay› Raflidin üzerlerine tafdil ederek ismetlerine ve belki de
nübüvvetlerine kail ve zahib oldular. Bunlar da, Nasaran›n, ‹sa Aleyhis-
selame muhabbetlerinde ifratleri gibidir ki, bunlar da, flüphesiz, büyük
bir dalalet üzeredirler. 3- F›rkai adiledir, ki, “Ehli sünnet velcemaat”
mezhebinde olan flol kimselerdir ki, bu iki zati flerifler “Cennetin gençle-
ridir” diye kabul ve tasdik edenlerdir. Lakin, rütbe cihetinden, pederle-
rinden –Hazreti Ali’den– afdal de¤ildirler. Ve fieyheyn hazarat› ve Hazre-
ti Osman R.A. Anhüm dahi Hasan ile Hüseyinin pederleri Hazreti Ali’den
afdald›rlar ve bu tertip üzere hilafetlerinde icmai ümmet vard›r –nass ile
de¤ildir– diye itikad edenler mütedildirler ve böyle itikad üzere olanlara
“Ehli sünnet vel cemaat” d›rlar ki, hak ta öyledir. (Allahümme icalnâ
minhüm).
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BBuu bbaabb,, aannaa iillee eevvllaadd aarraass››nnaa tteeffrriikkaa ssookkaannllaarr hhaakkkk››nnddaadd››rr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 115599::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.T. Anhden; flöyle demifltir: (Ben
Resüli Ekrem S.A.A.V.S.  hazretlerinden iflittim, buyurmufltur ki, (Bir
kimse, bir ana ile evlad›n› ay›rsa, Hak Sübhanehu ve Taalâ da, k›yamet
gününde o kimse ile dostlar›n›n, sevdiklerinin beynlerini tefrik etmek su-
retile cezaland›r›r) demektir.

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi flerifte, ana ile evlad aras›n› açma¤a, “kezalik, kar›
ile kocas›n›n aras›na nifak sokma¤a u¤raflanlar da dahildir” ki dini ‹slâm-
da, pek büyük bir günaht›r. Bu gibiler, enbiya, s›dd›kîn ve flüheda  sali-
hin maiyetlerinden mahrum kalacaklard›r. Yahut, Cehenneme müstahak
olup Cennete duhulü evvelin ile dahil olmaktan mahrum kalacaklard›r.
Ve Ahirette, bu gibiler, sevdiklerinden uzak bulunacaklard›r. Bu hadiste
birkaç mesele vard›r: Küçük çocu¤u bakmak anas›n›n hakk› iken, babas›
galebe edip, bila sebep, anas›ndan ay›rmak, yahut anas› ile beraber olan
köleyi satmak ve bilakis, anay› satmak suretile birbirinden ay›rmak gibi-
dir. Hatta, sebepsiz hayvan› bile yavrusundan ay›rmak böyledir. 

BBuu bbaabb,, EEbbuu EEyyyyüübb HHzz.. nniinn kkaarr››ss›› ÜÜmmmmüü EEyyyyüübbüü 
bbooflflaammaakk iisstteemmeessii hhaakkkk››nnddaadd››rr ::

HHaaddiissii flfleerriiff —— 116600::

Meflhur Eyyüb Sultan440066 // 



TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.T.A. den: demifltir ki, Resüli Ek-
rem Hz. bana (Ya Eba Eyyüb, zevcen Ümmü Eyyübü –Fat›metül Hazreci-
yeyi– boflamak büyük bir günaht›r) diye buyurdular.

‹‹zzaahh›› :: Tercümei hal k›sm›nda geçti¤i gibi, Ümmü Eyyüb –yani, Haz-
reti Halidin han›m›– çok k›ymetli ve dirayetli, iffet ve ismet sahibesi bir
kad›nd›r. Hazreti Halid R.A.A., caiz ki, bu kad›n› bir tehevvür ile bofla-
mak istemifltir, ki, Resüli Ekrem onu menetmifltir. Yahut Ayflei s›ddikaya
münâf›klar›n ettikleri iftiraya ekseri Ensar kad›nlar› inanmak istemifller.
Ümmü Eyyüb dahi, belki, onlara tabi olarak haremi Resülüllaha reva gö-
rülen iftiraya inanmak istemesinden dolay›, Hazreti Halid, boflamak iste-
mifltir. Denilirse ki “Boflamak bir emri mübah iken nas›l olur ki günah
olur? Cevaben: Evet, talak, emri mübah ve halâldir, amma, halallerin de
en sevimsizidir. Çünkü, bir fahifle olmayan –yani, fuhufl fiili olmayan–
zevcesini tatlik etmek bir eza oldu¤undan “Ebgaz› halal” olmufltur. Vaci-
bül Vücud Taalâ Celle flanühü, âyeti celilesinde (E¤er, zevc ile zevce ara-
s›nda, muhalefet oldu¤unu teyakkun veya zannederseniz, her iki taraf›n
ehlinden birer adil kifli, onlara hakem gönderin. Zira, akraba, onlar›n hal-
lerine daha vak›f olduklar›ndan, iki taraf›n ›slah›n› arzu ederler. E¤er ol
iki hakem, onlar› ›slah etmek arzu ederlerse, onlar›n hüsnü niyetlerile,
Hak Taala, o kar› ve kocan›n aralar›na muvafakat ve muhabbet ihsan eder)
buyurmufltur. Abdullah ibni Ömer R.A.A., zevcesini tatlik etti¤i zaman,
Resüli Ekrem efendimiz, ibni Ömer’e recatle emir uyurmufltur. Elhas›l,
evlâ olan sabredip tatlik etmemek, zira, tatlik ezaya sebep olur, belki de
fahifleli¤e yol aç›lmaya vesile olur, ve evlad›n›n aras›n› tefrika mü’eddi
olur. Binaenaleyh, boflamak, zatinde mübah ise de haram’a yol açmak ci-
hetinden “isim” yani, günah olmufltur.

BBuu bbaabb,, LLuuttii’’nniinn hhaaddddii hhaakkkk››nnddaa aasshhaabb›› kkiirraamm››nn flfleehhaaddeettiinnii 
kkaabbuull eettttiikklleerrii bbeeyyaann››nnddaadd››rr ::

HHaaddiissii flfleerriiff —— 116611
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TTeerrccüümmeessii :: Salim bin Abdillah ve ‹ban ibni Osman ve Zeyd binil Ha-
sandan mervidir ki; Osman ibni Affan hazretlerinin zaman› hilafetlerin-
de, divan›na, bir adam getirdiler. Kureyfl’ten bir o¤lana fiili fleni’etmifl.
Hazreti Osman buyurdu ki: (Bu adam teehül etmifl yani, muhsand›r, rec-
medelim) dedi. Fakat, o faciri getirenler dediler ki “bu adam evlenmifl,
amma, henüz zifaf etmemifltir”. Mecliste bulunan Hazreti Aliy kerremel-
lahü vechehü”, e¤er bu recül, zifaf edip dahil olmufl olsayd›, muhsan olur
ve recim olunurdu, amma, dahil olmad›¤›ndan yaln›z “Celde ile Had edi-
niz” diye buyurdu. Orada haz›r bulunan Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. Hz.
de (Ben flehadet ederim ki, Resüllüllah S.AT.A.V.S. den aynen Ebu Hasan
Aliy Hz. nin zikretti¤ini –bu hükmü– ben kula¤›mla iflittim.) buyurdu.
Bunun üzerine Hazreti Osman da emir buyurdu, o kimseye recim etme-
yip yüz celde ile haddettiler.

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi flerifte “tahsin” kelimesi üç manada müstameldir: 1-
Halen zevci bulunan kad›na derler ki, bunu nikah etmek haram olur. 2-
Kad›n olsun erkek olsun müslüman ve hür olan ve ömründe evlenmifl
kimsedir, halen tahti nikah›nda zevcesi olsun olmas›n, buna “ihsan” der-
lerki, zinas› sabit olursa recm olunur. 3- Bu say›lan s›fatlardan birisi ken-
dinde bulunmazsa Celde ile –yani, yüz de¤nek vurulur– Had lâz›mgelir.
Bu hadiseden malum olmufltur ki, Lutiye, haddi zina gibi had laz›m ge-
lirmifl yani, duhul etmeden evvel yaln›z nikah ile Muhsan olmazm›fl, ya-
ni, Recim icab etmez. Zira, recmin iki flart› vard›r: 1- Nikâh› sahih ile ni-
kâhlanmak, 2- Duhul, yani, vat› bulunmakt›r. Amma, haddin laz›m olma-
s›nda ihtilaf olundu. ‹mam› Azam Ebu Hanife Rahimehullah indinde Lu-
tiye had laz›m gelmez, belki, imam›n reyile ta’zir olunur, yani “levm, tev-
bih, te’dib” yani, Haddin dununda Darb ve hapis ile te’dip olunur demek-
tir. ‹mam› fiafii ve ‹mam› Yusuf ve Muhammed, Lutiye haddi zina gibi
Had laz›m gelir, dediler. Elhas›l, ala cemiil vücuh bil-ittifak, livata ha-
ramd›r. ‹htilaf ise, haddin veya ta’zirin lüzumundad›r. (allahümme ihfaz-
na minel muharremat).

BBuu bbaabb,, mmüümmiinnlleerriinn aannaass›› AAiiflfleeii SS››ddddiikkaa RR..AA.. aannhhaa’’yyee 
mmuunnââff››kkllaarr››nn eettttiikklleerrii iiffttiirraa hhaakkkk››nnddaadd››rr..

HHaaddiissii fifieerriiff —— 116622 ::
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TTeerrccüümmeessii :: Müminlerin anas› Hazreti Aiflei S›ddika R.A. anhan›n,
Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. i medhü sena ederek buyurdular ki, (vakt-
aki Medinei Münevverede munâf›klar –leanehümüllah– ol haremi nebiy
ve ol tahirei beytüt tahir hakk›nda ifk ve iftiray› ortal›¤a yay›p, tebrie hak-
k›nda henüz Vahyi ilahi gelmezden evvel herkese hayret gelmifl, ve nas,
f›rka olup dini celile ve Resülüllaha hiyanet edenler, bu yalan ve iftiraya
herkesi kand›rmaya çal›fl›rlar iken, Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T. Anhin ha-
n›m› –Fat›mei Hazreciye– kocas› olan Ebu Eyyüb’e bu hadiseyi –teaccüb
ve hayret ederek– “Ya Eba Eyyüb, halk›n aras›nda dolaflan dedi koduyu
iflitmedin mi? bu nas›l fleydir) diyerek vaziyeti anlamak istedi. Buna kar-
fl› Hazreti Halid Ebu Eyyüb R.A.A fliddetle inkâr edüp demifltir ki, (Ol
haremi hass›-Nübüvvete iftira ve yalan olan bu gibi sözleri meydana ç›ka-
ranlar›n azablar› tehir olundu¤una teaccüb veyahut, Hanedan› Nübüvve-
te bu gibi sözleri, Hak Sübhanehu ve taalan›n lay›k ve reva görmesinden
Cenab› Hakk› tenzih ederek demifltir ki, (Bizki, Mahfleri müminin ve Üm-
meti Peygamberiz, bizim için (Validemiz hazreti Aifle S›ddika hakk›nda)
bu gibi yalan ve iftira olan sözleri konuflmam›z caiz ve lay›k olmaz. Ey be-
nim Perverdigar›m, Habibinin dairesine bu gibi fleyleri ilka etmekten se-
ni tenzih ve takdis ederim. Aiflei S›ddika hakk›nda söylenen sözler, flüp-
hesiz, azametli bir bühtand›r.) diye cevap vermifltir. 

Me¤er, ol Hakimi Mutlak, vahyi münzelinde, Aifle R.A. Anhanin be-
raeti hakk›nda bu âyeti kerimeleri inzal buyurmufltur ki, Ebu Eyyüb
R.A.A. in yüksek reyine muvaf›k, ciddi ve  âdil kelam›na tamamile muta-
b›k olarak nazil olmufltur. fiöyle ki: Ayeti celilede; (Ey has olan mümin-
ler, sizler bu ifk ve iftiray› iflitti¤iniz zaman, bu gibi sözleri konuflmaktan
nefsinizi ve baflkalar›n› men’ediniz, siz, flüphesiz ki, halis müminlersiniz
ve Peygamberi âliflan› bu gibi iftira ve yalanlardan tenzih edersiniz) bu-
yurulmufltur. Bizim için bu hâdiseden fayda fludur ki, “mümin ve müslü-
man olan bir kimse hiçbir kimseye –bigayri hak– sü’i zannetmemelidir”
Çünkü, haramd›r. Hususiyle zina ile itham etmek (Ekberi Kebairdendir)
ve müstelzimi had’tir. Hele Aifle S›dd›kaya ve di¤er ezvac› mutahharata
R.A.T. Anhünne validelerimize bu gibi sözleri söylemek mucibi küfür-
dür. Zira, beraetlerine nass› sarih vard›r. (Ulâike müberreüne mimmâ ye-
kûlûne). 

Hem ne hacet, Ezvac› tahirat hakk›nda, bizzat (Rabbül ibâd) flehadet
etmifl ve bu flehadet, dolay›s›yle, Resüli ekremin fazl›na dahi delalet  et-
mektedir. “Bu bahsin tafsilat›n› tercümei hal k›sm›nda vermifltik, lütfen
bak›veriniz”
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HHaaddiissii fifieerriiff —— 116633 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ensar› kiram›n baz›lar›, Ebu Eyyüb el Ensâri’nin kar›s›
Ümmü Eyyüb’den rivayet ederler: Vakta ki, ehli ifk olan munâf›klar ve
baz› müminler, Aiflei S›dd›ka hakk›nda bu fuhfl’› söylediklerinde, Ümmü
Eyyüb R.A. Anha, kocas› bulunan Ebu Eyyüb’e dedi ki, “Yâ Ebâ Eyyüb,
Aiflei S›dd›ka R.A. anha hakk›nda herkesin söyledi¤i sözleri iflitmez mi-
sin?” dedi¤inde Ebu Eyyüb Hz. buyurdu ki: (Evet iflittim, lâkin bu sözler
mahz› yaland›r) dedikten sonra buyurdu ki: (Yâ Ümmü Eyyüb, sen hiç
ömründe fevah›flden birfley iflledin mi?) dedi. Ümmü Eyyüb te cevaben:”
Allah celle’ye yemin ve kasem ederim ki, hafla, benden öyle bir fiil sad›r
olmam›flt›r ve olamaz” dedi. Ebu Eyyüb te kasem edüp buyurdu ki, (Öy-
le olunca, sen bu fiili nefsinden uzaklaflt›r›yorsun, halbuki, Aiflei S›dd›ka
senden daha hay›rl› ve daha güzeldir. fiu halde bu madde yaland›r ve if-
ki bât›ld›r) dedi. Bu sözlerin akabinde, Aiflei s›dd›ka hakk›nda, fuhufl söy-
leyenleri (fe ülâike hümül kâzibun) ayeti celilesile Hak Sübhanehu ve Ta-
alâ onlar› tekzib buyurduktan sonra, yine Aifle hakk›nda, müminlerin
sözleri için de Hak Taalâ, (Levlâ iz sem’i tümûhü zannel ve müminatü
bi’enfüsihim hayren ve kalûhaza ifkün mübin ) buyurdu. ‹flte bu âyeti ke-
rimede tasrih  buyurulan “ifkün mübin” cümlesini, Cenab› Hak, Ebu Ey-
yüb Hz. nin ve ailei muhteremesi bulunan “Ümmü Eyyüb”ün sözlerine
ve hükümlerine mutab›k olarak inzal buyurdu. Yani, “Ey müminler, siz-
ler, Aiflei S›dd›ka hakk›nda,”ifk” –yalan ve iftira olan– kelam› iflitti¤iniz
zaman, kendi nefislerinize olan (hüsnüzan) gibi Aifle R.A. anha hakk›nda
dahi hüsnü zan edip semerei iman›n›za “kendi nefsinize hay›r zann› gi-
bi” bütün müminler hakk›nda hayr zannedip, lisanlarile de bu, zâhir ve
bât›n ifk ve iftirad›r dediniz, ki bu da semerei imandand›r).

Kad›-i Beyzâvî merhum, bu âyette hitabetten gaybe iltifat olunup

Meflhur Eyyüb Sultan441100 // 



“zanantüm” mahallinde “zannel müminune” ile varid olmas›, bu zann›
hayr müminlerin imanlar›ndan nâfli oldu¤unu beyan nüktesine iltifatt›r.”
diye buyurdu. Ve Ebu Eyyüb, Ümmü Eyyübe sual ederek kendi nefsine
reva görmedi¤ini baflkas›na da reva görmemesi, rizay› Bâriyi kemalile ik-
tisabe vesile olmufltur ki, bu s›fatlarda olan Ebu Eyyüb gibi müminler ve
Ümmü Eyyüb gibi müminat, hüsnü zanlar› sebebile Rizaullaha mazhar
olacaklard›r. (R.A.T. Anhüm ve an ezvacihim.) Bu mevzuun izah› tercü-
mei hal k›sm›nda geçmifltir.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 116644 ::

TTeerrccüümmeessii :: Bu hadisin tercümesi evvelkinin ayn›d›r.

BBuu bbaabb,, hheerr PPeeyyggaammbbeerriinn vvee hheerr PPeeyyggaammbbeerr vveekkiilliinniinn 
iikkiiflfleerr ttaannee ss››rrddaaflfl›› oolldduu¤¤uunnaa ddaaiirrddiirr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 116655 ::
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TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.AT.A. dan rivayet edilmifltir: De-
mifltir ki, “Ben Resüli kibriyadan iflittim, buyurdular ki, (Hak Sübhanehu
ve taalâ bâ’seyledi¤i bir Peygamber veya bir Peygamber vekilinin, mutla-
ka, iki s›n›f yoldafl› (müflari, yaveri) olur. Bir s›n›f› “Hüsnü karin “ olup o
Peygambere ve vekiline Mâ’rup ile emreder, ve Münker’den nehyile tav-
siye eder. Bir s›n›f› da, o Peygamber ve vekiline hile, nuo’a ve hiyanet
ederek, “Sü’i karin” olup daima din ve dünyas›na mazarratleri olna umu-
ra sevkeder. Bunlar›n içinden “Sü’i karin olan›n flerrinden mahfuz kala-
bilen, mahfuz olup kurtuldu). Nitekim Enbiyai izâm›n hepsi vevekilleri-
nin dahi baz›lar›nda oldu¤u gibi

‹‹zzaahh›› :: Meflâr›k›l envâr flerhi ekmelde denilmifltir ki, Resüli Ekrem
Hz. (Fe men vuk›ye flerrüha) lafz›yle, kendi vücud’›, muhteremlerini ki-
naye olarak murad buyurmufllard›r. Zira, Enbiyay› izam hazarat› masum-
durlar . Onlar›n kalblerin fleytan› recim vesvese ilka edemez. Di¤er sü’i
karinler de, emri ilahi olan bir emri mekruh ilkaya muktedir de¤ildirler.
Çünkü, onlar, sü’i karinin hak suretinde olan sözlerine itimad edecek ol-
salar, derhal, Vahyi ilahi ve ilham› Rabbani ile tenbih olunurlar ve o fiili
yapmazlar ve yapamazlar. Lâkin, sair hulefa masum de¤ildirler” yani ve-
killer. Binaenaleyh, onlar e¤er siyreti Muhammediye ve fleriati Ahmediy-
ye temessük edip hulusu niyetle ve Hak Sübhanehu ve taala’ya daima
tevfik ricasiyle teveccühte bulunurlarsa, Cenab› Hak, kendilerini hüsnü
karin’e mukarin k›l›p “sü’i karinler”, onlar› din ve dünyas›na ve devleti-
ne halel verecek fleylere sevkettiklerinde, Mevlay› Müteal, o mekruh ve
mazarratli bât›l olan fleyleri onlara bildirir, onlar da gerek kendilerini ge-
rekse etraf›n› vikaye ederler. Bu hadisten anlafl›ld›¤›na göre, Enbiyay› iza-
m›n vakti saadetlerinde bulunan hulefas› muradt›r. Musa A.S. ›n vekili
Yufla, Süleyman A.S. ›n veziri Asaf, ‹sa A.S. ›n Havariyyun, Fahri Kâinat
aleyhi afdalut tahiyyat hazretlerinin vakti saadetlerinde evliyay› umuru
olan Hulefay› Raflidin hazarat› gibi. Yahut, hadisi flerifteki “Bitane”den
murad, insan›n  kalbinde bulunan Melek ile fieytand›r ki  Melek, hayre
saik, fieytan da flerre saiktir.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 116666 ::

TTeerrccüümmeessii :: Meali, yukar›daki hadisi flerifin ayn› gibidir.
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BBuu BBaabb,, AAllllaahh uu¤¤rruunnddaa cciihhaaddiinn ffaazzaaiillii hhaakkkk››nnddaadd››rr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 116677 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.T.A. den ; demifltir ki: Resüli
Kibriya, S.A.T.A.V.S. buyurmufltur: (Hak Sübhanehu ve Taalân›n rizas›
olan yolda bir sabah sabahlamak veyahut, bir akflam akflamlamak, güne-
flin kendi üzerine do¤du¤u eflyan›n hepsinden hay›rl›d›r) demektir.

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi fleriften anlafl›ld›¤›na göre, Allah u¤urunda gayret
etmek, koflmak, çal›flmak, çok k›ymetlidir. Meselâ, Haccetmek, hicret et-
mek, ilim talep etmek, cemaate devam etmek, yetimlere, muhacirlere, fa-
kirlere, hastalara, dullara, muhtaclara yard›m etmek, gibi hay›rlar›n hepsi
burada dahildir. Lâkin hadiste “fi sebilillâh” cümlesinin, gazâ cihadta is-
timali flayidir. An›n için, seferberlik oldu¤u zaman, kumandan’a lây›k
olan budur ki, askeri ‹slâm› sabah vakti ç›kar›p istirahat ettirecek ma-
hallerde istirahat ettirip geceleyin yürüttürmeye. Zira, guruba yak›n va-
kitte hayvanat›n seyri memnu, ilel ve emraz olmas› da mümkündür. Ma-
ahaza, her asra göre harekat› akseriyenin vaziyetleri de¤iflti¤i için o vak-
tin kumandanlar›, ona göre hareket edecekleri flüphesiz ve zaruridir.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 116688 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.T.A. den; denmifltir ki, Resüli
Kibriya S.A.T.A.V.S.Efendimiz: (K›l›çlar, mücahid’in esvab›d›r) diye bu-
yurmufltur.
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‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi fleriften anlafl›ld›¤›na göre, k›l›çs›z “silahs›z” muha-
rebeye girmek memnudur. Bir kimseye vücudunu so¤uktan muhafaza
için h›rka, kaput, v.s. nas›l laz›m ise –mücahid için de– kendini düflman-
dan korumak için, k›l›ç –silah– o kadar laz›md›r. Bilinmelidir ki, düflman
ikidir: biri, can, mal, vatan ve milletin düflmanlar› olan küffard›r. ‹kinci-
si, nefs ile fleytand›r. Bu düflmanlar ile muharebe etmek, her mümine
farzd›r. Hatta, zahir olan düflmanlar ile harbetme¤e “cihadi asgar”, göz ile
görülmeyen nefs ve fleytan ile harbetme¤e “cihad› ekber” dir diye buyu-
rulmufltur. Bu ikinci muharebe, evvelkinden daha güç, daha fliddetli ve
daha dehfletlidir. 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 116699 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.T.A. den; demifltir ki, Resülül
Kevneyn Efendimiz flöyle buyurdu: (Bir mümin düflmana mulâki oldu¤u
vakit firar etmeyip kalt –yani, flehid– olununcaya  kadar sabreder ve fle-
hid olur, yahut düflmana galip gelip muzaffer olur”gazi” olursa iflte ol
mümin vefat etti¤i vakit, kabrinde fitnelenmez) diye buyurmufllard›r.

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi fleriften murad, e¤er, farz olan cihad ise, sabretme
farzd›r, firar etmek kebairden ve haramd›r. Bu va’dolunan sevab, farz›n
sevab› olur. E¤er farzolmayan cihad ise, yani terkinde ruhsat olan cihad
ki, meselâ; bir kimse düflmana gidip düflman› kendinden iki kattan fazla
olsa –faraza– bunlar on kifli, düflman ise yirmi befl kifli olursa, iflte o ci-
hadde sabretmek te caiz olur, firar etmek te caizdir, lakin azimet ve afdal
olan sabredip mukatele etmektir. Öyle olunca (bu hadisi flerif bu suretle),
ecir ve fazail-i amalden olmufl olur.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 117700 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. den; flöyle demifltir: Resü-
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lüs Sekaleyn efendimiz buyurmufltur ki, (Bir mümin ki, düflman›na mül-
ki oldu¤u vakit firar  etmeyip katloluncaya kadar sabreder ve flehid olur,
yahut düflman›na galip olup muzaffer olur “gazi olur”sa, iflte ol mümin
vefat etti¤i vakit kabrinde fitnelenmez) demektir.

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi flerifte “teakkabe” kelimesinin manas›, hakim veya
Taberani, bu hadisi bu metin ile yukar›ki hadisin akabinde zikreyledi de-
mektir. Bu hadisin metni ve senedi, evvelki hadisin metni ve senedinin
ayn› iken, tekrar edilmesinin sebebi, belki, laf›zlar›nda mugayeret olma-
s›ndad›r. Yani, muzar› sigalar›n›n evelkinde malûm, ikincisinde meçhul
veyahut her ikisinde aksi aksine olur. ”Fitne” ibtila manas›nad›r. ‹nsan›n
kabrinde ibtilas› –neüzü billahi taalâ– “kabrin s›kmas› “, yahut Münker
ve Nekir’in sert ve fliddetli sualleri, veyahut da fleytani lâ’inin, cevab ver-
mekte galat yapmas› gibi fleylerdir. Mukatil ve mücahid olanlar se, bu gi-
bi fitnelerden masun ve müstesna olacaklard›r demektir.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 117711 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.T.A. den; demifltir ki, (Resüli
Ekrem efendimiz, bir hayvan› hedef ve niflan ederek hapsedip bu nevi
katl ile katletmekten nehiy buyurmufllard›r.)

‹‹zzaahh›› :: Osman’›n o¤lu Müneb’ih demifltir ki, Seyfüllah-ül meslul.,
meflhur “Halid ibnil Velid’in o¤lu Abdürrahman R.A.A. –bu sahabe, ter-
cümei hal k›sm›nda geçti¤i gibi Konstantiniye ye — ‹stanbul’a kadar gel-
miflti– ile beraber bir gazaya gittik, kendisine mali ganimetten dört vahfli
merkeb verildi. O hayvanlar› hedef etitrip ok ile katlettirdi. Bunu ifliden
Ebu Eyyüb el Ensari R.A.T.A. buyurdu ki: (Ben Resüli Ekrem S.A.A.V.S.
den iflittim ki, bu flekilde hayvan öldürmeyi men’etmifltir.) dedi. Hazreti
Ebu Eyyübün bu rivayeti Abdürrahmana vas›l olunca “Yapt›¤›m bu hata-
y›, ben, bilmiyordum” diyerek ve keffaret olarak dört köle azad etmifltir.
Çünkü, ‹bni Abbas R.A.A. den mervidir ki, Resüli Ekrem: (Siz, canl› bir
fleyi garaz –yani hedef, niflan– ederek öldürmeyiniz) buyurmufllard›r.
Hatta, mervidir ki, (Bir kimse bir serçe kuflunu bile faydas›z yere öldürse,
k›yamet gününde sual olunacakt›r.) diye buyurulmufltur. (Sual) : Bir zat
Resüli Ekreme sordu: “Ya Resülellah, hayvan› avlamak halâl iken haks›z
yere öldürmek ne demektir?” Resüli Ekrem efendimiz, cevaben (fler’i fle-
rif üzere kesilmeden –bafl› kesilmeden– etini yemektir) diye buyurmufl-
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tur. ‹flte, bu iki hadisi fleriften anlafl›ld›¤›na göre, hayvan› vechi fleri’i üze-
re kesilerek yemek caizdir. Fakat baflka türlü öldürmek caiz de¤ildir. Hat-
ta köpekleri öldürmek hakk›nda: E¤er kuduz olur veya ço¤al›p memleke-
te mazarratleri olursa öldürmek caiz olur, amma, bu hadisi flerifte, zarar›
olmayan hayvanlar maksuttur. Mazarrat› olan hayvanlar› öldürmek bilit-
tifak caizdir.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 117722 ::

TTeerrccüümmeessii :: Bu hadisi flerif de, evvelki hadisi fleriflerin ayn› mealde-
dir.
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HHaaddiissii fifieerriiff —— 117733 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensârî R.A.T.A. den, rivayet edilmifltir. De-
mifltir ki: “Biz Medinei Müneverede iken, Resüli Ekreme ”Mekkeden Ebu
Süfyan’›n k›rk kiflilik büyük bir ticaret kafilesile fiam’a hareket etti¤i (Cib-
rili Emin) vas›tasiyle bildirildi.” Resüli Ekrem hazretleri de, bizlere, isti-
flare maksadiyle hitab ederek; (Bu kafile hakk›nda ne rey verirsiniz? Me-
muldur ki, Hak Sübhanehu ve Taalâ bu kafileyi, bizlere ganimet olarak
nasib eder ve bizleri onlar›n hile ve cidallerinden salim k›lar), diye bu-
yurdu. Biz de semi’na ve ata’na diyerek kafilenin mali ganimetine tamâ
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ve askerin azl›¤›na kanaat ederek ç›kt›k. Medine’den  bir veya iki gün ka-
dar yol ald›ktan sonra, Resüli Ekrem efendimiz, bizlere, kaç kifli oldu-
¤umuz malûm olmak için birbirlerimizi sayma¤a emretti. Vakta ki, muha-
cir ve ensar›n mecmuu 313 üç yüz on üç kifli oldu¤umuzu, Fahri âleme
bildirdik,Resüli Ekrem efendimizi, (Tâlut’un Câlüt, üzerinde gidip galip
oldu¤u vakit, onun da tam üç yüz on askeri var idi) diye buyurdu. Bu ade-
d ile Resüli Ekrem, tefe’ülü hayr, hamdü sena edip mesrur oldular. ‹flte bu
ordu, öyle bir ordudur ki, sonralar›, kürei arz›n k›taat› meflhuresinden
muzafferiyet bayraklar› aç›p âlemi titreten milleti ‹slâmiyenin birinci or-
dusu idi. Gelelim Ebu Süfyan taraf›na, Ebu Süfyan, Fahri âlem Hz. nin bu
maksatla ç›kt›¤›n› haber al›nca, Mekke’de, Kureyfl kabilesine, fliddetli ve
heyecanl› flöyle bir haber gönderdi:” Ey ehli Mekke, e¤er, bu kafileyi Mu-
hammediler elde edecek olurlarsa, bir daha sizlere felâh ve rahat, olma-
yacakt›r.” diyerek onlar› harekete geçirdi. Kureyfl kabilesinin –Ebu Le-
heb’den gayr›– bütün eflraf›, etraf kabilelerden de asker toplayarak 900 ve-
ya 1000 kiflilik cenkçi ve ma¤rur bir kuvvet ile ç›kt›lar. ‹blis aleyhil lâne
de bunlara “Süraka” adl› birinin suretinde görünerek onlar› muharebeye
teflvik ve teflci ediyor idi. Resülüllah Efendimiz, Kureyfl’in harb için ç›k-
t›¤›n› haber al›nca, bizlere (Gerçi, bizler, Karban› basmak için hareket et-
tik. Fakat, düflman bizim ne suretle ç›kt›¤›m›z› ö¤renmifl olduklar›ndan,
onlar muharebe haz›rl›¤›yle ç›kt›lar. Bu hususta reyiniz nedir? Karban›
takib mi edelim, yoksa düflman ile harb mi edelim?) diyerek istiflarede bu-
lundu. Biz Peygamber hazretlerine flöyle cevap verdik:” Ya Resülellah, bi-
zim say›m›z azd›r, yani kuvvetimiz zay›ft›r, düflman ise kalabal›k ve kuv-
vetlidir. Binaenaleyh, karban için ç›kt›k, bizim Kureyfl ile muharebeye ta-
kat›m›z yoktur”. diye cevab verdik. Bunun üzerine, içimizden ve ensar›
kiramdan olan “Mikdad bin Amr” R.A.T.A. Hz. “Resüli  Kibriyâ’ya der-
hal flöyle cevab verdi: Ya Resülellah biz, hezreti Musa aleyhisselam’›n
Cebbârîn muharebesine memur oldu¤u vakit, onun kavmi, Musa aley-
hisselâma, “Yâ Musa, sen kendin, Rabbin ile git düflmanla mukatele ve
muhrebe et, biz burada otururuz, beninle beraber gidemeyiz” diyerek ce-
vab vermifllerdi, biz ise, Zati risaletinize öyle cevap veremeyiz, belki, za-
ti nübüvvetiniz ne emrederseniz, bizler behemehal ittat ederiz”diye ce-
vab verince, Fahrül Mürselin efendimiz, hazreti Mikdad’›n bu mukabele-
sinden çok hazzetti ve mesruriyetinden ona hayr ile dua eyledi. Hak Süb-
henehu ve Taalâ; (Ganimet mal›n›n taksiminin baz› maddelerinde müna-
zaa ve kavga için, Resüli Ekrem hazretlerinin Rabbisinin emrü iradesile
evinden ç›kmas›na teflbih buyurup (yani, ganimet mallar›n taksim eder-
ken, herkes birbirile mücadele etmenin fenal›¤›n›, Allah Celle’nin va’di-
le evinden ç›kar›lan Resüli Kibriya’n›n ç›k›fl›n› kerih görmesi gibidir) di-
ye buyurup bu âyeti celileyi inzâl eyledi: (Habibim, onlar, kerahet etseler
de, sen, Rabbinin emrini ifâ et, nitekim Karban› aramak için, Allah’›n em-
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rile, evinden ç›kt›¤›n gibi, yani, Ya Muhammed, müminlerin mali gani-
mette kerahiyetleri, senin müflriklerle harbetmek için hareketinin kerahi-
yeti gibidir; kendilerine nusret ve imdad olunmufl ve bu da aflikâr iken,
seninle Kureyflin mukatelesine gitmeliyiz, ancak Karban› takibederiz, di-
ye, Hakk›n va’dinde, seninle mücadele ederler güya ki onlar ölüme sev-
kolunan gibi cihad›, ölüm alameti say›yorlar, cihada ,ölüme bakar gibi ba-
k›yorlar. Elhas›l, Hak Sübhanehu ve Taalâ hazretleri “Karban” ile “Müfl-
riklere, yani, küffara, galebeyi  –bu iki taifeden birini– va’d buyuruyor;
sizler askeri az ve kuvveti olmayan karban› tercih ve arzu edersiniz, hal-
buki Hak Celle ve ala, ancak ihkak› hak ve keferei fecerenin bât›l ifllerini
ibtal  ile îlâi din ve mahvi müflrikin için cihadi murad buyuruyor; bina-
enaleyh, sizin murad ve ihtiyar›n›z, Hak Taalâ’n›n rizas›na muhalif bu-
lundu¤undan siz hata üzerindesiniz demektir. Neticede, siz, cihadi gani-
met üzerine tercih edince, Resüli Kibriya Hz. çad›r›na girerek tadarru’ ve
niyaza bafllad› ve (Ya ilâhel âlemin, senin bize va’d buyurdu¤un nusret ve
imdad›, sana vesile ittihaz ederek niyaz ederim ki, va’dini –lutfen ve fad-
len ve keremen– ihsan buyur diye münâcat eyledi. Ashab› kiramdan “‹b-
ni Revaha R.A.A. “Yâ Resülallah, zati Risaletinize birfley iflaret ve ifade
etme¤i arzu ediyorum, gerçi sizler, Vahyi ‹lâhiye mazhar bulundu¤unuz-
dan, size hiç kimsenin bir ifadede bulunmas› haddi de¤ildir. ‹nsanlara
emrü nehiy eylemek sizin hakk›n›zd›r. Lakin, arz›halim fludur ki: ”Hak
Sübhanehu ve Taalâ bu iki taifenin birini ve’da buyurmuflken, biz kavm
ile muhrebeye teflebbüs etti¤imizde, cezmen ve kat’i olarak mansur ve
muzaffer olaca¤›m›z flüphesidir, çünkü, Hak Taalâ hazretlerinin va’dinde
hulfetmesi muhaldir. Öyle olunca, sizlerin, Rabbül Alemin Taalâ ile vâ-
dini inflad buyurman›z ne laz›md›r? –‹nflad demek, bir fleyi flefi ve vesile
itthaz edip onunla bir kimseden bir fley istemek manas›nad›r.– Resüli Ek-
rem, Hz. ‹bni Revaha ya cevaben: (Ya ‹bni Revaha ,elbette ben, Hak Süb-
hanehu ve Taalâ’ya va’dini inflad ederim ve va’dine hufetmez iken va’di-
ni ifa edilmesinin talebi, ubudiyet flan›d›r) buyurdu. Ve yerden derakab,
bir avuç toprak alarak küffar›n yüzlerine karfl› atdi, küffar derhal münze-
him ve periflan oldu. Hak Sübhanehu ve Taalâ, Fahri Kâinata, nimetini iz-
har için, topra¤›n her bir danesi, keferenin gözlerine girdi; iflte bu ma¤lu-
biyet, “befler takatinden” haric oldu¤unu ve bunun mucize olarak bir
Sun’i ‹lâhi oldu¤unu beyan için “ayeti kerime” nazil olmufltur ve; (Ya
Muhammed, düflmana att›¤›n topra¤›, zahirde sen att›n amma, hakikatte,
bu topra¤› atan rabbin Celle fianuhu’dur) diye buyurmufltur. Elhas›l, biz-
ler Küffare galebe eti¤imizde, kimisini katil, kimisini esir eyledik. Netice-
de, esirler, Resüli Ziflan’e arzolundu. fieriatin asl›nda, esir ahkâmi olan,
katl ile feda beyninde tahyir “Muhayyerlik” oldu¤undan, ashab› kiram ile
istiflare buyurdular ki (iki taraf›n hangisiyle amel edelim) demektir. Ebu
Bekr ve ashab›n ekserisi, R.A.A. hüm mal ile feda etme¤i yani, para al›p
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kendilerini b›rakmak hususunu ihtiyar ettiler. Fakat, Hz. Ömer R.A.A. de-
di ki, “Ben esirleri feda etme¤i, senin için caiz görmem.Henüz ‹slâma
kuvvet gelmedi, onlar küffar›n önderleridirler; bunlar› öldürmemiz mu-
vaf›kt›r, düflman› azaltmak beytülmâli ço¤altmaktan evlâd›r” diyerek rey
eyledi. Ebu Eyyüb Hz. diyor ki, Hz.Ömer’in bu reyi üzerine, biz, Resüli Ek-
rem efendimize flöyle arz›hal ettik: ”Bizler ki, maafliri ensar, Hz. Ömer’in
bu kavlini tahsin ve takdir etmiyoruz; bu söz, Hz. Ömer’den, bizlere ha-
seddir diye süi zanne sahib olduk.” Fahri Alem Efendimiz Hz. de hazreti
Ömerin reyini kabul buyurmay›p esirleri feda ettiler. Bir müddet sonra,
Resüli Ekrem efendimiz uykuya var›p uyand›klar›nda, (Ömer’i davet edi-
niz, bana gelsin.) diye emir buyurdular. Hz. Ömer dahi, huzuru saadete
geldi, Resüli Ekrem: (Yâ Ömer, Hak Sübhanehu ve Taala, senin reyinin
kendi r›zas›na mutab›k olmas›n› kabul buyurarak (Ya Eyyühen Nebiyyü,
kul limen fi eydiküm minel esrah..) âyeti celilesinin nüzulünü haber ver-
di. Meali Celili: (Ya Muhammed, elinizde bulunan esirlere de ki, e¤er Al-
lah Taalâ’n›n ilmi ezelisi hükmünde, kalblerinizde iman ve ihlâs varsa,
sizden al›nan fedadan hay›rl›s›n› size verir, ve günahlar›n›z› ma¤firet
eder, Allah Taalâ, Gafurun Rahimdir, tevbenizi kabul ve sizi ‹slâm’a hida-
yet eder.) buyurdu.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 117744 ::

TTeerrccüümmeessii :: Eslemübnü Ebi ‹mran’dan rivayet olunmufltur. Demifltir
ki: (Biz Kostantiniyede gazada idik, o vakitte ,m›s›r’›n emiri Ukbetübnü
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Amir ve fiam’in emiri Fadaletübnü Übeyd idi.” Kostantiniye halk›ndan,
ehli Rum keferesinden büyük bir saf –ordu–  ç›kt›, biz de onlara karfl› saf
teflkil ederek cephe ald›k. –Yukar›da tercümei hal geçti¤i vehile Hazreti
Halid Ebu Eyyüb el Ensari ‹stanbul’a birinci defa olarak, bu ordu ile tefl-
rif eylemiflti. ‹kinci defas›nda, burada vefat etmifl, mübarek kabri flerifi el-
yevm, ziyaret olunmakta bulunmufltur. R.A.T.A.– Derken, müslümanlar-
dan bir kahraman, ashab› kiramdan “Abdullah bin Zürare” durmay›p
düflman saf›na hücum etti. ‹slâm ordusunda olanlar heyecanland›lar ve
“Eyvah, bu zat kendini tehlikeye att›!” diyerek o askerin hücumunu ten-
kid ettiler ve hata etti, deyip zemmettiler. Fakat, içimizde bulunan ve as-
hab› kiramdan olan Mihmandar› Muhammedi, hazreti Halid Ebu el En-
sâri R.A.A. derhal k›yam ederek orduya hitaben flöyle bir nutuk irad ey-
ledi: (Ey nâs, siz bu âyeti “yani, Velâ tülku biyediküm ilet tehlüketi)” böy-
le tevil edip tehlikeden murad, zâhirde tehlikeye kendini atmak, zanne-
diyorsunuz. Halkuki, bu âyeti celile bizim hakk›m›zda, yani ensar› kiram
hakk›nda nazil olmufltur. Sebebi de fludur: 

”Ne zaman ki, Hak Sübhanehu ve Taalâ, dini celili ‹slâma nusret ve
izzet verdi, dine yard›mc›lar ço¤ald›; bizler, –Rüsüli Ekreme birfley söyle-
meden birbirimize gizlice– dedik ki, art›k size hacet kalmad›; flimdi, el-
hamdülillah, Hak Taalâ dine izzet verdi, müslümanlar kuvvetlendi. Biz
de flimdiden sonnra gidelim zayi olan mallar›m›z› toplayal›m, çocuklar›-
m›z›n ve ailemizin yan›na gidip otural›m ve cihadi terkedelim, iflimiz gü-
cümzle meflgul olal›m, diye konufltuk. Lakin, derhal, Cenab› Hak Taalâ bu
âyeti celileyi  (Vela tülkû bieydiküm...el âye)  inzal  buyurarak bizim ka-
rar›m›z› red ve cerh ederek cihadi terk etmemizzin tehlikeli oldu¤unu be-
yan buyurmufltur. Ayeti celilenin meali; (Ey Müminler, Allah Taalâ’n›n
yoluna mallar›n›z› infak ediniz, zayi olan mallar›n›za hüzün ve teessüf et-
mekle ve kendi iradenizle cihadi terkedip ehlül ayal›n›z›n indinde otur-
mak arzusuyle kendinizi tehlikeye atmay›n›z) diye ferman buyurmufltur.
Binaenaleyh, o kahraman›n, kendini düflman saflar› üzerine atmas›, hü-
cum ve taarruz etmesi kendini tehlikeye atmak demek de¤ildir; belki, ci-
had› terketmek, mallar›n› ›slaha sa’yetmek, çoluk çocuklar›n›n yan›nda
oturmak, iflte, as›l tehlike budur, diyerek o fedakâr ve kahraman askerin
hareketini tasvib ve takdir ve o askeri tenkid ve taht›e edenlerin bu har-
ketlerinin hata oldu¤unu ihtar buyurmufllard›r. Hatta, kendisi de bütün
hayat› boyunca, fi sebilillah mücahedelerde bulunmuufl ve o u¤urda ca-
n›n› feda ederek Kostantiniye –‹stanbul– da defnolunmufltur. (Nitekim,
müfessiri flehir “Kâdi Beyzavi, tehlikeyi, cihad› terketmekle tefsir eylemifl
ve tefsirinde de bizi Eyyüb el Ensarinin bu eserile istiflhad eylemifltir. Ra-
himehullahu Taala Biz , bu hususu, tercümei hal k›sm›nda da izah etmi-
flizdir. 
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BBuu bbaabb,, EEbbuu EEyyyyüübb eell EEnnssâârrii’’nniinn hhaazzrreettii AAlliiyy RR..AA..AA.. hhüümmaa iillee 
bbeerraabbeerr IIrraakkttaa ddaallaalleettttee bbuulluunnaann ff››rrkkaallaarrddaann HHaarriicciilleerr iillee 

hhaarrbbeettmmee¤¤ee ggiittttii¤¤iinnee ddaaiirrddiirr

HHaaddiissii fifieerriiff —— 117755 ::
TTeerrccüümmeessii :: ‹bni Asâkir, Ebu Sad›k’tan rivayet ederek diyor ki, “Biz

–yani Ebu Sad›k– Irakta iken Ebu Eyyüb el Ensari R.A.A. bizim yan›m›za
teflrif eyledi. Biz, Ebu Eyyüb Hz. ne  (Ya Eba Eyyüb , Hak Sübhenehu ve
taala, seni Fahri Alem S.A.T.A.V.S. in sohbetile müflerref buyurdu, Hic-

rette hanei saadetinize mihman –misafir– olmak suretile sana fleref ve iz-
zet verdi. Bu fleref ve izzet kafi iken, ben sana teaccüb ederim ki, her ne-
rede cihad zuhur  etse, o tarafa istikbal ediyorsun, teveccühün gerek küf-
fara gerekse islama olsun, bazan da di¤er tarafta mukatele ediyorsun, bu
ne tuhaf bir haldir? dedi¤imde, Ebu Eyyüb el Ensari bana cevab olarak bu-
yurdu ki, (Muhakkak olarak, Resüli Ziflan bizimle ahdeyledi –söz verdi–
ki, siz, bir gün gelecek, Nâkisler, Kâs›tlar ve Mâr›klar ile mücadele ede-
ceksiniz. ‹flte, o zaman, siz ,Hazreti Ali’nin maiyetinde cenk ediniz, bu-
yurdu. fiimdi ben de Resülüllüh hazretlerinin sözüne ittiba ederek, “Na-
kisler“le cenkte, yani, Ebu Bekir R.A.T.A. in yan›nda mürtedlere karfl› ci-
had edildi¤inde, Hazreti Ali ile beraber bulunup mürtedlerle mukatele et-
tim ve ben o ahdi yerine getirdim, flimdi de (Kâs›t)larla mücadele ediyo-
rum ki, Muaviye ve ashab›n›n askeridir, teveccühümüz onlard›r; o ahdi
de yerine getiriyorum ve inflaallah Hz. Ali ile beraber bulunaca¤›m, amma
o (Mar›kî)nin askeri henüz zuhur etmedi, görmedim.) diye buyurmufltur.

HHuullââssaa:: Bu eserden murad, Hazreti Ebu Eyyübün ahdi Resülüllaha ri-
ayet eyledi¤ini ve her mücahedede haz›r bulunma¤a ihtimam etti¤ini ve
bundan sonra olacak mücahedelerde dahi bulunma¤a niyetleri oldu¤unu
beyand›r. “Nakisîn”; muahedeyi bozanlard›r ki, asr› saadetten sonra, S›d-
dîki Azam’›n hilafeti zaman›nda “biz zekat vermeyiz” diyerek mürted
olan arab müflrikleridir. Binaenaleyh Ebu Eyyüb Hz. o müflrik ve kürted-
lerle vukubulan muharebede, -Hz. Ali ile beraberdi “Kas›tîn” de Hazreti
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Muaviyenin, Hz. Osman R.A. hüman›n kan›n› istemek üzere, halifei hak
olan Hazreti Ali R.A Anhe karfl› huruc eden “Fiei hat›e” dir. Bu mücahe-
de de dahi Hz. Ali’nin maiyetinde bulunmufltur. 

“Mar›kîn” ise, huruc manas›na olup birtak›m cahil ve garazkâr olan
adamlar bir araya gelerek, Hazreti Ali R.A. Anhe karfl› muharebeye ç›k-
m›fllar ve Peygamber Efendimizin haber verdi¤i vechile Esedüllah’›n kar-
fl›s›nda periflan olmufllard›r. Bu muharebede de Ebu Eyyüb el Ensâri Hz.
yine Hz. Ali ile beraber bulunmufltur. Nitekim, bu bahis, tercümei hal k›s-
m›nda geçmifltir, bak›veriniz.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 117766 ::
TTeerrccüümmeessii :: Mahif bin Eslem rahimehullahdan rivayet edilmifltir. De-

mifltir ki; Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. bir vakit, Irak’a cenk için teflrif ey-
lemifllerdi. Biz kendisine “Ya Eba Eyyüb sen bu k›l›c›nla Resüli Kibriya-
n›n maiyetinde müflriklerle mukatele ettin, flüphesiz, bu bir emri müstah-
sen ve bir saadeti uzmad›r ki, buna teaccüb olunmaz; lakin bununla ikti-

fa etmeyip flimdi de müslümanlarla mücahede ve mukateleye teflrif etti-
niz. Bunun sebebi nedir?” dedi¤imiz vakit, Ebu Eyyüb Hz. flöyle, bize ce-
vap verdiler: (Resüli Ekrem hazretleri, bizlere, muhakkak olarak üç f›rka
ile mukatele edece¤imizi haber vermifllerdi. Onlar da “Nakisler”, ve “Ka-
s›tlar” biri de “Mâr›klar” d›r. ‹ki evvelkilerle mukatele ederek emri Resü-
li Ziflan› yerine getirdim. Bundan sonra da, inflaellah, Mâr›klar ile de mu-
katele ederim) diye buyurdular.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 117777 ::
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TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri ve Ammarübünü Yasir R.A. Anhü-
maden rivayet edilmifltir: Resüli Kibriya efendimiz, Hazreti Ammar’e hi-
taben: (Ya Ammar, sen e¤er, Ali’yi bir vadiye –dereyoluna– sülûk etmifl
ve insanlar›n da baflka bir vadiye sülûk etmifl görürsen, Hz.Alin’nin sülûk
etti¤i vadiye sülûk ederek nâsi terkeyle. Zira Ali, seni elbette bir emri
mekrüh’e ve maddei hataye sevketmez ve seni, tar›k› hidayetten ç›kar-
maz) diye buyurmufltur.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 117788 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.A. den; demifltir ki: Resüli Ek-
rem efendimiz bu hadisi flerifte; (Bir kimse ki, ben onun nâs›r›  –muin ve
sahibi – olay›m, Ali de onun nâs›r›d›r. -Yahut “Her kimse ki, ben onu se-
verim, Ali de onu sever.– Yâ Rab, Ali’ye muhabbet edene sen de muhab-
bet eyle ve Ali’ye adavet edene sen de adavet eyle.) diye buyurmufltur.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 117799 ::

TTeerrccüümmeessii :: Bu hadisi flerif, evvelti hadisi flerifin meali gibidir. Bu ha-
disi flerif, mütevatir olan hadislerden biridir. Ancak, “Mevla” n›n manas›
ikidir: 1- Nas›r, 2- Muhib manas›nad›r. Fakat, “fiia” n›n Mevlâya verdik-
leri manan›n butlan› zahirdir. fiöyle ki, onlarca, Mevla’dan murad “müte-
sarr›f” demektir, yani “herhangi bir kimseye hakim ve mütasarr›f oldum-
sa, Ali de ona hakimdir!” demektir. Bu ise kat’iyen do¤ru de¤ildir. Zira,
vakti saadette, Resüli Ekrem’den gayr› hakim yoktur. Bu hadisi flerifin si-
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yak› ise vaktinda olmak iktiza eder. Zira (küntü) lafz›yle varid olmufltur.
Amma, e¤er, Resüli Ekremden sonra tasarrufu murad olup hazreti Ali’nin
hilafetine delil olsayd›, (Fe Aliyyün se’yekünün mevlahü) ibaresiyle va-
rid olurdu; öyle olunca, bu hadiste Hazreti Ali’nin hilafetine delil yoktur.
Amma, baz› sahabenin Hazreti Ali ile muharebesi, bu hadise muar›z de-
¤ildir. Zira, onlar›n muharebesi Hz. Ali’ye bu¤zu adavetlerinden de¤il,
belki, davalar› hakt›r. Hazreti Muaviye, hazreti Osman’›n akrabas› oldu-
¤undan, katledenlerin, k›sas edilmelerini taleb idi. (Ve men kutile mazlu-
men, fakad cealna li veliyihi sultanen...) Elaye: Manay› celili:” Bir kimse
ki, katlolunmas›n›n mucib bir hali yok iken katlolunsa, biz, onun velisi,
yani, vefatinden sonra emrine veliy eden varisi için, katl üzerine kuvvet
ve vilayet k›lar›z), yani, muktezay› katl ile onu muaheze ederiz edemek-
tir. Binaenaleyh bu âyeti celileye istinaden, Hazreti Osman’›n kan›n› ta-
leb etmek için hazreti Muaviyeye hak vermektir. Amma, Hazreti Ali’nin
iddias› da, Hazreti Osman’› katleden bir kifli olmay›p belki, bir cemmi ga-
fir, yani, muhtelif kabilelerin bu katil hadisesinde elleri bulundu¤undan,
onlar›n hepsini katletmek büyük bir fitneye ve belki birçok kan akmas›na
da vesile ve sebep olacakt›. An›n için, Hz. Muaviye’den o katilleri affedip
“demi Osman” dan istifa murad› idi. Filvaki, k›sasta, maktülün veresesi
iki hüküm aras›nda muhayyer olduklar›ndan Hz. Ali’nin ictihad› savab,
hazreti  Muaviyenin ictihad› hata oldu. Zira zarar› amme için husumeti
affile hükmetmek evla idi. Elhas›l, bu maddede ashab› kiram hazarat›, üç
f›rka olmufltur: bir f›rkas›, hazreti Muaviye taraf›n› tercih ile o tarafta bu-
lunma¤› ictihad etiler, bir f›rkas› da Hazreti Ali ile racih tarafta bulunma-
¤a ictihad ettiler. Hazreti Ali ile bulunanlar “Resüli Ekrem efendimizin,
mucize olarak” (Benim ümmetinden iki f›rka ictihad mücadelesi yapa-
cakt›r, fakat Hazreti Ali taraf›nda bulunanlar, “savab”a isabet edecektir.)
diye buyurduklar›n sened ittihaz edenlerdir ki, Ammarübnü Yasir ve Ebu
Eyyüb el Ensari R.A. Anhüma gibi ashab› kiram efendilerimiz bu taraftan-
d›rlar. Bunlar, bunlara vas›l olan haberlerle amel etmifllerdir. Di¤er taraf
ise, k›sas istemenin cevaziyle amel edenlerdir. Ebu Eyyüb el Ensari’nin
ve gayrilerinin bu hususta hazreti Muaviye ile husumetleri, savab olan ta-
rafta bulunmakta –kemali salabetlerinden– olup vürud eden âsâr ile amel
etmek kendilerine vacib, terki ise haram oldu¤undand›r. Amma fiia’n›n
baz› tarihler deki münakafla ve tenkidat› türrühat –abes, beyhude ve saç-
ma sözler– dir ki, Ümmeti Muhammed ve Cemaati islamiye aras›nda fit-
ne sokmaktan ibarettir. Hakiki müminlere lay›k olan, bu gibi fitnekâr iti-
katlerden ve lüzumsuz mübahaselerden içtinab etmektir. Hz. Muaviye
(Haccetül Vedâ) da nazil olan (Elyevme ekmeltü leküm dineküm ve et-
memtü aleyküm nimeti ve raditü lekümül islâme dinen,) âyeti kerimesin-
de bulunan muhatablar aras›nda dahil oldu¤u flüphesizdir. Bu hükümden
baz› ashab› kiram› istisna etmek hilafi zahirdir. Binaenaleyh, bu âyeti ke-
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rime kuvvetinde Muaviyeyi tâ’ne delâlet eden bir delil yoktur ve olamaz.
Bu halde, baz› garazkâr müelliflerin sözleri bize delil olabilir mi? O söz-
ler, yahudilerin enbiyay› izam’a yapt›klar› iftira gibidir. Amma, vürud
eden baz› hadislerin nihayeti, “Fiei bâg›ye” olmas›n› müticdir; Fiei bâg›-
ye olmakla, ilandan ç›kmak demek midir? ‹mandan ç›kmay›nca “sahabe
ünvan›” flüphesiz devam eder. 

Bu mevzuu tarafs›z olarak, hakk›yle tahkik ve tetkiki eden ‹stanbul
müftisi, faz›l› muhterem Ömer Nasuhi Efendinin (Ashab› kiram hakk›nda
müminlerin nezih itikadleri ) ünvanl› k›ymetli eserini mütalaa etme¤i ka-
fi görürüz

BBuu bbaabb,, MMüüzzeeyynnee vvee CCüühheeyynnee vvee eemmssaallii ttaaiiffeelleerriinniinn 
mmeeddhhii hhaakkkk››nnddaadd››rr..

HHaaddiissii fifieerriiff —— 118800 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.A. den rivayet edilmifltir ki,
flüphesiz, Resüli ekrem efendimiz buyurmufltur: (Ensar, Müzeyne ve Cü-
heyne ve G›far ve Eflca ve Benu Abdüddardan baz›lar›, sair nas’e nisbetle
daha yak›n ahbablar›md›r. Ol zati Vacibil Vücud Hz. ve an›n Resülü da-
hi ol kabilelere muhib ve nâs›rd›rlar.) demektir.

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi flerifte, zikredilen kabileleri medhü sena vard›r. on-
laradan Allah Taalâ ve Resülünün raz› olduklar›n› ve bunlara hayr murad
ettiklerini beyand›r. Yaln›z Meflar›k› fierifi flerheden “Ekmel Kâdi” de
(Beni Abdüddar yerinde (Beni Abdillah) rivayeti vard›r. Fahri Alem efen-
dimizin bu kabileleri medih buyurmalar›; bunlar›n kendi irade ve ihtiyar-
lar› ile muharebelere koflmalar› ve kendi arzular›yla yerlerinden hicret
ederek ‹slâm ile müflerref olmalar› ve bunlara tâbi olarak di¤er kabilelerin
de iman etmelerine sebep olmalar›, Resülüllah Efendimizin takdir ve r›-
zas›na mezhar olmufllard›r. Ensardan murad, Medinei Münevvere’de
Fahri Alem hazretlerine hürmet ve nusret eden ashab› kiramad›r. “Mü-
zeyne”den murad, Müzeyne kabilesidir ki ashab› kiramdan ve Uhud mu-
harebesinde flehid olan (Vehbübnü Kabusül Muzeni) R.A.A. bu kabile-
dendir ve “Ebu Zerril Gifari R.A.A. bu kabiledendir. “Eflca’” dahi bir ka-
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biledir. “Abdüddar” dedikleri, cahiliyette bir putun ismidir ki ona nisbet-
le onun evlad›na (Benî Abdüddar) denilmifltir ki, ashab› kiramdan “Te-
mimübnü Evsiddar” ve”Ebu Hindiddari” R.A.A. bu kabileden neflet et-
mifllerdir. (Temimübnü Evsiddar, ilk vaiz olarak resmen tayin olunand›r.)

HHaaddiissii fifieerriiff —— 118811 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri Hzr. bir sene cihade teflrif etmeyip,
istirahat etmiflti. –Alâ rivayetin, ordu kumandanl›¤›na tecrübesiz bir genç
tayin edilmifl oldu¤undan o sefere ifltirak etmemiflti.– Fakat, bu âyeti ke-
rimeyi okudu¤u zaman (‹nfiru h›fafen ve sikalen...) Yani, “Sizler, hafif
oluf zad ve rahileye kadir ve merkepleriniz salih olsa da, ve yahut, a¤›r
olup yürüyüp gitmeye muhtaç ve rahileniz de olmay›p eflyan›z› arkan›z-
da tafl›ma¤a mecbur olsan›z dahi yine fi sebilillah mallar›n›zla, canla-
r›n›zla düflman ile mücahede ediniz.” demekir. Bunun üzerine, Hazreti
Mücahid, derhal harekete geçti, çocuklardan, ve kad›nlardan maada kim-
selere cihad farzoldu. (izah›, iflte bu âyeti celileye nazaran). Lakin, ciha-
din farzolmas›, e¤er kendi memleketlerini düflman istila, yahut yak›n ve
muttas›l olan yerleri istila edip ve o memlekette de müdafaaya kâfi kuv-
vet olmay›p umumi seferberli¤e ihtiyaç has›l oldu¤una göredir. ‹flte, o za-
man cihad (Farz› ayn) olur. Amma, miktar› kâfi asker bulunur ve bu kuv-
vet de müdafaaya elveriflli olursa o zaman cihad (Farz› kifaye) olur. Am-
ma, e¤er, küffar›n tecavüzü yok iken küffar›n bir kalesini fethetmeye te-
flebbüs edildi¤i takdirde, o zaman cihad (müstehab ) olur. Zira, bu âyeti
kerime nazil olduktan sonra, flu âyet nazil olmufltur: (Felevla nefere min
külli firkatin minhüm aifetün li yetefakkahu fiddini...) Yani, müminlerin
her kabilesinden bir cemaat gazaye ç›km›yorlar m›? Ç›ks›nlar, di¤er bir
k›sm› da Rasülullah S.A.V.S. ile kals›nlar ki,, dinde f›k›h ilmini teallüm
etsinler, yani muharebeye gitmeyen cemaat, Kur’an› Kerimi, sünneti Re-
süli, feraiz ve âhkâm ilimlerini okusunlar ve o gazaye giden cemaati, yurt-
lar›na avdet ettikleri zaman irflad ve cihad’den kaçman›n ceza ve azabiy-
le onlar› inzar etsinler ki emir ve nehiy ile islah› nefsedip Hak Taalâ’n›n
azab›ndan korunsunlar.” demektir. Binaenaleyh, evvel ki âyet, Tebük
muharebesinde nazil olup cihad o zaman (farz› ayn) olmufl idi. Ebu Ey-
yüb Hz. an›n için, cihadi terketmifl iken cihade fluru’ etmifl ve “Ben bu
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âyeti kerimede, gazayi terketmekte hiçbir ruhsat göremiyorum” diye bu-
yurmufllard›r. Amma, sonraki âyeti celile, evvelki ayeti kerimenin tâmi-
mini tahsis etmifl oldu¤undan umumun cihade ç›kmas›n› tahfif eylemifl-
tir.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 118822 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Davud ve Tirmizi ve Nesei ve ‹bnü Hibban ve Hakim
ve Esmübnü Ebi ‹mran’dan rivayet ederler. Eslem demifltir ki: “Biz mâfle-
ri ashab ve tâbiin ne zaman ki Kostantiniyeyi  –‹stanbulu– hedef tutarak
Medinei Münevvere’den ç›kt›k, ordunun emiri Halid ibnil Velidin o¤lu
Abdurrahman idi. Vakta ki, medineye (‹stanbul flehrine) yanaflt›k, Rum-
lar, kalelerin ta duvarlar›na kadar, arka verip yap›flm›fllard›. Derken içi-
mizden bir mücahid –kahraman– düflmana derhal fliddetli bir hücum etti.
(Bu zat, Abdullah bin Zararedir.R.A.A. ) Herkes, birbirine, bu zatin, bir-
denbire, hamlesini hofl görmiyerek teaccüble, (Ey asker, elini çek, harbe
kendini atma!) demek suretile menetmek istediler; herkesin bu teklifi fay-
da vermeyince (Bu mücahid kendini tehlikeye att› ) diye söylendiler. Bi-
zim içimizde bulunan “Hazreti Halid Ebu Eyyüb el ensari R.A.A. (Ve la
tülku bi eydiküm ile tehlüketi...) âyeti celilesini okudu ve “Ey nâs, siz bu
âyeticelileyi böyle te’vil edip, tehlikeden murad, zahirde kendini tehlike-
ye atmak –zan ile– manas›n› veriyorsunuz. Halbuki bu âyeti celile, bizim
hakk›m›zda –yani, ensar› kiram hakk›nda– nazil olmufltur. Sebebi de flöy-
ledir: (Vakta ki, Hak Sübhanehü ve Taalâ, Peygamberine nusret ve imda-
da eyledi, bizler birbirimize “Ey ihvâni din, flimdiden sonra, biraz vaki,
mallar›m›z›n bafl›nda bulunal›m, onlar› islah ile meflgul olal›m, ve art›k
cihadi terkedelim” diye konufltuk. Bu âyeti celile bunun üzerine nazil ol-
du. Yani Hak Celle ve alâ, cihadi erketmek, kendini tehlikeye atmak de-
mek oldu¤u için bizi nehiy buyurmufltur. Ebu ‹mran’e bunlar› nakilden
sonra, Ebu Eyyüb el Ensari R.A.A. in cihade kemali ihtimam ile devam ve
hiç bir zaman mücahede etmekten hali kalmad›¤›n› beyan eylemifltir ki,
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nihayetül emr, cihad için Kostantiniyye’ye kadar var›p orada vefat etmifl
ve oraya defnedilmifltir. Mamafih, baz› ülema hazarat›, tehlikeden murad,
fi sebilillah infâk› terketmektir. diye de tefsir etmifllerdir. Bu bahis, 174
üncü hadisi flerifte geçmifltir. 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 118833 ::

TTeerrccüümmeessii :: Kabusübnü Ebi Zabyan’dan, o da babas› Ebu Zabyan’dan
rivayet ederek diyor ki: ”Ben M›s›r’a vard›m, gördüm ki, bir kafile, Ko-
stantiniye gazas›ndan henüz avdet etmiflti. Onlar bana flöyle haber verdi-
ler: (Vakta  ki biz muharebe yerine vard›k, bir de bakt›k, Ebu Eyyüb El En-
sari R.A.A. hali ihtizar’a gelmiflti. (Yani, son saatlerini yafl›yordu.) Bize
vasiyet ederek dedi ki, (ne zaman benim ruhum kabzolunacak, siz atlar›-
n›za bininz, sonra düflmana mülaki olunuz, düflman, sizi geri döndürme-
yiecek bir yere vard›n›z m›, atlar›n›z›n ayaklar› nereye gelecek olursa o
yeri tahmin ederek oraya bir kuyu –mezar– kaz›n›z ve beni, oraya defne-
diniz ve akbrimin üzerini düzleyiniz, sonra, siz ve atlar›n›z, benim kabri-
mi çi¤neyiniz ta ki kabrimin yeri bilinmez olsun) diye  vasiye eti. ‹flte,
Ebu Eyyüb’ün vefatini ve ne gibi vasiyet etti¤ini ve nereye defnettiklerini
o kafile, M›s›r ahalisine haber verdiler. Aliyyül Kâari rahimehullah, “fie-
maili fierif” flerhinde demifltir ki: (Ebu Eyyüb hazretleri, her ne kadar, te-
vazular›ndan dolay› ehli tevhid gazilerini atlar›n›n ayaklar› alt›nda kab-
rim kals›n ve kimsecikler bilmesin” yani, “hâk ile yeksân olay›m “demifl
ise de, Hak Sübhanehu ve Taala (Men tevadaa refehullah) mantukunca,
kabri fleriflerine ol mertebe fleref ve flöhret vermifltir ki, Rumeli ve Anado-
lu ‹slâm halk›n›n ve hatta, bütün âlemi ‹slâm›n gözbebe¤i mesabesinde,
büyük bir mevki ald›¤› görülmekte ve dost düflman, herkes ziyaret etmek-
tedir. R.A.T.A. Binaenaleyh, Hz. Halid’in vasiyeti yerine getirilememifl ve
Meflhedi pâki 13 as›rdan beri fevkalade itina ve dikkatle muhafazas›na ih-
timam edilmektedir. 

Biz, bu bahsi, tercümei hal k›sm›nda da izah etmiflizdir. Oraya bak›-
veriniz.
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BBuu bbaabb EEbbuu EEyyyyüübb eell EEnnssâârrii’’nniinn hhaassttaall››¤¤››nnddaa vvee ââhh››rreettee 
tteeflflrriiff bbuuyyuurraaccaa¤¤›› vvaakkiittlleerrddee kkeennddiilleerriinnddeenn ssaadd››rr oollaann 

ccüümmlleelleerr bbeeyyaann››nnddaadd››rr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 118844 ::

TTeerrccüümmeessii :: ‹bni Asakir, tâbiinden Ebu Zeyd’den rivayet ederak de-
mifltir ki: Tâbiinden “Nevfül Bikaliy” ile beraber –yani, Ebu Zeyd ile Nev-
fül Bikaliy R.A. Anhüma– Ebu Eyyüb el Ensari R.A.T.A. in a¤›rca olan
hastal›¤›nda iyadesine –istifsar› hat›r›na– gittik, bakt›k ki illeti, flikayet
edilecek dereceye gelmifl. –yukar›da geçti¤i vechile hastal›¤› ishal idi–
Nevf, dua maksadiyle (Yâ Rab, Ebu Eyyüb’e afiyet ve flifa ihsan buyur) de-
yince, Ebu Eyyüb Hz. buyurdu ki: (Benim için böyle dua etmeyin, belki,
“Ya Rab, e¤er, Ebu Eyyüb’ün eceli yak›n ise, Ebu Eyyüb”e ma¤firet ve rah-
met eyle, e¤er eceli yak›n de¤il ise afiyet ve flifa ihsan buyur” diye dua
ediniz) tarz›nda bize nasihat eylemifltir. R.A.T.A. Sonra onlara, bu gele-
cek hadisi flerifi okuyarak ruhunu teslim eylemifltir.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 118855 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. den rivayet edilmifltir:
“Vakta ki kendilerine vefat edecek zaman yaklaflt›, buyurdular ki: (Ben
Resülüs Sakaleyn S.A.T.A.V.S. Hz. den iflitti¤im bir hadisi flerifi –siz,
yanl›fl anlamamak ve yanl›fl mânâ vermemek için– sizden sakl›yordum,
amma, flimdi ise beni ölüm alâmetleri sard›; binaenaleyh o gizledi¤im ha-
disi flerifi size haber verece¤im: Ben bizzat, Resüli Kibriyadan iflittim, bu-
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yurdular ki: (Ey ashab›m e¤er, faraza, sizlerde hiç günah bulunmasay-
d›,Hak Sübhanehu ve Taalâ, sizleri giderip baflka bir halk  –yani, kavm–
halk eder idi ki, onlar günah iflleyip o Gaffarüzzünub olan Zati Ülûhiyet
onlar› ma¤firet eyleye). (Allahümme vafü anna vegfirlena verhamna ente
mevlana ve tüb aleyna, inneke entet tevvabür Rahim, birahmetike ya Er-
hamer Rahimin.)

HHaaddiissii fifieerriiff —— 118866 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A.den rivayet edilmifltir. Resü-
li Ekrem efendimiz, bu hadisi flerifte, flüphesiz, flöyle buyurmufltur: (Ey
ashab›m, –faraza– e¤er sizlerde hiç günah bulunmasayd›, Hak Sübhane-
hu ve Taala, baflka mahlûklar, bir cemaat, halkeder idi ki, onlar günah ifl-
leyip onlar› ma¤firet ederdi) diye buyurmufltur.

‹‹zzaahh›› :: Bu iki rivayette, Ebu Eyyüb’ün gizledi¤i –saklad›¤›– meselenin
acba vechi nedir? Malûmdur ki herkes, bu hadisi flerifin hikmet ve neza-
hetini anlayamayaca¤› için, günah ifllemeye mübafleret ihtimali  olur, do-
lay›s›yla Hak Taalaâ’n›n ruhsat›na vâk›f olur da günah ifllemekte laübali
olma¤a vesile olabilece¤i flüphesizdir. Binaenaleyh, bir âlimin de baz›
kimselerin, ruhsat› ilâhi hakk›ndaki hikmet ve nezaketi yanl›fl anlamak
ihtimaline binaen, baz› meseleleri ketmü ihfa etmesi caizdir. Fakat, Ebu
Eyyüb Hz. bu hadisi flerifi evvelce gizlemifl iken hayat›n›n son demlerin-
de izhar ve tebli¤ buyurmas› (le yübelli¤üfl flahidü minkümül gaibe) hadi-
si flerifine imtisal etmek içindir. “Yani, haz›r bulunan, gaib –bulunma-
yan– olana tebli¤ etsin.” Zira, e¤er, ketmetseler idi, yani, saklay›p rivayet
eylememifl olsayd› bu hadisi flerifi kendinden baflka, tebli¤ edici bulunma-
d›¤›ndan, hadisin zayi olmas›na sebep olurdu. An›n için ahirül emir nakil
ve rivayet eylemifltir. 

Bir sual: Bu hadiste insanlar›n günah ifllemesine teflvik ve günaha ter-
gib manas› anlafl›lm›yor mu? 

C: Hay›r, anlafl›lmaz; zira, (Vaid) emniyeti terke dair âyati celile ve
ahadisi flerife buna muar›zd›r. Hele Ebu Eyyüb Hz. nin bu hadisi flerif ma-
lumlar› iken, din emirleri, ve ruhmat ve af taraf› olan mesleklere süluk et-
meyip daima azimetler ve alâmeti ukubet korkusu olan mesleklere sülûk
buyurmak meslek ve meflrebleri olmas› karinedir ki, bu hadis flerif (zahi-
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rine mahmul ve her kimseye hitap de¤ildir), belki de Hak Sübhanehu ve
Taalâ’ya takdis ve tenzih s›fatlar›n›n ihtisas›n› ve mâsivallah olan mahlû-
kat daima isyan ve günah içinde puyan olduklar›na “dâl ve emâre” oldu-
¤unu beyand›r. Nitekim ‹bni Melek, Meflar›k flerhinde der ki, “Bu hadisi
flerifin mânâs›nda, herkesi günaha sevke tergib etmek demek de¤ildir ve
belki, ashab› kirama’a tesliye ve kalblerindeki korkunun fliddetini tahfif
içindir. Zira, ashab› kiram’de “Havfullah” öyle bir mertebede idi ki, baz›-
lar› da¤bafllar›na kaçmak, baz›lara da kad›nlar›ndan uzaklaflmak, baz›lar
da uyku ve rahatlar›n› terketmek... ye teflebbüs etmifllerdi. Binaenaleyh
Hak Sübhanehu ve Taalâ’n›n rahmetinin vüs’atine delalet eden hadisi fle-
riflerle kendilerini tesliye etmek icab etmifl ve Allah Cellen’in affü ma¤fi-
retini rica ve istirham etmek üzerine tembihdir.

BBuu bbaabb,, kkaabbiirr ss››kkmmaass››nnddaann hhiiçç kkiimmsseenniinn 
kkuurrttuullaammaayyaaccaa¤¤››nnaa ddaaiirrddiirr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 118877 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.T.A.den rivayet edilmifltir. Re-
sülü ekrem efendimiz buyurmufltur ki: (E¤er, bir kimsenin kabir s›kmas›n-
da  kurtulmas› mümkün olsayd›, bu sabiy –olan çocuk– kurtulur idi) de-
mektir.

‹‹zzaahh›› :: Bilindi¤i gibi, bu hayatta herkes muvakkat ve fânidir, yani,
herkes ölecektir. fiüphesiz befler için ölüm muhakkakt›r. Bu hadiseden
bir ferdin kurtulmas›na imkan yoktur, insan nihayet, kabre girip kara top-
ra¤a gömülecektir. ‹nsan›n ruhu kabzolunup kabrine yerlefltirildikten
sonra, Vacib Taalâ taraf›ndan “gerek ruhu, gerekse söz anlama¤a medar
olacak ve suale cevab verebilecek derecede his ve akl›, kendisine iade
olunacakt›r. O halde, onun yan›na iki melek gelip “itikad›n›” kendisin-
den sorarlar. Bu sualin hikmeti  de mümin ve muti olanlarla, mümin ve
muti olmayanlar›n malâikece malûm olmak içindir. Çünkü mümin ve
muti olanlara, kabir içinde, ona göre inam ve ihsan olunacak, olmayanlar
da azab ve ikab edilece¤i muhakkakt›r ve azableri de k›yamete kadar de-
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vam edecektir. Bu sualden ve azabdan müstesna olanlar (yaln›z enbiyay›
izam hazaratiyle hadis ve akaid kitablar›nda yaz›l› olanlar) dan maada,
hiçbir kimse kurtulam›yacakt›r. Hatta, iman›n› kurtarabilen âsi müminle-
re de kabirde “Zam” vard›r. Yani topra¤›n insan› kucaklamas› demektir
ki, muhakkak olacakt›r. Mesela; bir kimsenin gurbette olan evlad› gelip
ana ve babas›na kavufltu¤u zaman birbirlerine nas›l muhabbet ile sarma-
fl›rlarsa, mümin ve sabiy olanlara da kabir öylece zam yapar, Amma, ma-
azallah münkir ve münâf›k ve kâfir olanlar›n ise azab› kabirde (da¤ta ile)
olacakt›r Yani aya¤› ile bafl›, fliddet ve meflakkat suretiyle, birbirlerine
zam olunacak, kemikleri birbirine kar›fl›p hurdehafl olup azab edilecektir.

Bu hadisi fleriften anlafl›ld›¤›na göre, sabiy olanlara da zam vard›r.
Lakin (Münkereyn) in suali muhakkakt›r, yani, sabiy ye de sual edilme-
sinde ehli sünnetin ittifak› vard›r. Ancak , hususi bir melek o sabiyye ce-
vablar› tellkin edecektir. Nitekim, Siyer kitaplar›nda, Fahri Kâinat efen-
dimiz, o¤lu Hazreti ‹branim’e telkin edip (Kul Rabbiyellah, ve dini islâm
ve Resüli Ebi) diye bulurduklar› sabittir.  Sual: ”Sabiyye telkin bir mele-
ki müvekkel ile olunca, bu sualin ne fayda ve hikmeti vard›r” denilebilir.
Cevab: Bundaki hikmet, Hak Sübhenehu ve Taalâ zürriyyeti  Benî Adem’i
âlemi ervahi de isticvab eti¤i zaman (kâlû belâ) diye tasdik ve iman etmifl-
lerdi ya; iflte, o inanlar›na, Hak Taalâ flahid oldu¤u gibi, kabre vard›¤›nda
kabirde bulunan Melaimei kiam da flahid olsunlar içinder. Ve yar›n Ahi-
rette fieytan aleyhil lâ’ne, o benim hizbimdir,  diye dava edecek olursa,
Hak Taalâ âlemi ervahdeki iman›na flahid ve Enbiyaullah dahi, dünyada-
ki iman›na flahid, kabirde de melâikei kiram dahi iman›na flehadet etmek-
le fleytan aleyhil lâ’nenin mezmum ve medhur ve makhur olmas› içindir.

BBuu bbaabb,, AArraabb kkaavvmmiinniinn iimmaannee ggeellmmeessiinnddeenn ssoonnrraa AAcceemm’’iinn ddaahhii 
iimmaannee ggeelleeccee¤¤iinnee vvee bbiirrççookk mmeemmlleekkeettlleerriinn ffeetthh vvee 

iissllââmm aasskkeerriinniinn tteecchhiizz eeddiilleeccee¤¤iinnee ddaaiirrddiirr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 118888 ::
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TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.AT.A. den; flöyle demifltir: Resüli
Ekrem efendimiz S.A.A.V.S. buyurmufltur ki; (Tahkik ben, rüyamda bir
siyah koyun sürüsü gördüm ve onun ard›s›ra bir sürü beyaz koyun gör-
düm ki. o siyah koyun sürüsünü takib ederek tâbi oluyordu. S›dd›k› aza-
ma hitaben, (Ey Eba Bekir, sen bu rüyay› tabir et bakal›m) diye buyurdu.
S›dd›k› Azam Hz. de cevaben: “Ya Resülallah, o siyah koyun sürüsü,
Arab kavmidir ki, zat› risaletinize tâbi olup getirdi¤iniz dini celili Mu-
hammediye dahil oldular, o beyaz koyun sürüsü de Acemdir. –Bu tabir,
Arab’dan gayr› bütün milletlere flâmildir ki iflte, o milletlere biz Türkler
dahi flüphesiz dahiliz ve hem de lehül hamd önderiz.– 

Arab’dan sonra onlar da senin dinine tâbi olmak üzere Arab’a tâbi
olacaklard›r. Binaenaleyh, bu rüyan›n tâbiri öyle olsa gerektir” diye tevil
ve tâbir eylemifltir. Bunu üzerine, Fahri Alem Efendimiz de, (Evet, seher
vaktinde, bir Melek geldi, bu rüyay› senin tâbirin gibi tâbir eyledi) diye
buyurmufllard›r.

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi fleriften anlafl›ld›¤›na göre, bir mümin, gördü¤ü rü-
yay› öyle rastgele, herkese tâbir ettirmemeli, belki âlim ve salih bir kim-
seye yordurmal›. Öyle, cahil ve hasud bir kimseye tâbir ettirmemeli, ve
rüyay› tâbir edecek zat te rüyay› görenin haline ve garaz›na münasib bir
surette tabir etmelidir. Bak›n›z; Fahri Alem Efendimizin himmeti âliyele-
ri; Ümmeti Muhammedi tanzim ve bütün âlemi befleriyeti islah etmek ol-
du¤undan, gördü¤ü rüya da, koyunu Ümmeti Muhammedin kesretiyle,
afaki olarak tabir buyurdular. Yoksa as›l koyun e¤er mal isteyen kimse
görse mal›n kesretiyle tâlibi ilim görse kesreti ilim ve e¤er, salik görse,
seyri sülûkünde muvaffakiyet ve salâh ile tâbir olunuur. Elhas›l, rüya en
evvel tâbir edenindir. (Allahü âlemü bissavab).

HHaaddiissii fifieerriiff —— 118899 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. flöyle demifltir: Resüli Ek-
rem S.A.T.A.V.S. efendimiz buyurmufltur ki; (Ey benim ümmetim, yak›n
bir zamanda sizin üzerinize vilayetler –memleketler– fetholunur, ve as-
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kerler zuhur eder, bunlar›n içinden, sizin üzerinize kat’i tarik etmek ve
memleketi fesade vermek üzere bir f›rka gönderilir. Sizin içinizde cenge
kadir olanlar›n›z, o asker üzerine  gidip cenk –muharebe– etmeyi kerih
görür. Kendi kavmini terkeder, yard›m ve muavenet etmekten çekinerek
o ecnebi kabileden mala ve paraya tamâ edip hiyanet ve irtidad  eder ve
onlara yüz vererek kendini isticar –ücret istemek– suretiyle, onlara ikbal
ve müracaat eder ve flöyle der: “Hangi kabile vard›r ki, bana bin alt›n ve-
ya kurufl verip bizim gibi yi¤it ve kahramanlar› onlara yard›ma etmekle
askere gönderir” diyerek konuflur. Halbuki, ona yak›flan kendi kabilesine
hücum eden düflmana karfl› kendi kabilesine sadakat göstererek, yard›m
etmek ve onlar›n ihtiyac›n› temin etmek ve nihayet ahiret amelini kazan-
ma¤› ve flehadet mertebesini teketmemek idi: Dünyal›k için, böyle kendi-
ni befl paraya satmamal› idi. Ey ümmetim, agâh olun ki, o kimse  muha-
rebe edip yaralanarak ve ya maktul olarak vücudünden akan kan›n son
damlas›na kadar, kendi nefsini ve flerefini o kimseye satm›fl oldu¤undan,
art›k o bir köleden veya bir hizmetkârdan baflka birfley de¤ildir) diye bu-
yurmufltur.

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi flerifte, (Emsar) kelimesi, büyük flehir manas›nad›r.
(Bas) asker manas›nad›r ki gönderilen k›t’a demektir. (Cünd) ise mutlaka
asker demektir. (Mücennede) askerin çoklu¤u ve intizam› güzel olmak
manas›nad›r. Elhas›l, bir kabilenin kendi içlerinde cengâver askeri var
iken, insanlar›n dünya mal›na tamâ ederek, kendini muhalif tarafa –düfl-
mana– icar ederek satmas› ve milletine ve dinine ve vatan›na ihanet ve
hiyanet etmesi ve nihayet sadakatle ve fi sebilillah harbetti¤i takdirde
ak›tt›¤› kan›n her damlas›na mukabil, kendisine vâ’dolunan binihaye ec-
rü hasenat› terketmesi ve binaenaleyh r›zay› ilâhiden de mahrum kalma-
s› kadar hamakat ve cehalet tasavvur olunmaz. Bu sebeple de farzolan “s›-
lai rahim”i terketmesi ve Rabbül Alemine’e ve Resülüne isyan emifl olur
ki, bu da flüphesiz, dinin za’f›ndan dolay› oldu¤u muhakkakt›r.

BBuu bbaabb,, mmüümmiinniinn ss››hhhhaattll›› zzaammaann››nnddaa kkaazzaanndd››¤¤›› 
hhaattaa vvee ggüünnaahhllaarr››nn,, hhaassttaall››¤¤›› zzaammaann››nnddaa ççeekkttii¤¤ii iizzttiirraabb

vvee iinniillttiilleerrii mmaahhvveeddeeccee¤¤iinnee ddaaiirrddiirr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 119900 ::
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TTeerrccüümmeessii :: Bu hadisi fleriften anlafl›ld›¤› vechile, bir mümin, elin-
den geldi¤i kadar derdlerden ve hastal›klardan korunmaya çal›flmas›, di-
ni ve ‹slâmi bir vazifesidir. Lakin flayet, muktazay› befleriyet hastalanacak
olursa, o kadar mahzun ve müteessir olmamal›d›r. Zira ne kadar zahmet
çekip sabrederse, meflakkat ve zahmeti nisbetinde indellah ecrü mükâfat
al›p menfaatlan›r, ve e¤er seyyiati varsa, k›yamet gününde, mizan›na kon-
maz, affolunur ve  hatta o nisbette derecati artar. Fakat hasta olan kimse
mümin olmazsa, art›k, her ne kadar sabretse, ona faydas› olmaz.” Zira,
sabr›n flart› imand›r. Amma, müminin günah ve hatalar› iki k›s›md›r: Bir
k›sma, kaza ve keffaret ve tevbe ve had ve k›sas laz›mgelenlerdir ki, bu k›-
s›mlar dünyada icra olunup indellahta makbul olursa, Ahirette azap ve
ikab olmaz. Di¤er k›s›m günah ve hatalar ise, tevbe ve isti¤fare muhtact›r.
Bu k›s›ma günahlar›n sahibinin hasenat ile ve sair mükeffirat ile, maline
bedenine ve evlad›na isabet eden bela ve musibetlerle mahvolmak caiz ve
mümkündür. Amma, kâfir ve müflrik olanlar›n salih amelleri makbul de-
¤ildir. Onlara olan musibetler de, temettüler de musibettir. Zira, temettü’-
leri flüphesiz (istidrac) d›r. Mümin olan›n temettüü yani, hay›r ve nimete
mazhar olmas› flükrü mucip oldu¤undan flâkir olur, musibete mâruz kal-
d›¤›nda sabreder. Çünkü iman sayesinde flükrü ve sabr›, inflaellah, mak-
bul olaca¤› için, mümin hakk›nda, ayn› nimet ve rahmettir. (Lillah il,
hamdü vel minnetü alâ tevfik›l iman.)

BBuu bbaabb,, kkiimmsseenniinn,, ddüünnyyaaddaa yyaapptt››¤¤›› kkööttüü aammeelllleerrii,, vveeffaatt eeddeenn 
bbiillddiikklleerriinnee ggeeccee vvee ggüünnddüüzz hhaabbeerr vveerriillddii¤¤iinnee ddaaiirrddiirr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 119911 ::
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TTeerrccüümmeessii :: Musannif Merhum, üstazi olan fleyhu’l hadis Celaleddin
es Suyuti’den “Rahimehümallah” naklen diyor ki: Hazreti mihmandar
Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. gazaya ç›kt›¤› vakit, yolda, k›ssahan âlim bir
vâize tasadüf eylediler. Vâiz vâz›nda demifltir ki: (Bir kul, sabah vaktinde
bir amelde bulunsa, o gün akflam›nda kendinden evvel ahirete giden ken-
disinin dost ve bildiklerindene olan ihvan›na, o etti¤i amel arzolunur,
–bildirilir– yine, gece bir amelde bulunsa, o gecenin sabah›nda yine o bil-
diklerine arzolunur) deyince, Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. vâizin bu ke-
lâm›n› iflitti¤i zaman, teaccübünden kemali teessürle, vaizin yüzüne ba-
karak: “Ey efendi, sen ne söylüyorsun, senin bu iddiana delilin var
m›d›r?” diyerek davas›na delil istedi.Va›dda (Evet benim iddiam do¤nu-
dur) diyerek bu hadisi flerifi okudu. Hazreti Ebu Eyyüb bunun üzerine Ce-
nab› Hakk› tazarruve niyaz ederek flöyle buyurmufltur: ”Ey benim mabu-
du zi flan›m, dostlar›m olup benden evvel vefat eyleyen (Ubadetübnü Sa-
mit) ve (Sadübnü Ubade), sahabe olan kardefllerime (Hasenatül ebrar,
Seyyiatül Mukarrebin) kötü amellerimden onlara malûm olanlarle beni
onlara karfl› rüsvay “mahcub” etme!” diyerek teessürünü izhar edince,
Vâiz dahi Ebu Eyyübe hitaben, Cenab› Hakka kasem ederek dedi ki: (Hak
Sübhanehu ve Taalâ bir kuluna vilâyetini verdi mi –yani, onu sevip ken-
dine dost etti mi–  onun ahirette bulunan ihvan›na, onun güzel amelleri-
ni daima bildirerek onu onlara karfl› sena buyurur) dedi. Yani, vâiz de-
mek istedi ki, Ey Eba Eyyüb el Ensari, ashab› kiram aras›nda senin mer-
tebe ve vilayetin müsbet oldu¤undan, korkma; Hak Celle ve alâ, senin gü-
zel amellerini onlara bildirerek zikri cemil ile sena eder, demek istedi, ve
flüphesiz de öyledir.

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi fleriften anlafl›ld›¤›na göre, Ebu Eyyüb el Ensâri Hz.
ni vaizi tasdik etmesi, kendisinin verâ ve nezahati, makam› havfte bulun-
du¤unu ve ashab› kiramin “Veliyullah” mertebelerinde olduklar›n› isbat
etmektedir. Ve’”Sa’dübnü Ubâde” ve “Ubadet übnüs Sâmit” R.A. Anhü-
ma hazarat›, Ebu Eyyübül Ensari’den evvel irtihal eylemifllerdi. Ebu Ey-
yüb R.A.A. hz. kendisi ensar› kiram›n büyüklerinden olup bu iki zati âli-
kadir dahi ensar›n eflraf›ndan idiler. Bunlar, dünyada iken bütün ashab
ve ensar hazarat› bu zatlere tazim ve bunlar›n mehabbetleriyle gözleri
münevver oldu¤undan âhirette dahi bunlar›n yan›nda mahçup olmaktan
ihtiraz buyurduklar›ndan bu ikisini tahsis buyurmufltur. Ve bunlar›n ara-
lar›nda meveddet ve uhuvvet ol derece idi ki, tarifi kabil de¤ildir. fiuras›
da malûm olmal›d›r ki bir insan bir günah iflledi mi, derhal yaz›lmaz ve
aher’e iflaa edilmez, belki, ›srar eder ve akflama kadar tevbe etmezse o za-
man ilan olunur. Binaenaleyh, bize lay›k olan budur ki, elden geldi¤i ka-
dar günah ifllememektir. Enbiya, Evliya ve Ülema, Meflay›h, Abâ ve Ec-
dad’›n ruhlar›n›n hoflnud ve raz› olduklar› ve olacaklar› salih amellerle
ifltigal etmelidir., ta ki, zevat› izam›n muhabbet ve ülfet ve flefaat ve tevec-
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cühlerini elde edebilelim. (Veffekanallahü taalâ ilel a’malis salihati). 
BBuu bbaabb,, bbiirr kkiimmssee vveeffaatt eettttii¤¤ii vvaakkiitt,, oonnuunn rruuhhuunnaa,, eevvvveellccee 

vveeffaatt eeddeenn mmüümmiinnlleerriinn rruuhhllaarr››nn››nn mmuullââkkii oolldduu¤¤uunnaa ddaaiirrddiirr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 119922 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. den rivayet edilmifltir. Re-
süli Ekrem efendimiz, muhakkak olarak buyurmufltur ki: (Bir müminin
ruhu kabzolundu¤u vakit, Hak Sübhanehu ve Taalâ’n›n kullar›ndan, ev-
velce âhirete gidip rahmeti Rahmana vas›l olanlar, (dünyada, ehli dünya
bir maddeyi müjdelemek için gelen müjdeciye nas›l meserret ve ikram ile
mülâki olurlarsa) birbirlerine, sahibinize ve dostunuza müsaade veriniz
ve bir fleyler sormak suretile, kendisine s›k›nt› vermeyiniz, bakal›m, biraz
istirahat etsin. Zira, vücudunda ruhunun kabzolunmas› sebebile, fliddet-
li meflakka ve izt›rab  vard›r.) derlir. Onlar da ona biraz zaman mühlet ve-
rirler, sonra onlar –ölülerin ruhlar› – ervah› emvat– onun yan›na gelip
dünyada bulunan akraba ve taallüka ve ahbab ve yaranlar›ndan havadis
iserler. Ve flöyle sorarlar:  (Filan kimse ne yap›yor, filan hatun ne yap›-
yor? Kendisi evlendi mi?...) diye sorarlar, o mümin dahi, dünyada kalan-
lar›n hüsnü hallerinden ve salih amellerinden veyahut, kötü hallerinden
ve fasid amellerinden haber verir. Onlar, yani, o ölülerin ruhlar› bir
adamdan sual ederler ki, o zat vefat etmifl ve”neuzu billâhi taalâ, süi
hat’ime ile gitmifl ve o ehli imana bittabi, lah›k olmam›fl –kavuflmam›fl– o
ruhlar, o zat›, halen dünyada zannediyorlar. Halbuki o adam âhirete git-
mifl ve çok sene de geçmifl binaenaleyh, bu yeni gelen mümin onlara (si-
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zin sordu¤unuz adam benden evvel vefat etti diye haber verince, onlar –o
ruhlar– vaziyeti anl›yarak istirca ederler, yani “inna lillah ve inna ileyhi
raciune” derler ve o adam Cehennem’e gidip kendilerine mülâki olama-
d›¤›na vak›f olurlar ve onun anas›n› ve mürebbisini –onu, a’mali saliha-
ya ve iman›n vas›talar›na sevk ve terbiye etmedikleri için– zemmü ta’n
ederler. Fahri Alem Efendimiz,  bu hadisi flerifi buyurduklar›n›n akibin-
de (Ey benim ümmetim, sizin salih amelleriniz, flüphesiz ehli âhiretten
olan akraba ve afliretlerinize bildirilir. E¤er, ameliniz hayr olursa, onlar
ferahlan›r, ve derler ki, “Ya Rabbena, bu kimsenin hayr ifllemesi, senin
fazlu rahmetindir, bu kimsenin üzerine nimetini tamamla ve bu kimseyi,
o nimet üzere ruhunu kabzeyle” diye dua ederler. O zat›n kötü amelleri
bildirildi¤i zaman, ahirette olanlar, o kimse hakk›nda hüznü keder duyar-
lar ve “Yâ Rabbena, bu kimseye raz› oldu¤un ve onu sana yaklaflt›racak
salih amellere muvaffak buyur.” diyerek niyazda bulunurlar.)

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi flerifte, bize olan hisse, e¤er bir kimseyi, ana ve ba-
bas› güzel terbiye eder ve salih amellere sevkederlerse, o evlad›n âhireti
(iflei radiye) ye mülhak ve refiki âlâya ilhak olur ve o evlad ile beraber
Cennet’e gider ve ehli âhiret aras›nda müteber ve memeduh olur. E¤er ak-
sine, fena terbiye eder, kötü amellere tergib veya, evlad›na güya, merha-
met ederek onu kötü amellerden kokutmay›p ve korumay›p cehalet için-
de puyan ve bu sebeple de süi hatimeye müncer ve müntehi olursa, Al-
lah Celle’nin salih kullar› aras›nda, o ana ve baba mezmum ve menfur
olur ve o evlad›n dahi “mebde ve maad›” hüsranda kal›r. (feneuzu billâhi
taalâ, minel mezemmeti fil mabedei vel maadi beynel hullani minel iba-
di).
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HHaaddiissii fifieerriiff —— 119933 ::

TTeerrccüümmeessii :: Bu hadisi flerif “ Camiül Kebir”dendir, evvelki hadisi fle-
rifin ayn›d›r. Yaln›z baz› kelimelerde muhalefet oldu¤u bellidir.
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HHaaddiissii fifieerriiff —— 119944 ::
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TTeerrccüümmeessii :: Bu hadisi flerif dahi evvelki ile ayni mealdedir.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 119955 ::

TTeerrccüümmeessii vvee iizzaahh›› :: Bu hadisi flerif dahi evvelkinin ayn› ise de, baz›
tafsilat› flöyledir: ‹nsana ölüm haberleri ki zaaf, a¤r›, izt›rab... gibi emare-
ler belirmeye bafllad› m›, melekül mevt –Azrail A.S.– gelip o kimsenin ru-
hunu kabzedece¤i zaman (sekerat-i mevt) dedi¤imiz “can çekiflme“ dev-
resi bafllar. Sekerati mevt, çok fliddetli ve izt›rab aver bir safhad›r. Bu es-
nada, insan›n aln› terler, nefesi daral›r, gözlerinin feri gider, kalbi çok za-
y›flar ve çok süratli atar, rengi sarar›r. E¤er, o zat, itikadi tam ve imani
kâmil ve milleti hanifiye üzere ise, ona müvekkel olan melek, onun yü-
zünü mesheder ve okflar; bu büyük müjdeden daha sevimli ve daha sa-
adetbahfl bir müjde tasavvur olunamaz; onun için, baz› kimselerin son ne-
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feslerinde gülümsemeleri –tebessümleri– melâikenin okflamas›ndan ileri
geliyor.

Ondan sonra bir “Kabza” ile ruhu kabzolur ve derhal bütün vücudün
hayat faaliyeti durur. Ancak nefes tamam oluncaya kadar “iflitmesi” –his-
si semi– kal›r, an›n için, o anda, ona “Kelimei flehadet“in telkini çok fay-
da verir. Sonra, müslümanca y›kan›r ve kefenlenir, namaz› k›l›n›r ve ve-
sedi kabre indirilir, üzerine toprak örtülür. Ruha, cesed ile kefen aras›na
girer ve cesede hulûl eder, bir nevi hayat bulur ki, bu hayat dünya haya-
t›na muhaliftir. Sonra Sual Melekleri –Münker ve Nekir A.S.– gelirler,
malûm sualleri irad ederler, o kabir de Cennet bahçelerinden bir bahça
veya Cehennem kuyular›ndan bir kuyu olur. Bunlar Kuran ve hadisi fle-
riflerle sabit oldu¤undan inan›lmas› vacib fleylerdir. Mamafih, inan›lsa
da, inan›lmasa da bunlar olacakt›r. Çünkü, befler için ölüm muhakkak ve
katidir, kabir de hakt›r. ‹nanarak gitmek baflka, inkâr ederek gitmek yine
baflka. (Hatemallahu taalâ avak›bena bilhayr)

Bitince zinciri saat, durur Rakkaas, demez t›k t›k;
Çün ani ömrün tamam›nda denir ruha hemen ç›k ç›k!
Alup saatten ibret kim muaddil ol, umurunda;
Yar›n yevmi kiyamette, nefi vermez, demek h›k m›k!

BBuu bbaabb,, EEbbuu EEyyyyüübb eell EEnnssâârrii’’nniinn,, kkaabbiirr aazzaabb››nn››nn hhaakk vvee mmuuhhaakkkkaakk 
oolldduu¤¤uunnaa ddaaiirr rriivvaayyeett eeyylleeddii¤¤ii hhaaddiissii flfleerriiffee mmaahhssuussdduurr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 119966 ::

TTeerrccüümmeessii :: ‹man› Taberani ve Ahmed ve Buhari ve Nesei, Beraübnü
Azib’den, o da Ebu Eyyüb el Ensari’den rivayet ederler. Resüli Ekrem
efendimiz, Ebu Eyyüb el Ensari’ye hitaben: (Ya Eba Eyyüb, benim iflitti-
¤im sesleri, sen de iflitir misin? Ben, yahudilerin, kabirlerinde azab olu-
nurken seslerini iflitiyorum) diye buyurmufltur.
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‹‹zzaahh››  :: Malûm oldu¤u üzere, insan, (âlemi Ervah – âlemi emir), (âle-
mi maiflet – alemi dünya), (âlemi kabir – âlemi berzah), (âlemi ahiret – ha-
flir ve hisab âlemi) gibi dört âlemden geçmek mecburiyetindedir. ‹flte flim-
di biz, ikinci ,alemde –dünya âleminde– bulunmaktay›z ve burada bulun-
mam›z da muvakkattir. Sonra üçüncü âlem olan kabir âlemine gidece¤i-
miz muhakkakt›r. Bu hadisi flerifte, kabir azab›n›n hak oldu¤una delalet
vard›r. Ve azab› iflitmek mümkünattan ve mahsüsatten olup, amma, ade-
tullaha muhaliftir. Ancak harikulade olarak, mucize veya keramet tarikiy-
le hissetmek ve iflitmek mümkündür.

Zira ehli sünnet vel cemaat indinde kabir azab› hak ve sabittir, bil-
cümle küffare ve müminlerin âsilerine tatbik olunur. Bunu inkâr eden
mübtedi ve fâs›k olur. Ancak, hakikati sabit olduktan sonra keyfiyetinde
ihtilaf olunmufltur, ki bu azab, yaln›z ruha m› olur? Yaln›z cesede olsa,
ruhsuz cesed müteellim olmaz. Belki, bunun hakikat› azab cesede olup, o
azab› his ve o azab ile müteellim olacak kadar ruh cesede taalluk ettirme-
¤e, Hak Sübhanehu ve Taala’n›n kudreti oldu¤unu ikrar ve itiraf ettikten
sonra, bir fleyin keyfiyetini teakkul edememekten, onun asl› olmamas› lâ-
z›m gelmez, diye itikad etmektir. Çünkü asl› mümkünattand›r ve bir
mümkünü muhbiri sad›k haber verdikten sonra, ona itikad etmek laz›m-
d›r. Mesela: Uykuda olan bir kimsenin gördü¤ü rüyay›, yan›nda oturan
bir kimse bilmez ve hissetmez ve ona nakletmeyince onun malumu olma-
d›¤› gibi mezarda yatan ölüyü de cemadat gibi mulahaza ederek, hali ma-
lum olmamak caizdir. Sual: Cenab› Paygamber, efendimiz, Ebu Eyyüb’ün
iflitmedi¤ini bildi¤i halde, “Yâ Eba Eyyüb iflitmedin mi?” diye sualinin
acaba sebebi nedir? Cevab: Güya Yahud’un sesleri, Fahri Kâinata nisbet-
le öyle bir mertebede idi ki, adeta, harikulade olmaktan ç›km›fl ve hemen
herkesin iflitmesi mümkün olacak dereceye gelmiflti, yahut, harikulade
kaz›yesi, enbiyaya mahsus olmay›p, belki baz› havass› ümmetten olan
kimseler de, keramet tarikiyle zuhuru caiz oldu¤undan, Ebu Eyyüb haz-
retleri de havastan ve asfiyadan olmakla iflitmesi mümkün ve caizdir de-
mek olur.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 119977 ::
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TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.T.A. den, flöyle demifltir: Resü-
li Ekrem efendimiz buyurmufltur ki: (Ey ashab›m ve ümmetim, sizler, di-
ni Muhammedinin “gavâm›z› dine vak›f ve hakk›yle ehlü liyakat sahibi
zevat elinde kald›kça, zevali için a¤lamay›n›z. Lakin bir vakit olur ki,
umuru dine vukufu ve ehlü erbab› olmayanlar›n ühdesine geçer ise iflte
,o zaman, dinin ziyan›na korkup a¤lay›n›z) diye buyurmufltur.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 119988 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.A. den, flöyle rivayet edilmifltir:
Resüli ekremS.A.T.A.V.S. buyurmufltur ki: (Dabbetül ard denilen mah-
lûk, Süleyman Aleyhisselam’›n mührü, Musa Aleyhisselam›n âsâs› eline-
de oldu¤u halde bir gün ç›kacakt›r. Mümin olan›n yüzünü nurland›r›p ci-
laland›racak ve kâfir olan›n da burnuna niflan vuracakt›r. ‹flte o zaman,
mümin ve kâfir o kadar aflikâr olur ki, hatta, bir yemek sofras›nda bir sof-
ra ahalisi topland›klar› vakit, birbirlerine hitap edecek olsalar, kâfir olan
kimse, mümine “ya mümin” diye hitap eder, mümin olan da kâfir olana
“yâ kâfir” diye hitap eder. Yani, mümin ve kâfir o zaman o kadar belli
olur ki, herkesin kalbinde bulunan iman ve küfürü aflikâr olur. Elhas›l o
vakitte munaf›k bulunmaz, ya mümin veya kafir bulunacakt›r.) demektir.

‹‹zzaahh›› :: Ülemay› kiramca “Dabbetül ard“›n vücudunda ihtilaf yoktur.
Çünkü âyeti celile ile sabittir: (Ve iza vakaal kavlu aleyhim, ahrecna le-
hüm dabbetel ard› tükellimühüm enen nase kanu biayatina la yuk›nune.)
buyurulmufltur .Yani insanlar›n üzerine Hak Taalâ’n›n gazab› hükmolun-
du¤unda, biz azimüflflan onlar için yerden bir “Dabbe” ç›kar›r›z. Onlara
konuflup Kur’an› Kerim’e ve Peygambere iman ve îkan etmediklerini be-
yan eder, demektir. Fakat –Dabbetül ard’›n– cinsinde ihtilaf olunmufltur,
baz›lar›, insan nev’indendir, baz›lar›, acib flekilde bir hayvand›r, dediler.
Bundan baflka ç›kaca¤› yer ve zaman hususunda da ihtilaf vard›r. Resüli
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Ekrem efendimiz, bir hadisi flerifinde (Dabbetül ard’›n zuhurundan evvel
salih amellere mübaderet ediniz, zira, ondan sonra, tevbe etmek fayda
vermez.) buyurmufltur.

BBuu bbaabb KK››yyaammeett’’iinn vvaassff›› hhaakkkk››nnddaa vvaarriidd oollaann 
bbiirr hhaaddiissii flfleerriiffee ddaaiirrddiirr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 119999 ::
TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.A. den; demifltir ki: “Bir defa

Fahri Alem S.A.A.V.S. efendimize yahudi âlimleri gelip flöyle bir sual
irad ettiler; dediler ki: ”Cenab› Hak Taalâ, Kuran› Kerim’inde; (Vel ardu
cemian kabdatühü yevme k›yameti...el âye) buyuruyor; Yani k›yamet gü-
nünde yer ve gökler, Hak Taala’n›n kabzai ‹lâhiyesindedir). Öyle olunca,
bu insanlar ve di¤er mahlûkat nerede bulunacakt›r, dediler. Bunun üzeri-
ne, Resüli Ekrem efendimiz, onlara flöyle cevab verdi: (O zaman insanlar
ve mahlûklar, bir kitab›n yaz›s› gibi olurlar, yani, bir kimsenin elinde bir
kitab bulunsa o kitab›n içinde bulunan yaz›lar›, nokta ve harekeleri ve sa-
ir rakam ve nak›fllar›, nas›l, kitab ile beraber o kitab› elinde tutan kimse-
den ayr›lm›yorsa, bu kâinat ta k›yamet gününde, yed’i kudreti Samadâni-
ye de öyle bulunacakt›r.) diye buyurmufltur. 

Bu âyeti kerimenin tefsirinde ‹mam› Begavi R.A. rivayet eder ki; ”Hak
Sübhanehu ve Taalâ bu ard›, yed’i kudretine al›p (Enel Cebbaru; Eynel
Mütekebbirun) diye Ceberut ve Kibriyâ ile zâti Ülûhiyetini senâ eyler” di-
ye ilan eyler “ucub ve kibir ile muttas›f olan mütekebbirler nerede!” de-
yecektir.
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BBuu bbaabb,, KK››yyââmmeett ggüünnüünnddee oollaann mmuuhhaassssaammaatt vvee eenn eevvvveell 
mmuuhhaassaammaa oolluunnaaccaakk kkiimmsseelleerr hhaakkkk››nnddaadd››rr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 220000 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A den rivayet edilmifltir: Re-
suli Ekrem efendimiz S.A.T.A.V.S. buyurmufltur ki: (K›yâmet gününde en
evvel muhasama –düflmanl›k ve muhakeme ve dâva– bir erkek ile kar›s›
ve anas› aras›nda cereyan edecektir. Ol günde, kad›n›n, zevcine etti¤i fe-
nal›klardan dolay›, elleri ve ayaklar›, aleyhine flehadet eder, dili söyle-
mez. Bunun gibi, zevcin de, aleyhine olarak zevcesine etti¤i fena muame-
le, ... dan ötürü eller ve ayaklar flâhid olur. Sonra, adamlar, hizmetçileri-
le beraber getirilir, adamlar›n hizmetçilerine ettikleri fena muamele ve ifl-
kencelerden, hizmetçilerin de efendilerine yapt›klar› hiyanet ve taksirât-
tan dolay› muhakeme olunur, sat›fl esnas›nda yapt›klar› hilelerden ve tar-
t› eksikli¤inden, al›c›lar›n da dalaverelerinden dolay› muaheze olunur ve
hak istifa edilir. O gün, ölçü, dara olmad›¤›ndan, zâlimin hasenât›ndan
al›n›r, mazluma verilir; mazlumun da seyyiâtinden al›n›r, zâlime defedi-
lir. Ondan sonra, kibir ve ucub ve cebbârl›k edenlere s›ra gelir. Bunlar,
demirden yap›lm›fl çubuklarla dövülerek “Bunlar› atefle at›n›z” diye em-
rolunur. Lâkin, bu gibiler, Cehennem’e girecekler mi yoksa (Ve in min-
küm illâ vâriduha, kâne alâ Rabbike hatmen makd›yya) âyeti kerimesin-
deki murad olan “vürûd” m›d›r –yani, ey insan, sizlerden herkes, Cehen-
nem’e u¤ray›p ondan geçecektir ve bu hüküm, Hak Sübhanehu ve Ta-
alâ’n›n kaza etmifl hükmüdür ki bundan hiçbir vechile tehalluf olmaz.–
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Bu âyetten murad, o cebbarlar –mümin olmalar› sebebile– Cehennem’den
geçmek mãnâs›na m›d›r, bilmem) diyerek, cebbarlara makam› tehdidde
böyle buyurdular.

‹‹zzaahh›› :: (‹lâ) demek, yemin etmektir. fieriatte zevc olan kimse dört ay
veya daha fazla, hatununa yaklaflmamak üzere yemin eder ve dört ay ta-
karrub etmez ise, o kad›n, kocas›ndan “talâk› bâyin” ile boflanm›fl olur.
E¤er, dört ay içinde takarrub ederse –yaln›z yemin etti ise– yemin keffâ-
reti iktiza eder. E¤er, haccetmek veya baflka bir fleyle ta’lik ederse, mese-
la “e¤er takarrub edersem, filân madde bana haram olsun” derse, o mad-
deyi yapmak lâz›md›r.

(Vürud) ta’biri, duhûl mânâs›na oldu¤u, Firavnun kavmi hakk›nda (fe
evredehümünnar’e) buyurulmufltur. Fakat bu hadisi flerifte varid olan
âyeti celiledeki vürûdun mânâs›, flâri’ taraf›ndan sükût ile vaki oldu¤u
için, ashab› kiram efendilerimiz, bu âyeti kerimenin nüzulünde a¤lam›fl-
lard›r. Hatta “‹bni Revaha” Hz. evine a¤layarak gitti¤i için, ailesi ve hade-
meleri ne için a¤lad›klar›n› sorduklar›nda, “Ben bu âyeti okudu¤um za-
man anlad›m ki, hiçbir kimse yoktur ki, Cehennem’e girmesin; zira, vü-
rud duhûl mânâs›na oldu¤u muhakkak olup, tecavüz mânâs›na oldu¤u
malûm de¤ildir” diye cevap verdiler. Maahâzâ, birçok ashab› kiram efen-
dilerimiz, bu âyeti celiledeki vürûd’e “duhûl” mânâs›n› verdiler; çünkü
âyetin afla¤›s›nda (sümme müneccil lezinet takav) âyetile müteselli oldu-
lar ve baz› müfessirler, “vâridüha” diyerek, s›rât› geçmek mânâs›d›r, yani
Cehennemi görmemifl ve S›rat’› geçmemifl hiçbir kimse kalmayacakt›r
demektir, dediler. Zira, baz› âsar karinesiyle “vürûd”e müminin Cehen-
nem’den necati ile mânâ verdiler. (Allah’u â’lemu bimuradihi.)

BBuu bbaabb,, CCeehheennnneemm’’iinn nnee mmeerrtteebbee ddaarr oolldduu¤¤uunnaa ddaaiirrddiirr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 220011 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. e müttas›l sened ile Abdul-
lah ‹bni Amr, ‹bnil Âs R.A.A. hüma rivayet eylemifltir. Abdullah R.A.
Anh buyurmufltur ki: (Ve iza ülkû minha mekanen dayyikan...) Ayeti ke-
rimedeki mekâni dayy›k ‘› beyan ve tefsir ve temsil ederken, “Kâfirlerin,
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cehenneme at›lacaklar› yerin darl›¤›, “m›zrak›n demire sapland›¤› mahal-
de demirin ucunun sivrildi¤i ne kadar yer iflgal ederse, küffar›n dahi ce-
hennemde yerlerinin darl›¤› o kadar olacakt›r, diye buyurmufltur.

‹‹zzaahh›› :: Bu ayeti celile, umum küffar hakk›nda ve Resüli Ekreme nazil
olan Kuran-› Kerime “Esatiri evvelin” diye iftira ve Resüli Ziflane “sokak-
ta yürür ve yeyip içer, bizim gibi bir beflerdir” diye risaletini inkâr eden-
ler hakk›nda nazil olmufltur. Hak Sübhanehu ve Taalâ bu âyeti celileler-
de buyurdu ki: (Cehennem bu münkir ve küffar›, yüz y›ll›k uzaklardan
gördü¤ü vakit, gayz› ve zefiri art›p ateflinin ve alevinin sadas›na  küffar
iflittiklerinde, vaveyla kopar›p a¤laflma¤a ve kendileri helaktan sonra he-
lake vaki olduklar›na hüzün ve teessüf etme¤e bafllarlar. Onun üzerine,
Hak Celle ve alâ, buyurur ki; (Ol kâfirler Cehennemin dar yerine, elleri
boyunlar›na ba¤lanm›fl oldu¤u halde at›l›rlar. Helâklerini, kendileri davet
edip flimdi de helâk olduklar›n› anlarlar.)

BBuu bbaabb,, PPeeyyggaammbbeerr EEffeennddiimmiizziinn kkeerriimmeeii ppaakkiizzeelleerrii 
HHaazzrraattii FFaatt››mmee RR..AA.. aannhhaa yyaarr››nn mmaahhflfleerr yyeerriinnddee 

SS››rraatt kkööpprrüüssüünnüü nnaass››ll ggeeççeeccee¤¤iinnee ddaaiirrddiirr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 220022 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.A. den, Resüli Ekrem buyur-
mufltur ki, (Vakta ki, k›yamet günü olur, arfli âlâ’n›n bat›n›ndan bir mü-
nadi nida eder; der ki: (Ey ehli k›yamet, bafllar›n›z› e¤iniz ve gözlerinizi
kapay›n›z, zira; Muhammed A.S. ›n kerimei muhteremeleri Fat›me R.A.
Anha, S›rat’tan cennete geçecektir. S›rat’› geçinceye kadar, edeb ediniz)
diye nidâ olunur. Herkes bafl›n› e¤ip gözlerini yumar ve Seyyide Nisai eh-
li Cennet, yetmifl bin “Hur’i în” ile flimflek gibi S›rat’› geçer) diye buyu-
rulmufltur. (Biz bu hadisi flerifi, rivayetinde olan zâ’f›ndan dolay› (Fati-
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metüz Zehra) R.A.A. Anha ünvanl› eserimizde kaydetmemifl idik, her ne
kadar Hakim ‘sahihdir’ demifl ise de).

BBuu bbaabb hhüübbbbii ffiillllaahh yyoolluuyyllee sseevviiflfleenn mmüümmiinnlleerr hhaakkkk››nnddaadd››rr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 220033 ::
TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. den rivayet edilmifltir. Mu-

hakkak Resüli Ekrem efendimiz buyurmufltur ki: (Allah için, birbirlerini
seven kimseler yar›n, arfli âlâ etraf›nda yakuttan yap›lm›fl kürsiler üzerin-
de birbirlerile görüflüp muhabbet ederler) demektir.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 220044 ::
TTeerrccüümmeessii :: Bu hadisi flerif evvelki hadisi flerifin ayn› oldu¤undan

meali malûmdur.
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BBuu bbaabb,, bbuu üümmmmeetttteenn ––üümmmmeettii MMuuhhaammmmeedd’’ddeenn–– 
CCeennnneettee ddaahhiill oollaaccaakkllaarr››nn hhiissaabbss››zz oollaaccaa¤¤››nnaa ddaaiirrddiirr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 220055 ::

TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensari R.A.T.A. rivayet edilmifltir. Muhak-
kak , Resüli Ekrem efendimiz, bir gün ashab› kiram›n›n mecilsine teflrif
ederek buyurmufltur ki, (Ey ashab›m sizlere müjde vereyim ki, benim üm-
metimden, flüphesiz, yetmifl bin kiflinin hisabs›z olarak –yani hisablar›na
bak›lmadan– Cennet’e girmelerile benim kalbimde gizledi¤im murad›m›n
kabülü beyninde, Rabbim Taalâ beni, muhayyer b›rakt›. Binaenaleyh, siz
ne dersiniz? Yetmifl bin kimsenin girmesini mi kabul edeyim, yoksa, kal-
bimde  gizledi¤im  muradam› m› ihtiyar edeyim?) diye buyurdu. Ashab›
kiramdan baz›lar›; (Ya Resülellah, senin gizledi¤in murad› ihsan buyu-
rursa, onu ihtiyar etmeniz daha hay›rl›d›r” dediler Resüli Ekrem hezret-
leri, bir fley söylemiyerek halvethanelerine, tadarru ve niyaz için girdiler.
Biraz sonra, ç›karak buyurdular ki: (Muhakkak, Rabbim Taalâ ve tekad-
des, yetmifl bin kifliyi bigayr› hisab Cennet’e  kabul buyurmakla beraber,
o yetmifl bin’in beher binine yetmifl bin daha ziyadesiyle ihsan buyurdu.
‹flte, benim kalbimde gizledi¤im ve ahirette, Rabbimden rica ve istirham
edece¤im murad›m bu idi.) diyerek, müjdeyi tamamlad›lar. (Bu hesaba
göre, Ümmeti Muhammed’den Cennete girecek ehli iman›n yekûnu;
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4.900.000.000.) dört milyar  dokuz yüz milyondur. (Bu hisab ve mikdar
kesret –çokluk– tan kinaye olsa gerektir.) Ebu Eyyüb el Ensari, bu hadisi
flerifi, naklettikleri zaman, mecliste bulunan Ebu Rühüm R.A.A. dedi ki;
“Ya Eba Eyyüb, Rasülüllah efendimizin gizledikleri muradlar› hakk›nda
zann› âliniz nedir?” deyince, Ebu Eyyüb R.A.A. ”Hay›r, birfley bilmiyo-
rum” diye cevab verdi. Onun üzerine Ebu Rühüm, Cenab› Edib efendimi-
zin S.A.A.V.S. Allahü âlem, muradlar› flöyledir: ”K›yamet gününde, Hak
Sübhanehu ve Taalâ’ya arz ve niyaz buyuracaklard›r ki, (Ya Rab, herhan-
gi bir kimse ki senin vahdaniyetini ve Resüli ziflan›n Muhammed Musta-
fa’n›n kema hüve hakkahu, Peygamber oldu¤unu diliyle ikrar ve kalbiyle
de tasdik ederse, yani flehadet ederse, ol kimseyi, lütfen ve fadlan, Cen-
netine kabul buyur.) diye istirhamda bulunacak ve Hak Taalâ Hz. dahi ha-
bibinin bu flefaatini keremen ve merhameten kabul buyuracakt›r. Maama-
fih, bu cevab›, Ebu Eyyüb  el Ensari’nin vermesi ihtimali  de vard›r. (Lil-
lâhil Hamdü vel minnetü ve liresülihis salâtü vet tahiyyetü.)

HHaaddiissii fifieerriiff —— 220066 ::

TTeerrccüümmeessii :: Bu rivayette (Seb’ûne elfen vel Habietü) Vav ile varid ol-
mufltur. Meali flerifi, yukar›daki hadisi flerifin ayn›d›r. 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 220077 ::

TTeerrccüümmeessii :: Bu hadisi flerif te evvelkinin ayn›d›r. Yaln›z, (Ve le sev-
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fe yu’tike Rabbuke fe terda) yani, “Rabbin Celle flânuhu, sana öyle bir
mertebe ihsan edecektir ki, sen ona raz› olursun” âyeti celilesiyle bu ha-
disi flerifler ve Peygamberimizin S.A.A.V.S. (Benim ümmetimden bir
kimsenin  nâr’e dahil olmas›na raz› de¤ilim) buyurdu¤u hadisi flerifi, Üm-
meti Muhammed’den baz›lar›n›n Cehenneme girmelerine mâni de¤ildir.
Nitekim, evvelki hadisi fleriflerde, bu nünafat› defetmek için ülemadan,
lâz›mgelen cevaplar verilmifltir.

Netice olarak denilebilir ki, “bu kelimei tevhid’i –zikrüllah kasdiyle
de¤il de, çünkü, zikrüllüh, ibadeti, iman›atedarük ettikten sonra makbul
olur– iman bahsinde izah edildi¤i gibi, ilave etmek icabeder. Bununla be-
raber, ‘“Lâ ilahe illellah, Muhammedün Resülüllah” kelimei tayyibesini
s›d›k ve ihlâs ve fluur ile ikrar ve tasdik ettikten sonra, bunun üzerine te-
rettüp eden –ikmal için– ahkâmi ‹slâmiyenin emir k›s›mlar›yle amil ol-
mak ve nehiy k›s›mlar›ndan da ictinab etmek –f›rsat elverdi¤i takdirde–
icab eder. Bahusus, bunlar›n mütemmimi olarak (ahlâk› hamidei Muham-
mediye) düsturlariyle de mavsuf bulunmak laz›md›r. 

Tecrid’in 268 inci hadisi flerifinin flerhlerinde gördü¤ümüz hülasay›
buraya kaydederim ki, hakikat bir dereceye kadar anlafl›ls›n. fiöyleki;
“Mahmud binir Rebi’ül Ensarinin” itban ibni Malik R.A.A. hümadan ri-
vayet eyledi¤i bir hadiste, Peygamber efendimiz S.A.A.V. (Allah celle ve
alâ, kendi R›zay› Samadânisini arayarak (La ilahe illellah) kelimei mün-
ciyesini –bilerek, s›dku ihlâs ile ikrar ve tasdik eden– diyen kimseyi nar’›
Cahim’e haram etmifltir, deyince orada haz›r bulunan Ebu Eyyüb el Ensâ-
ri R.A.A. “Bu hüküm mutlak de¤ildir.” diyerek laz›mgelen izah› vermifl-
tir. Filhakika, s›dku candan, gönülden kelimei flehadeti fluur ile söyleyen
kimsenin Cehennem ateflinden kurtulaca¤› flüphesizdir, amma, “bakal›m
bu ikrar›, son nefesinde de tesbit ve muhafaza edebilecek mi? (Allah Cel-
le ve Taala, hepimize hüsnü hatime ihsan ve lütuf buyursun. Amin). 

Hatta, günahlar› affolunmam›fl olan asilerin Cehenneme u¤rad›kan
sonra Cennete girebilecekleri dahi vard›r. Binaenaleyh hadiste olan ta-
rimden maksad tahliddir. Yani, kelimei flehadeti Allah için söyleyen kim-
seler ebedi Cehennemde kalmayacaklard›r, demektir. Daha güzel bir tev-
cihe göre de “ Küffar›n karargâhi bulunan Cehennemin fliddetli k›sm›n›n
ateflinden masun kalacaklard›r demek dahi ne güzel bir tevcihdir. Çünkü,
Allah indinde kullar dört k›s›md›r:

1- Hâlis müminler, 2- Fâs›k müminler, 3- Kâfirler, 4- Münâf›klard›r.

Bu bahsin izah›, birinci hadisi flerifte geçmifltir. Tekrar bir okuyuve-
riniz. Daha tafsilat isterseniz, “ilmi Kelâm “kitaplar›na müracaat etmeli-
dir. 

(Ves selâmü alâ menit tebeal hüdâ)
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BBuu bbaabb EEhhllii CCeennnneettiinn,, CCeennnneettttee,, aassiill vvee ggüüzzeell hhuuyylluu vvee yyaakk››flfl››kkll›› 
aattllaarr vvee  ddeevveelleerrllee bbiirrbbiirrlleerriinnii zziiyyaarreett eeddeecceekklleerriinnee ddaaiirr ::

HHaaddiissii fifieerriiff —— 220088 ::
TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. den rivayet edilmifltir. Resü-

li Ekrem efendimiz buyurmufltur ki: (Hakikat, Ehli Cennet, birbirlerin ya-
kut gibi beyaz develer ve güzel atlarla ziyaret ederler. Cennette, Behaim
–yani dört ayakl› hayvanat– dan birfley yoktur, ancak deve ile kufllar var-
d›r.) demektir.

HHaaddiissii fifieerriiff —— 220099 ::
TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.T.A. den rivayet edilmifltir. Re-

süli Ekrem efendimiz buyurmufltur ki: (Vakta ki sen Cennete girersin, sa-
na iki kanatl› yakuttan bir at getirilir, sen onun üstüne binersin, o seni, is-
tedi¤in yere uçarak götürür.) demektir.

‹‹zzaahh›› :: Bu hadisi flerif ya, birisi Peygamber Efendimize bir sual etti de,
ona cevabd›r. Nitekim, flimdi gelecek hadisi flerifte bu nokta tahakkuk
edecektir ki o vakit bu, hakikat olur. Yahut, bu hadisi flerif, herkese hitab-
d›r, ki, o vakit, Cennete girecek her kimse, bu saadete mazhar olur demek-
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tir ki, o zaman mecaz olur. (Allahü a’lemü bis savab). 

HHaaddiissii fifieerriiff —— 221100 ::
TTeerrccüümmeessii :: Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A. den, demifltir ki: “Bir Arabi

geldi, Resüli Ekrem efendimize dedi ki: “Ya Resülellah, ben at› severim;
acaba, Cennet’te at var m›d›r?” Resülullah Hz. cevaben: (E¤er, sen Cenne-
te girebilirsen, sana, k›rm›z› yakuttan halkedilmifl bir at getirirler ki, o
at›n iki kanad› vard›r, seni istedi¤in yere uçup götürür.) diye buyurdular.

Bu hadisi flerif, her ne kadar Ebu Eyyüb el Ensari’den rivayeti (Ebu
Sevre) –bu Ebu Sevre, Ebu Eyyüb el Ensari’nin kardeflinin o¤ludur, Ebu
Eyyüb R.A.A. bunun amcas›d›r– vas›tasiyle olmas›ndan dolay›, Münker
ise de, ‹mami Tirmizi R.A. Sünen’inde, bu mânâda, di¤er bir tarik ile se-
nedi kuvvetlendirmifltir. fiöyle ki, Resüli Ekrem Efendimiz Hz. ne, bir zat
gelerek böyle bir istifsarda bulundu ve dedi ki: “Ya Resülellah, Cennet’te
Dabbe ve Feres var m›d›r?” Resüli Ekrem buyurdu ki: (E¤er Hak Sübhane-
hu ve Taalâ, seni Cennet’e kabul ederse, Cennet’te k›rm›z› yakuttan yara-
t›lm›fl iki kanatl› bir at ihsan edecek ve seni, arzu etti¤in yere uçup götü-
recektir, fakat sen onu istemezsin.) Di¤er bir zat de, “Ya Resülellah, Cen-
net’te deve var m›d›r?” diye sordu, lakin evvelki adama verilen cevap ve-
rilmeyip flöyle buyurdular: (E¤er sen, Cennet’e dahil olabilirsen, Cennet’te
senin için, nefsinin ifltiha –arzu– eyledi¤i ve gözlerinin telezzüz edece¤i
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her fleyler bulunur) demektir.
Bu hadisi flerif’in baflka tariklerle de isnadi sabit oldu¤undan ehli ha-

dis indinde “Hasen”dir diye hükmolunmufltur. (Allahü a’lem bi hakikatil-
hal.)

ÇÇookk KK››yymmeettllii bbiirr DDuuaa

Hazreti Halid Ebu Eyyüb el Ensari’nin R.A.A. kendine virdeyledi¤i
kelamlar›ndand›r ki, (men erade en yeksüre ilmuhu ve yazume hilmuhu
felyecalis gayre afliretihi), yani, her kim ilminin ço¤almas›n›, hilminin ve
itibar›n›n yükselmesini arzu ederse, kavmu kabilesinden baflka bir kavmu
kabilenin ars›nda otursun” diye buyrmufltur. Bu kelamini hazerati mih-
mandar, Peygamber efendimizin hadisi flerifinden iktibas eylemifl olduk-
lar› anlafl›lmaktad›r. Nitekim, bizzat kendisinin rivayet eyledi¤i onuncu
hadisi flerifte izah edilmifltir.

‹‹SSTT‹‹RRHHAAMMNNAAMMEE

Bu naçiz eserimi, bir niflanei ihlas, ve iman, bir abidei hürmet ve
muhabbet, bir recai ülfet ve flefaat, bir vesilei rahmet ve ma¤firet olmak
üzerer” Seyyyidül kevneyn ve Resülüls sakaleyn seyyidüna ve mevlanam
Muhammed Mustafa S.A.A.S. efendimiz hazretlerinin “Ravzai fak ›t›r-
nak-i pür vefaleriyle, çok sevdi¤i sahabisi ve mihmandar› ve bütün islam
aleminin de pek hürmetkar›, arifi Samedani ve mahbubü” Halid bin Zeyd
Ebu Eyyüb el Ensari Rad›ye anhül Bari’nin asitanei aliyelerin, acizane ih-
da ve ithaf eder, lütfen ve merhameten kabul buyurmalar›n› niyaz eyle-
rim.

Hac› Cemal Ö¤üt 

Alasonyal›
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fiu kötü halim ve günah›mla ben bir dua ediyorum. Lakin duam›n
ademi kabulünden dolay› kudsi s›fat olan zatlar›n huzurunda beni mah-
çup etme ilâhi.

Burada aludedamani demek kötülük ve günahtan kinayedir.

Yarab kerem et ni’am senindir.
Af eyle bu müttehem senindir.
Kulun nesi var elinde (Allah) 
Hatta flu yazan kalem senindir.

((‹‹tt iizzaarr))

Mihmandar› Resüli Kibriya hazreti Ebu Eyyüb el Ensari Rad›yellahü
anh efendimizin tercümei hal ve tarihini yazma¤a ve bahusus, Resüli zi-
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flan S.A.A.S. efendimizinden rivayet eyledi¤i hadisi flerifleri tercüme  ve
izah etme¤e, benim gibi bir aciz ve malülün teflebbüs ve müdahale etme-
si, flüphesiz ki, küstahl›k ve ayn› cehalet olaca¤›n› ben de takdir ediyo-
rum; amma, evvelce arzeyledi¤im gibi, bana bu aflk-› heves, evvela, bir il-
ham ve muhabbet ve hürmet eseri, saniyen, merhamet, ve rahmet, him-
met ve flefaat ihtiyac›mdan ileri geldi¤inden, gayr› ihtiyari bu muazzam
ifle giriflme¤e cüret ve cesaret ettim. Neticede anlad›m ki –her hususta ol-
du¤u gibi– bu mevzuda da, ben, çok aciz ve mübtediyim. Lakin, ne çare
ki, bir defa, bu ifle girmifl bulundum. Art›k killeti bidaama, ve kalemimin
aczine, kalbimin yaras›na ve vücudümün illetine bakmadan, eserin ikma-
line çal›flt›m. Fakat, kalemi, mezraai ilimde yetiflmifl ve mürekkebi, ame-
liyati ülema ile terbiye görmüfl bahtiyar bir edib ve kâtib olamad›¤›mdan
dolay›, usûlu tertip ve tahrirde ve bahusus –eserin hacmi büyümemek
için “hadisi fleriflerin tercüme ve izahlar›nda”, tetkik ve tahkik bab›nda–
birçok noksanlar›n göze çarpaca¤› muhakkakt›r. fiu kadar var ki, dünya
ahvalinin insan ve müslüm an kalblerine yapt›¤› fena tesirler için de —
gülüstan -i ilm-ü edeb bahçelerinden devflirebildi¤im bu telifime , lütfen,
atf› naz›r edecek ve mutalaa ellerini ve gözlerini, tenezzülen, ikram ve
hsan buyuracak alim, muhaddis fakih, müerrih edib ve kâtib olan zevati
kirama rica ederim ki, eserimin noksanlar›na bakarak hiddetlenip de “il-
mi bir tedkike müsaid ve mütahammil de¤ildir, binaenaleyh lüzumsuz ve
k›ymetsizdir” diyerek, sadece bir darbei itiraz ile ma¤rurane, ve husuda-
ne elinden bir kenara atmay›p, eserin ruhu ve mevzuu olan ve Peygamber
Efendimiz hazretlerinin çok sevdi¤i ashab›n›n ülemas›ndan ve ecillei en-
sar› kiraminden mihmandar› Resüli Kevneyn, ârifi Samadâni, mücahid fi
sebilillah hazreti Halid Ebu Eyyüb el Ensâri R.A.A.in pek yüksek tarihi-
ni, ilmî meziyetini, flahsi faziletini bahusus flerefi sohbetini mülâhaza
edip ve nazar› dikkate al›p eseri tashih ve ikmal ve matlup olan bir flekle
ifra¤ etmelerini ve bu muaveneti diri¤ buyurmayacak erbab› ilmü irfane,
flimdiden, candan teflekkürlerimi takdim ederim, fakat:

(El leimü yufd›hu vel kerimü yuslihu ) fahvas›nca, ruhan malul olan
kimseler hay›rlar› ifsad, asil ve flerif olanlar ise, bilâkis islah edegelmifl-
tir. Her ne hal ise, erbab› ilmü irfan, benim flimdiki sinn-ü salime, aczü
halime bak›p zaruri olan kusurlar›m› affederlerse iyilik ederler.

Etmezlerse kendileri bilirler. (‹zhar›k›n fliar› dili zar›m›z de¤il, a¤yar
ile cidal bizim kâr›m›z de¤il) Zira gariki bahr› isyan ve noksan olan ve
avamdan bulunan bir adam bulundu¤u hal ile zaten cezas›n› bulmufl de-
mek oldu¤undan hitap ve hesaba çekilmeye de¤eri yok, çekilse de dolu-
dan ›slanm›fl olan bir kimsenin ya¤murdan sak›nm›yaca¤› besbellidir.
(Rabbenâ lâ tec’al fi kulûbina gillen lillezine âmenu rabbenâ inneke entel
vehhâb.)
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Cemal, bilirim kâr›m› ben, cümle hatad›r,
Her kim ki, setreyleye, insan› Hüdad›r
Ey naz›r› âsâr›m olan vâk›f› esrar,
Etme nazar› ayb›ma; bi ayb, Hüdad›r.

‹flte arkadafl, bu kitapta, ifademde, e¤er, hak ve hakikat  bulursan, bun-
lar›n hepsi ancak Hak Sübhanehu ve Taalâ’n›n tevfik› ve Resülünün him-
met ve hazreti mihmandar›n iltifat›d›r. E¤er sehiv ve hata görürsen onlar da
fleytandan ve benim süi amelimdendir. Hemen Rabbim Taalâ benim bu
amelimi, r›zay› flerifine mukarin ve muvaf›k, yazan› da, okuyan› da dinle-
yeni de me’cur ve müsab ve cümlemizi ucub ve gururdan tathir buyursun,
amin.

Sabur ol bofl bulunma, eyleme bir kimseyi techil;
Kifli, kendi cehlini bilmemek mahz› cehalettir.
Umuma hüsnü zanneyle, taharrii uyub etme;
Görürsün kendi ayb›n gör ki, irfan-ü fazilettir.
Ketum ol fâfli esrar etme, olma nakili meclis;
“Nemimet” çünkü, asla affolunmaz bir kabahattir. 
Hasud olma, olursun matlab›ndan mutlaka mahrum,
Aliyül himmet ol kim, rif’at ü feyeza delalettir.
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TTAAKKRR‹‹ZZLLEERR

Eshab ve ensar› kiram efendilerimizden mihmandar› Resulullah haz-
reti Halid Ebu Eyyüb el Ensari R.D. hakk›nda yazm›fl oldu¤um iki cildlik
bu tarihi eserin hakk›nda Türk ve islâm ulemâs›n›n lütuf buyurduklar›
takrizlerdir.

Alemdar› kerimi flahi iklimi risaletsin.
Muinim ol benim daim bihakk› hazreti bâri.
Selim ilhami herdem yüz sürer bu ravzay› pâke.
fiefaatla kerem k›l ya Ebu Eyyüb Ensâri.
Yetiflmez mi bu flehrin halk›na bu nimeti bâri,
Civar›nda resulün bunca eshab› meded kâri.
Hususa ehli tevhidin ne flanl› bir sipehdari.
Mücahid fi sebilillah Ebu Eyyüb el Ensari.
Müflerref eyledi bu merkad› pür fayzi envâri.
Resulullah› mihman edinen yar› vefadar›.
Türab› menkadi pâki mücella eyle epsar›.
Mücahid fi sebilillah Ebu Eyyüb el Ensâri.

‹‹ssttaannbbuull,, ÜÜsskküüddaarr kkaazzaass›› mmüüffttüüssüü,, ffaadd››ll›› mmuuhhtteerreemm ddeerrssiiââmmddaann 
‹‹bbrraahhiimm EEllmmaall›› EEffeennddii’’nniinn ttaakkrriizziiddiirr..

(Bismillahirrahmanirrahim)

Elhamdülillani rabbil alemin, vessalâtü alâ seyyidina ve nebiyyina
muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmain. Bir taraftan bütün ‹stanbul
müslümanlar›n› fesih beyanlar›, tatl› ifadelerile irflad eden, di¤er taraftan
birçok k›ymetli eserlerile mü’minlerin müstefid ve müstefiz olmalar›na
büyük hizmetlerde bulunan fleyhül vâ’izin dersiâmdan Alasonyal› Hac›
Cemal Ö¤üt’ün bu kerre bizlere sundu¤u ve (Eyyüb Sultan) diye tan›d›¤›-
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m›z mihmandar› Resulullah, Hazreti Halid Ebu Eyyüb el Ensari’nin
R.A.T. büyük tarihi ile Peygamber Efendimiz’den rivayet eyledi¤i hadisi
flerifleri ihtiva eden eserini büyük bir zevk ve vecd ile okudum, gözlerim
nurland›, gönlüm sürurland›, âfl›k› ve müfltâk› bulundu¤um Hazreti Ha-
lid hakk›nda bu güne kadar efline rastlamad›¤›m bu bedi’a ile ruhum ka-
na kana suland›. Mütalâas›ndan cidden derin bir zevk büyük bir haz duy-
dum. Müellifini tebrik ve takdire aciz kalemimde kudret bulam›yorum.
Kütüphaneyi irfan›m›z aras›nda büyük bir bofllu¤u dolduraca¤›na hiç
flüphe olmayan ve her gün yüzlerce müslüman›n imdad› ruhanilerine il-
tica ettikleri hazreti Halidin R.A. bizlere daha yak›ndan tan›tan, tertibin-
deki hüsnü intizam› ve tarz› tahriri de ayr›ca ö¤ülme¤e lay›k bulunan bu
eseri bütün dindafllar›ma tavsiyeyi zaid görürüm. Eserin k›ymetini takdir
için müellifini tan›mak kâfidir. Muhterem müellifini tekrar candan tebrik
eyler ve bu gibi nice k›ymetli eserlerin telifine muvaffak olmas›n› Hak
Subhanehu ve Tealâ’dan dilerim. Tevfik Allah’dand›r.

Yokdur böyle bir kitabi nefis
Ola insana halvetinde celis.
Ana besdir musabih ve yaran.
Kime kim ola bu kitab enis.

‹‹bbrraahhiimm EEllmmaall››
1100 NNiissaann 11995555

‹‹ssttaannbbuullddaa ((EEyyuubb SSuullttaann)) nnaammiillee mmaarruuff ccaammii flfleerriiffiinn hhaattiibb iimmaamm›› eevvvveellii
mmuutteehhaassss››ssiinnii iillmmiiyyeeddeenn kkâârrii vvee mmuukkrriiüüll KKuurr’’aann,, 

ffaazziilleettllii HHaaff››zz SSaaiidd EEffeennddii’’nniinn ttaakkrriizziiddiirr..

Muhterem efendim, bütün âlemi ‹slâm›n ve bahusus Türkiye’mizin
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medar› iftihar›, muhitimizin istinadgâh›, müminlerin melce’i penah› ecil-
leyi ensâr ve eizzei ahyâr, güzidei beni neccâr, mihmandar› Seyyidül Eb-
râr, mahbubi ilâhi, muz›fi peygamberi, himayei devletlerinde bulundu¤u-
muz (Halidübnü Zeyd Ebu Eyyüb el Ensâri) Radiye anhül bâri efendimiz
hazretlerinin menak›b› sahabilerile) rivayet eyledi¤i ehadisi flerifenin ter-
cüme ve izahlar›n› hâvi de¤erli ve yüksek bir eserinizin vücuduna flerefi
mazhariyetimizi tebrik ederim ve daha bu gibi nice ilmi ve k›ymettar eser-
lerin tedivinine muvaffak›yetinizi azâmet ve kibriyas›na, inayet ve at›fe-
tinme nihayet bulunmayan, feyyaz› kerim olan Cenab› Hak Tealâ’dan ni-
yaz eylerim. Sureti mahsusada du’ai hayriyenizi rice ve bu vesile ile de
derin hürmetlermi arz ederim efendim.

18.1.1953

(Minne takriz vezzikril cemil ve minallahit  taviz velecril cezil.)

Amcazadeniz eddai bilhay›r, reisül ulema, Çay›rl› elhac Ahmet Efen-
di zade Eyyub  Sultan cami flerifi hatibi ve imam› evveli Said Çay›rl›.

ÜÜsskküüddaarr MMeevvlleevviihhaanneessii flfleeyyhhii mmeerrhhuumm RReemmzzii DDeeddee’’nniinn bbiirr  ttaakkrriizziiddiirr::

Tenperest olma çal›fl ilme revani pak ol 
Al  oku bu eseri ruhu mücessem gibidir.
Can› canana veren böyle yazar asar›.
Dikkat et cümlelerin cümlesi mülhem gibidir.

‹‹ssttaannbbuull BBaakk››rrkkööyy kkaazzaass›› MMüüffttüüssüü ddee¤¤eerriill aalliimmlleerriimmiizzddeenn vvee 
ddeerrssiiaammddaann eeddiibbii mmuuhhtteerreemm ffaadd››ll›› mmüükkeerrrreemm 

ZZiiyyaa BBeeyyeeffeennddii’’nniinn ttaakkrriizziiddiirr ::

Peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa S.T.A. efen-
dimizin mihmandâr› Halid bin Zeyd Ebu Eyyüb el Ensari’nin R.D. kutsi
menk›belerine ait olan bu eseri okudum. En mutemed hadis ve siret ve ta-
rih kitaplar›ndan seçilerek asr›m›z›n lisan›na göre yaz›ld›¤› için emsaline
faik ve mütaleas› ile tenfl›ti uyuna lây›k buldum. Peygamberimiz Muham-
med Aleyhisselam›n emri ilâhi ile Medineyi Münevvere’ye hicretlerinde
kendilerini müsafir edinmek flerefine nail olan bu muhterem sahabinin ya-
fl›n›n ilerlemifl bulunmas›na ra¤men ‹slâm mücahitleri ile birlikte istanbu-
la gelerek burada alemi cemale intikal eyledi¤i eslaf›m›z›n bu babta yaz-
d›klar› çok k›ymetli eserlerde zikr edilmektedir. Müflarünileyh hakk›nda
Arapça ve Türkçe olarak baz› eserler kaleme al›nm›fl ise de muhtevi olduk-
lar› malûmat itibarile israiliyattan salim olmad›klar› gibi elfaz ve ibareleri
de müselsel ve mu¤lak oldu¤undan herkez istifade edememektedir. Bu se-
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beple yüsek bilgin ve de¤erli vaizlerimizden Alasonyal› Hac› Cemal Efen-
di üstad›m›z›n (Ana ve baba haklar›, kad›n ilmihali, ümühani, Hazreti Fa-
t›may› Zehra, hadisi erbain) gibi de¤erli eserlerine ilaveten bu kerre de
mihmandar› peygamberi Ebu Eyyüb el Ensâri’nin yüksek menk›belerine
dair bir eser daha yay›nlayarak bu sahadaki bofllu¤u doldurduklar›ndan
dolay› kendilerini tebrik eder ve dindafllar›m›z›n bu de¤erli eseri mütalâa
ederek mazhar› fuyuzat olmalar›n› tavsiye ederim. Takriz bizden, ecir ve
taviz Allah’tand›r.

10 Kas›m 1955
Ziya Bilgin

HHuuzzuurruu nniihhrriirraanneelleerriinnee::

Maruz bende’i kemterleridir. Tab› ifline daha kolay gelir ümidine bi-
naen yeni harflerle birfleyler karalad›m. O büyük himmetiniz karfl›s›nda
hürmet  ve minnetle e¤ilmekten baflka ne yaz›labilir ne yap›labilir. Cena-
b› Hak’tan zât› âlilerine uzun ömürler ve mütevali mazhariyetler niyaz
ederek mübarek  ellerinizden öperim. Mükerrem üstad›ma efendim haz-
retleri.

5 Teflrinevvel 1955 YYaammaann ddeeddee bbiimmaannaa yyaannaarr ddeeddee..

YYaammaann DDeeddee’’nniinn ttaakkrriizzii

Ah ey aziz üstad, n›hrir-i kemalat-perver,

Sizeden gelen yeni bir ses, yeni bir müjde atefline bir m›zrab gibi, gö-
nüllerin  en ince tellerini ihtizaza getirdi.

Dûdmân-› Celil-i risaletpenahi hakk›ndaki eserlerinizin taze gönül-
lerde ak›tm›fl oldu¤u kanlardan haberiniz var m› üstad. Demek ki gönül-
ler  yeniden kanayacak. Bahtiyar kaleminiz ney olmufl hadis-i rah-› pür
hunu” söyleyecek.

Görün ya Hazreti- Halid, görün bu abd-i nâlâna,
Nazar k›l Tanr› hakkiyçün bu K›tmir-i periflana
Vapurun pervaneleri bunu tertil eder, ç›rp›n›r:
“Hem döner hem eflkini eyler safas›ndan revân”

Habib-i Hudâ’n›n mahbubuna gidiyoruz. Bu ifltiyaka can m› dayan›r?
Yanan, inliyen bir ifltiyak halinde nerelere gitti¤imizin fark›nda de¤iliz.
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Duruyor muyuz, uçuyor muyuz?

Hay›r, ne eo, ne bu... Bo¤azlan›yoruz, ifltiyak›n k›l›c› kan›m›z›
ak›t›yor:

Meflhedimden flevk-i kûyinle revand›r kan henüz,
Görmedi ti¤in benim kâbimde bir kurban henüz.
Bir flehidi dem-hurûflân›m ki gûfl-i can›ma,
Ruh-i Yahya’dan gelir avaz-› istihsan henüz.

Akflamla yats› aras›nda, flebeke-i saadet karfl›s›nda mücessem bir
niyaz ve iltica halinde kapal› gözlerle iç alemimize gömüldü¤ümüz
zaman her fley dil kesilmifltir. Sa¤ taraftan muhteriz ad›mlar›n yaklafl-
t›¤›n› hissederiz. Bu ayak sesleri de¤il, baflka bir fley. Bir musluk aç›l›r,
sonra kapan›r. Derinden gelen bir inilti ehli derdin biri gö¤üs geçiriyor.

K›lma derd ehlini ey ferd-i Samed,
Heybet-i (Sümme rededna) ile red.

Sonra yavafl yavafl uzaklafl›r. Yaklaflma, tevakkuf ayr›l›fl... Fakat nas›l
yaklaflma, nas›l tevakkuf ve nas›l ayr›l›fl? ‹fltiyak visal, hicran... Yaklafl›r-
ken yanar, boyun bükerek dururken yanar, ayr›l›rken yine yanars›n›z

Himmet-i üstadaneleri tevkir ve tebcile sezad›r. Bütün ehl-i ‹slâm›n
minnetini kazanacaks›n›z. ‹nflallah Hakk›n rizas›n›n istihsale de vesile
olur. “Hâlik-› levh-ü kalem sa’yini meflkûr etsin.”

YYaammaann DDeeddee 

ÜÜlleemmaaddaann vvee KKuurr’’aann--›› KKeerriimm’’iinn mmüütteerrcciimmlleerriinnddeenn,, hhuuttbbeelleerree vvee
ff››kk››hh 

iillmmiinnee ddaaiirr mmüütteeaahhhhiitt eesseerrlleerriinn mmüüeelllliiffii ssaabb››kk aallaayy mmüüffttüülleerriinnddeenn 
HHaacc›› MMeehhmmeett fifiaakkiirr EEffeennddii’’nniinn ttaakkrriizziiddiirr ::

Meflhur Eyyub Sultan;

Bu ünvan ile mihmandar› Nebevî, hazreti Halid Ebu Eyyüb el En-
sâri’nin menak›bine dair, Fatih camii flerifi cuma vaizi Alasonyal› Hac›
Cemal Efendi’nin yaszm›fl oldu¤u mühil eserine  takrizi acizanemdir.

Bu kitab›n flah eserdir ey müellif ey Cemal.
Lafz›ma hem ifaden makesi dürri lal.
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Barekallah sanki do¤du  arz› dine aftab
Ehli iman ahz ider andan ziyay› bi kelal.
Eyledin flad ruhu paki hayrül eshab› bu an.
fiübhesiz eyler flefaat ta k›lar mes’ud hal.
Yaz›lm›fl ahbar› esah nuru çeflmi enbiyadan.
Dilnuvazi tercümenle olmufl elbet al, al.
Feyzi ruhaniyetinden ald›n elbet himmeti.
Hiç ne mümkün yaza  mislin nice erbab› kemal.
fiah eba Eyyüb el Ensari zumenak›b zu vefa.
Etti mihman ol resuli böyledir zahir misal.
Et ziyaret  merkezi hacettir an›n merkadi.
Eylesin zat›na mihman bu eserden al misal.
Çeflmi im’an›mla gördün yazm›fls›n çok mehaz›.
Cümle ihvan ger okursa kesbeder çok kemal.
Çok sezad›r tarihe geçsin kitab›n bi riya.
Müstefid olsun ihvan›n mislidir âb› zülal.
fiakira sen zu fleybsin kes bu dünyadan emel. 
Merkad›na  ol müsafir bir flefaat sen de al.

SSaabb››kk AAllaayy MMüüffttüüssüü
eellhhaacc MMeehhmmeett fifiaakkiirr
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MMeeddiinneeii MMüünneevvvveerree’’ddee kkuurrrraaii kkiirraammddaann,, uulleemmaa vvee eesshhiiyyaabbddaann,, 
ââflfl››kk›› rreessuulluullllaahh eellhhaacc eellhhaaff››zz ZZeekkaaii eell KKuunneevvii eeffeennddiinniinn ttaakkrriizziiddiirr.



EEyyyyüübb SSuullttaann ccaammiiii flfleerriiffii bbaaflfl iimmaamm›› mmeerrhhuumm SSaakkiibb eeffeennddiinniinn 
mmaahhdduummuu eeddiibbii mmuuhhtteerreemm HHaaff››zz RRaahhmmii BBeeyy’’iinn ttaakkrriizziiddiirr::

Huzuru fad›lanelerine,

Muhterem efendim.

Mektubunuzu ald›m. Ben ve ecdad›m hakk›nda göstermifl ol-
du¤unuz büyük teveccühünüze  teflekkürü kendime bir borç bilirim.
Sizin gibi muhterem kardeflimizin kaleminden ç›km›fl olan bir esere fazla
bir fley ilave etmek benim haddim de¤ildir. Sade ecdad›m›n isimleri
aras›nda baz› noksanlar gördü¤ünden dolay› onlar› tashih ederek aynen
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takdim ediyorum. Resulü Ekrem efendimiz bir hadisi fleriflerinde: (Bir
kimse vefat ettikten sonra üç sabeple onun defteri âmâli k›yamete kadar
kapanmaz) diye buyurmufl olduklar›ndan, o mazhariyete nail olanlardan
birisi de sizin gibi müslümanlar›n istifadelerine dair eser yazanlard›r.

Binaenaleyh mihmandar› Seyyidil Befler, Hazreti Halid Ebu Eyyüb el
Ensâri R.D.T. efendimizin tercemeyi hal ve tarihi hakk›nda yazm›fl ol-
du¤unuz bu mühim eserinizden dolay› sizi tebrik eder, sayg› ve hürmet-
lerimi sunar›m efendim.

1.1.1954 Eyyüb Camii fierifi bafl imam› zade edda’i haf›z Rahmi.

Risülkurra  — Haf›z Sakib efendi.

Reisülkurra — kürsü fleyhlerineden Akif efendi.

Reisülkurra— Haf›z Mehmet Emin efendi.

Reisülkurra— Eyyubi haf›z Abdullah efendi.

Reisülkurra— Salih Efendi.

Reisülkurra— ‹smail efendi.

((TTeeflfleekkkküürrüümm))

Bu naçiz eserimi haz›rlarken mihmandar› Nebevî, Hazreti Halid Ebu
Eyyüb el Ensâri R.D. efendimizin ruhani imdadlar›na mazhar oldu¤um
muhakkakt›r. Bu hususta beni teflvik edenlerden birisi de Eyyüb Sultan
camii flerifinin bafl imam ve hatibi iken irtihal eyleyen reisül kurra mer-
hum Sakib Efendi’nin mahdumu Haf›z Rahmi Bey’in teveccüh ve muave-
netleri olmufltur. Mumaileyh pederinin yerine senelerce mezkûr camii fle-
rifte imamet ve hitabet vazifelerini ifa ederek hazreti mihmandar›n yük-
sek maiyetlerinde bulunmak flerefine ve iltifat› sahabilerine mazhar ol-
mufl ve Eyyüb Sultan kütüphanesinin müdürlü¤ünde bulunarak büyük
baflar›lar göstermifl ve herkesin teveccüh ve muhabbetine muvaffak ol-
mufltur. Mumaileyh kendi hususi kütüphanesinde mevcut ve ecdad› kira-
m›ndan mevrus hazreti mihmandara ait baz› kitaplar› emanet olarak ba-
na lütuf buyurmufl ve ben de o eserleri mütalâa ederek çok istifade etmifl
bulundu¤umdan dolay› kendilerine minnettarl›¤›m› ve candan teflekkür-
lermi sunar ve ecdad› kiram›n› rahmet ile anar›m.

Hac› Cemal Ö¤üt

Alasonyal›
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BBaaddee eeddeeyyiimmaavveecceebbee aalleeyynnââ

Ulül erbab nezdinde malûmdur ki ‹slâm dininin üssül esas› ve tevhi-
di yazdaninin medar ve mabnas› kütübü semaviye ve desatiri ilahiyenin
mecmu’u olup, bunlar›n hulâsatül hülasas› da –nüzül itibarile– âh›ril kü-
tüp olan ve kavanini Rabbaniyyenin müntehas› bulunan hazreti Kuran›
Kerim ve furkan› mübindir, ondan sonra da ehadisi Resuli Rabbil âlemin
gelir. Bu iki nassa ba¤l› olan diyaneti eclilei ‹slâmiye basar ve basiretleri
aç›k bulunan ehli iman ve ikana ve erbab› ilim ve irfana flüphesiz zahir
ve ayand›r ki (‹nneddine indellahil ‹slâm) ve (Vemen yebte¤i gayrel is-
lâmi dinen felen yukbele minhü) ve (Efegayre dinillahi yebfune) ve (Ra-
ditülekümül islâme dinen) ve (femen yüridillahü en yehdiyehü yaflrah
sadrehu lil islâmi) gibi  hususu kat›an›n delateile ezelden beri ‹slâm dini
lelülhamd devam ede gelmektedir. ‹flte bu dini hak maflrik› bathadan ta
magribi aksaya kadar bütün insaniyet âlemini ayd›nlatmas› ak›l için kâfi
bir burhan› celidir. Maahaza bu iki hücceti katiyeye istinadeden icmayi
ümmet ile k›yas› fukaha namile iki delilimiz var ki fuhulu ülemay› din ve
fukahai müctehidin ›st›lah›nda edilleyi fler’iye unvanile teferru etmifltir.
Hele her biri bir flemsi hidayet ve kameri saadet ve necmi refladet olan as-
hab› güzin R.D.A. hazarat› sadr› evvelde akval ve efali nebeviye ahlâk ve
ahvali Muhammediyenin emri muhafazas› hususunda mübarek gözleri-
nin bebe¤inden ziyade itina ve ihtimam göstererek sünneti Muhammedi-
ye ve sireti Ahmediyeyi seve seve hirzi can ederek muhafaza etmifllerdir.
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‹flte bu zümreyi fahirenin mayan›nda bulunan Resulu Ekrem efendimizin
yari mihmandar› hazreti peygamberi cenab› Ebu Eyyüb Halid bin Zeyd el
Hazreci el Ensâri radiye anhül bâri dahi lisan› muciz beyan risalet pena-
hiden fleref sad›r olan ehadisi nebeviyeden iki yüz on befl kadar hadisi fle-
rif rivayet eyledi¤i sabit olmufltur. Bu ehadisi flerifeyi tetkik ederek me-
hazlarile beraber bir araya toplayan ve (Nefehatül abiris sari bi ehadisi
ebu Eyyüb el Ensari) unvanile pek mühim bir eser telif eden (Eflfleyh el
imam el alimül allame Nuriddin Aliyyül Ensari elkarafi Eflflafii rahime-
hullahd›r.) Bu eser henüz tab edilmemifl ve fakat muhtelif kütüphaneler-
de yazma olarak bulunmakta iken bu def’a bu eseri tercemeyi hal ve tarih
k›sm› ile beraber hadis k›s›m›n› da terceme ve izah eden ve daha baflka
mutemet ve mevsuk mehazlarla zenginlefltirerek ikmal eden ve (Meflhur
Eyüp Sultan) unvanile çok k›ymetli bir eser telif eyleyen sevgili kardefli-
m, pek k›ymetli ahret arkadafl›m, vaizi flehir, hofl mekal, haizi nisap ilmu-
hay Hac› Cemal zi kemal Alasonyal› yesserehullahü biumurihit dünyevi
vel uhrevi meslekdafl›m›n himemat› mütevaliye ve mesaii mütemadiyesi-
le çok de¤erli ve Türk lehçesine uygun gayet veciz ve sade, tekellüfden
azade olarak bu kitab› vücude getirmifl hakkaki bu abideye taze bir hayat
bahfl eylemifltir.  Barekâllahü fihi ve ahsenallahü ileyhi cenabü vahibül
atâya sayü amelini meflkûr, ilmü irfan›n› mevfur, dünya ve ukbâs›n› ma-
mur buyursun. Amin, bihürmeti seyyidil mürselin.

11. 3 1953 Çarflamba

‹‹ssttaannbbuull EEmmiinnöönnüü YYeenniiccaammii flfleerriiff hhaattiibbii,, ffaakkiirrii ffaannii,, 
mmüüccrriimm vvee ccââmmii MMeehhmmeett HHaayyrreeddddiinn fifieekkeerrcciizzaaddee..

RReeiissüüll kkuurrrraann››nn ttaakkrriizzii::

‹stanbul Sultan Selim cami flerifi birinci iman› ve hatibi hocazade, fa-
d›l› muhterem, merhum Ahmet Hamdi Yavuzvarnal›’n›n hayatta iken
eserimize lütüf eyledi¤i takrizdir. Alemlerin vücudüne sebep olan Fahri
Kâinat aleyhi ekmelüttehiyyat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahü te-
alâ A.S. efendimizin methüsenai risaletpenahilerine mazhar olmufl bulu-
nan Beni Neccar kabilesinin güzidesi ve Fahrülmürselin hazretlerinin
mihmandar› Halid bin Zeyd Eby Eyyüb el Ensari R.D. anhül bârinin ter-
cemeyi hal ve tarihini ve Resuli Ekrem Efendimizden rivayet eyledi¤i iki
yüz on befl hadisi flerifin terceme ve izahlar›n› havi (mehazlarile beraber)
çok k›ymeli bir eseri âlemi ‹slâma yadigâr etmek ümniyesile kaleme alan
memleketimizin medar› iftihar› olup irflad ve nasihatlar ile islâm kalble-
rini tenvir eden ilmile âmil, ahlâk› hamide ile muttas›f muhterem birade-
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rimiz Alasonyal› Hac› Cemal Ö¤üt’ü tebrike flayan gördüm. Bilindi¤i gibi
bu eser Hazreti Muhammed Mustafa sallallahü teala aleyhi vesellem efen-
dimizin (Deun nakate fe inneha memuretün) fe bereket alâbabi Ebu Eyyü-
be, yani, “Deveyi kendi haline b›rak›n zira o min tarafillah me’murdur, gi-
dece¤i yeri bilir.” hadisi flerifi ile taltif ve intihap buyurulan ve imtiyaz
kazanan Hazreti Halid R.D. anha aittir. Nihayet deve de gidip Ebu Eyyü-
b’ün kap›s›n›n önüne çökmüfltü. ‹flte birçok hadisi flerifler de medih ve
senai peygamberîye mazhar bulunan bu büyük sahabe, hicretin ellinci se-
nesinde gelip ‹stanbulumuzun mümtaz müsafiri olmufl, ve bu eserde
aç›klanaca¤› veçhile seyyidül mücahidin Hazreti Halid iki defa ‹stanbul’a
teflrif buyurmufl ve ikinci seferinde burada gazilik ve flehitlik mertebele-
rine nail olmufl ve ziyaret etmekte oldu¤umuz mübarek meflhedi pâkine
ve kabri saadetine defn edilmifl ve bu beldeyi tayyibeyi fleref ve saadetile
feyiz ve berekâtile himaye ve sahabeti ile bizleri daima ferah ve sürura
gark eylemifl ve etmekte bulunmufltur. Rabbim Teala, cümlemizi dünya
ve ahirette flefaatlar›na nâil buyursun, amin. Bu vesile ile bu büyük saha-
beyi bizlere tan›tan Hac› Cemal Efendi biraderimizi takdir eder ve Vaci-
bül Vücud hazretlerinden sa’yinin meflkür günah›n›n ma¤fur olmas›n› ve
bu gibi daha birçok nafi eserlerin telif ve neflrine muvaffak buyurmas›n›
niyaz eylerim.

Reisül kurra Ahmed Hamdi Yavuzvarnal›

‹‹ssttaannbbuull BBuurrggaazz aaddaaddaa eecczzaacc›› eeddiibbii mmuuhhtteerreemm
HHaacc›› AAbbdduullllââttiiff EErrddii BBeeyy’’iinn ttaakkrriizziiddiirr..

Bimennihil kerim telif ve tab›na muvaffak oldu¤unuz menakibi
cenab› mihmandar› Peygamberî, Halid bin Zeyd Ebu Eyyüb el Ensâri R.D.
anlül bâri kitab› flerifini bir ilham› rabbâni hediyesi olarak Ümmeti
Muhammede sundu¤unuzu takdir ve flükranla karfl›lar›m. Bil cümle
bilâd› islâmiyede emsaline tesadüf edilemiyecek kadar k›ymetli ve faideli
olan bu eseri mergubunuzu neflre muvaffak oldu¤unuzdan dolay› zat›
âlilerinizi tebrik ederken erbab› akl› selimin bu mübarek kitap hikmet
meb›n›z› aflk ve flevkle mütalea edeceklerine ve bu vesilei hayriye ile de
o büyük zat› âli kadrin ruhaniyeti kudsiyelerinden müstefid ve müstef›z
olacaklar›na inanmaktay›m. Ariflerden bir zat›n yazd›¤› ve türbeyi Haz-
reti Halid’de muallâk bulunan bir levhada flu beyti okuyoruz.

Yetiflmez mi bu belde ehline bu nimeti bâri
Habibi ekremin yari Ebu Eyyüb el Ensâri

Eczac› emekli binbafl› duaya muhtaç elhac Abdullatif Erdi
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BBuu ttaakkrriizz MMeeddiinneeii MMüünneevvvveerree mmüüccaavviirrlleerriinnddeenn vvee 
BBuuhhaarraa uulleemmaass››nnddaann HHaacc›› AAbbddüüllkkaahhhhaarr EEffeennddii’’nniinnddiirr::
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HHiiccaazz MMeeddiinneeyyii MMüünneevvvveerree’’ddee nneeccaahh mmeeddrreesseessii mmüüddeerrrriisslleerriinnddeenn 
ffaadd››ll›› mmuuhhtteerreemm üüssttaazz›› mmüükkeerrrreemm eeddiibbii ââlliikkaaddiirr 

KKoonnyyaall›› AAllii UUllvvii KKoorruuccuu EEffeennddii’’nniinn ttaakkrriizziiddiirr

BBiissmmiillllaahhiirr rraahhmmaanniirr rraahhiimm..
VVeebbiinnii nneesstteeiinnuu

((MMiihhmmaannddaarr›› PPeeyyggaammbbeerrîî))

Hazreti Halid Ebu Eyyüb el Ensari, ‹slâm tarihinde kudsi flahsiyetleri
lay›k oldu¤u k›ymet ve ehemmiyetle takdir edilemeyen simalardan birisi
de –Allah celle bizleri flefaatlar›na nail eylesin– Hazreti Halid Ebu Eyyüb
el Ensari’dir. Bu kudsi siman›n muhteflem tarini çok parlak menkabeleri
ilahi hat›releri ve en mukaddes flan ve fleref sahifelerile dolup taflmakta-
d›r. Bu namütenahi menk›belerinden birisini zikr etmek durgun göle
dönmüfl en hissiz ve heyecans›z gönülleri bile denizler gibi cofldurmaya
kâfidir. Mesela iki cihan günefli Peygamber Efendimiz Mekkeyi Mükerre-
me’den hicretlerinde Medineyi Münevvere’ye girerlerken, o güzel Medi-
ne kainat›n uzun ömrü boyunca ilk ve son olarak gördü¤ü yegane bayra-
m›n›n yap›yor en k›ymetli müsafirini eflsiz ve ilahi nefleler içerisinde kar-
fl›l›yor ve hilkatin her zerresi yedi kat gökler arfl› âlâda melekler bile bu
müstesna bahtiyarl›¤› hayretler, tahassür ve g›ptalarla temafla ediyorlard›.
Bütün Medine halk› büyük küçük yollara düflmüfller idi, vuslatin aflk ve
flevki ile pervaneler gibi yan›p ç›rp›n›yorlar, masum k›z çocuklar› neflide-
ler söylüyor, Medine’nin bütün eflraf ve ayan› bu mukaddes müsafirin
hizmeti u¤runda parçalan›yor, nas›l ikram ve izazda bulunacaklar›n› bil-
miyorlard›. Hepsi evlerinde müsafir etmek flerefine nail olmak için, fahri
cihan Efendimizi s›rt›nda tafl›yan bahtiyar devenin yular›n› tutuyorlard›.
Aflk›n, ak›l ve iradeye hakim olan tezahürlerini canland›ran bu fevkalâde
manzara karfl›s›nda her sözü bir vahyi ilâhi olan Peygamberi Ziflan ken-
dilerine flöyle hitab ettiler: (Deveyi serbest b›rak›n, zira o ald›¤› emir üze-
re hareket etmeye mecburdur. Nereye gidece¤ini biliyor. Binaenaleyh ki-
min evinin önüne çökeres oraya müsafir olaca¤›z.) diye buyurdular. Her-
kes deveyi serbest b›rakt›lar ve bu ilâhi tecellinin cereyan›n› temaflaya
dald›lar. Mevkibi hümayunun hayretler içinde takibe koyuldular. Müba-
rek deve Medine’nin sokaklar›ndan geçip yüzlerle zengin evlerini b›rak›p
dosdo¤ru Hazreti Halid’in mütevaz› ve fakat bahtiyar evinin önüne gelip
çöktü. Bunun üzerine Efendimiz (‹flte bizim misafir olaca¤›m›z ev budur.)
buyurdular.

Bak›n›z muhacirîn ve ensardan en muhterem ve en muhteflem sima-
lar›n haz›r bulundu¤u böyle müstesna bir ihtifalde, mihmandar› Habibi
Kibriya olmak flerefine Ebu Eyyyüb el Ensari hazretleri mazhar olmufltur.
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O ne büyük bir fleref, ne aziz bir bahtiyarl›k ve bu büyük zat›n da aziz va-
tan›m›zda,  güzel ‹stanbul’da medfun olmas› ne cihan k›ymet bir nimet ve
kudsi devlettir. Mübarek türbelerini ziyaret edenleri Rabbim yüksek flefa-
atlar›na mazhar k›ls›n, amin. Bugüne kadar lisan›m›zda Hazreti Halid
hakk›nda müstakil mufassal ve mevsuk bilhassa rivayet eyledi¤i hadisleri
de ihtiva eden zengin ve ilmi bir tarihin yaz›lmad›¤›na her zaman üzülür-
düm, ve hatta çok zamanlar, ah Rabbim imkân versek de bu flerefe ben na-
il olsam temennisinde bulunurdum. Vakta ki bu kudsi vazifeyi muhterem
ve gayretli, himmet ve faziletli üstad›m›z Hac› Cemal Efendi deruhde et-
tiklerini haber al›nca dünyalar benim oldu. Derhal ziyaretlerine kadar gi-
dip yüksek müsaadeler ile flaheserlerini  tetkik ve mütalea nimetine maz-
har olduktan sonra tahassüslerimi –velev ki muhtasar da olsa– ifade et-
meyi kendilerinden rica ettim Allah raz› olsun kabul ettiler. Gerçi bu pe-
riflan ifadeler, eserin zenginli¤ine, mevzuun geniflli¤ine nisbetle deniz-
den bir katre, güneflten bir zerre mesabesinde kalmaktad›r.

Zira görülece¤i veçhile eser, birçok meziyetlerinden dolay› gayet zen-
gendir. Mesela Hazreti Halid’in flan ve flerefle dolu tarihi hayat› muhte-
flem ve müebbed kasideler gibi heyecanlarla mütalea ve ilâhi manzaralar
halinde temafla edildi¤inden sonra bulundu¤u yerlere ait bir çok foto¤raf-
larla da süslenmifl olmas› ve bunlar›n hepsinden daha üstün bir k›ymet
tafl›yan ciheti ise hazretin bizzat peygamber efendimizden rivayet etti¤i
iki yüz on befl hadisi flerifin metinler ile beraber aynen terceme ve izah-
lar›n› ihtiva etmesidir. Hadisi flerif ilminin ne kadar derin ve nas›l engin
deniz oldu¤unu bilenler takdir ederler ki, bir zat›n rivayet etti¤i hadisle-
ri –hem de mehaz ve mesnedlerile– toplamak ne çetin araflt›rmalara, ne
ciddi sa’y ve gayretlere muhtaçt›r. Tabii böyle bir mühim mevzuda yaz›-
lan  her eserde kolayca takdir, tasdik ve itibara flayan olamaz. Fakat haz-
retin rivayet eyledi¤i hadisi flerifleri (Nefahatül abirüssari bi ehadisi Ebu
Eyyüb el Ensâri) ünvanl› çok k›ymetli eserin müellifi meflhur  muhaddis
iman› suyuti hazretlerinin en muktedir talebesinden(Nurüddin Aliyyül
Ensâri el Karafi el M›sri efl fiafii) olunca bu mevzuda onun ehemmiyeti
daha ziyade anlafl›lm›fl olur. Dedi¤im gibi bu muhteflem tarih bilhassa bu
bak›mdan flayan› mütalead›r. Zira bu iki yüz on befl hadisi flerif, Peygam-
ber Efendimizin Hazreti Halid’e, yani maflukun afl›k›na lütuf edip reva
gördü¤ü en k›ymetli birer hediyesi demektir ki art›k neler, neler ihtiva et-
mektedir. Evet bu kudsi hediyelerin her biri hayat›n girdapl› yollar›n› ay-
d›nlatan nurlu birer rehber  olmakda, kalb vicdan, ruh hülasa beflerin bü-
tün iç alemine karfl› ilâhi bir projektör vazifesini görmektedir. ‹nsan mü-
talea ederken baflka bir âleme yükseldi¤ini nur ufuklardan feyiz al›p gel-
di¤ini hissediyor.
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Silinir Rabb›m› and›kça gözümden dünya
Dar gelir ruhuma art›k bu ufuklar flu sema
Baflka bir varl›¤› temafla ederim
Ebediyetlere dald›kça erir hep kederim

Art›k maddi manevi bu kadar namütenahi feyiz ve nimetleri ihtiva
den böyle mübarek bir eseri her dindafl›ma hararetle tevsiye etmeyi bir
vecibe sayar›m. Gönül ister ki gayretli ve hamiyetli kardefllerimiz samimi
arkadafllar›na bu eseri hediye etmekle adeta müsabaka yapmal›d›rlar.
Çünkü çok zamanlar görülmüfltir ki ilâhi bir eser bir ferdin, bir ailenin,
hatta bir cemiyetin hidayetine sebep olmufltur. E¤er insan, öyle kudsi he-
diyelerle gönüller fethetmek di¤er bir vatandafl›n›n hidayetine sebep ol-
mak flerefini kazan›rsa ona ne mutlu de¤il midir! Zaten müslümanlar›n
yek di¤erlerine karfl› her zaman böyle (ulvi) gayelerle yaflamalar› birbiri-
nin hak yoluna girmesine, kemale ermesine ve en nihayet (Cemal)i Mev-
lây› görmesine sebep olmalar› yüce dinimizin kudsi emirlerindendir. Al-
lah Teala bizlere mukaddes dinimizin kadrini bilmek hissini lutfetsin,
amin. Art›k aziz milletime böyle k›ymetli bir eser kazand›ran muhterem
ve faziletli üstada sonsuz takdir, tevk›r ve flükran borcumu öderken hak-
lar›nda neler neler diliyorum. Cenab› Hak Subhanehu ve Tealâ kendile-
rini uzun ve bereketli ve kedersiz ömürlerle bahtiyar buyursun da bize
daha birçok k›ymetli ve faideli eserler hediye etsinler. Kürsüü vaaz ve ir-
fladlar› da adeta nurdan bir ›rmak gibi ebediyyetlere kadar aks›n gitsin in-
flaallah.

Arkadafl nur a¤›yor... sen de o gafletten uyan
Bu mukaddes yüce tarihi gönülden okuyan
Sanki cennetlerin ufkunda görür kendisini.
‹flidir hazreti Eyyubun ilahi sesini.
Keflfeder arfl› alaya ç›kan nurlu yolu
Bütün etraf› o flebnemli çiçeklerle dolu.
Bu yolun yolcusu peygamberi ziflani bulur.
Kuflat›r ruhunun âfâk›n› bafltan bafl nur.

15 Saferülhay›r 1373 
AAllii UUllvvii KKoorruuccuu

((NNoott )) :: Ben abdi âciz bu takrizi bir iltifat› peygamberî olarak telâkki 
etmekteyim.
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HHaacc›› CCeemmaall ÖÖ¤¤üütt
BBuu ttaakkrriizzii bbiizzee llüüttffeeddeenn ‹‹ssttaannbbuullddaa KKaadd››kkuuyyuu mmüüffttüüssüü 

Meflhur Eyyüb Sultan / 447777



Meflhur Eyyüb Sultan447788 // 



uulleemmaa vvee uurreeffaaddaann MMeekkkkii EEffeennddii’’ddiirr..
HHaazzrreettii HHaalliidd EEbbuu EEyyyyüübb eell EEnnssaarrii eeffeennddiimmiizz ttaarraaff››nnddaann 

bbiirr iillttiiffaatt oollaarraakk tteellââkkkkii eeyylleeddii¤¤iimm bbiirr ttaakkrriizz ddaahhaa ::

Resülüssakaleyn, Ceddül Haseney, insü cinnin peygamberi, ismi rah-
man›n mazhar›, fahri kâinat hazreti Muhammed Mustafa sallallahü teala
aleyhi vesellem efendimizin sevgilisi bulunan mihmandar› Muhammedi
Hazreti Halid ibn Zeyd Ebu Eyyüb el Ensâri’nin gerek hayat› ve gerekse
menk›beleri hakk›nda flimdiye kadar yaz›lm›fl olan eserlerin her biri ayr›
k›ymetleri tafl›makla beraber bu büyük sahabenin hayat› ve tercemeyi ha-
lini ve Peygamber Efendimiz’den rivayet eyledi¤i hadisi flerifleri ihtiva
temesi icabeden flumul ve vuzuhile bir anda anlatmaktan uzak bulunuyor
idi. Bu noksan› yerinde kavray›flla gidermifl bulunan ve yukar›ki ünvan
ile neflr etti¤i zengin ve me’hazl› mufassal bir eserin sahibi vaizi flehir, fa-
ziletmeab Alasonyal› Hac› Cemal Efendi biraderimizin himmetler ile hiç
flüphesiz o müflkül bertaraf edilmifl oldu¤unu gördüm. Binaenaleyh  is-
lâm büyüklerini tan›tmak bak›m›ndan çok k›ymetli bir eser meydana gel-
mifl oldu. Bundan sonra da yine ‹slâm âleminin büyüklerinden daha bafl-
ka k›ymetleri de o güzel üsluplarile tan›tmas›n› içden gelen dilerlerle
bekliyoruz. Tevfik Allah’tand›r.

Ebu Eyyüb El Ensari camii flerifi ikinci imam› 
HHaaff››zz SSüürreeyyyyaa AArruuoobbaa

EEyyyyüübbii bbiirr ttaakkrriizz ::

Mihmandar› Muhammedi Hazreti Ebu Eyyüb el Ensari R.D. taraf›n-
dan (ben abdi acize ) yüksek bir iltifat› sahabileri olarak telakki ey-
ledi¤im, ve ruhaniyeti sahabilerine mazhariyetle çok yak›n kom-
flular›n›dan bulunan ve islâm ilimlerinin zâhir ve bât›nî k›s›mlar›na sahip
olan üstad› ekrem, fad›l› muhterem, Hac› fiefik Efendi hazretlerinin
takrizidir. 
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BBuu eesseerriimmiizziinn bbaass››llmmaass›› hhuussuussuunnddaa bbeennii tteerrggiibb vvee tteeflflvviikk eeddeenn ççookk
kk››yymmeettllii zzeevvaatt››nn iissiimmlleerrii ::

‹hsan Sabri Ça¤layangil, Cevat Taflç›, Avukat Cemile Yarman, Avukat
Vecdi Yarman, Doktor Mahir, Üstad Hac› Mehmet fiefik, Matbaam›z›n
müdürü Hac› Ahmet Said, o¤lu Tahsin ve Fuat, Devlet matbaas›nda Mah-
mut, Vasfi, Salih, Hattat Haf›z Saim, o¤lum ‹hsan Tür, U¤ur Canal, klifle
Feridun ve kardefli, Hac› Bayram Veli Camii imam› Haf›z Zekâi, Hac› Fet-
hullah, Hac› Abdülhamid, Hac› Hasan, Arpac› Yunus, Hac› Hilmi, Belk›s
Han›m.

MMüüeelllliiffiinn bbaass››llmmaamm››flfl eesseerrlleerrii ::

‹slâm Dininde Hukuku ‹bâd, Kul Haklar›
Tesliyetü Ehlil Mesaib, tercümesi
Leta ‹lfüminen, tercümesi
Temiz Ellerin Hayatta Ehemmiyeti
Kitabüt T›byan fiadabi Hameletil Kur’an tercümesi
Evlâd Haklar›
Komflu Haklar›
Hased
Hayâ
‹mamet ve Hitabetin fiartlar›
Müezzinlik
Kar› ve Koca Haklar›
‹ntihar
Hayvan Haklar›
‹stizâ
Vaizlik ve fiartlar›
Cilaül Efham fissalâti alânebiyyil enam tercümesi
Hüsnü Zan ve Sui Zan

Bu eserin tab’› hususunda sened mukabilinde istikraz eyledi¤imiz ve
bilahare borçlar›m›z› ödedi¤imiz Nimet Han›m, Ebe Hac› Naciye, Fat›ma
Özkevser, Aliye Han›m, Hayriye Han›m, Mehmet Yaflar Varol ve ailesi,
S›dkiye Sezgin, Nazmiye Eren, Refika Karatekin, Cemile Kunt, Mediha ve
Hac› ‹kbal, Nuriye Göze, Refia Ç›nar, Zekiye Karatekin, Fat›ma Tezcan,
Abdülkadir Mücahid o¤lu, Hatice, Sabiha Kurtar, Zehra Sanl›, Fethiye,
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Su’ada Han›m, Necdet.
ÖÖllmmüüflfllleerriimmiizzee rraahhmmeett ookkuuyyaall››mm ::

Hatice Ölçer han›m›n bütün ölmüfllerine, bahusus, zevci muhterem
Sabri Ölçer’in aziz ruhuna Fatiha okur ve rahmet ile anar›m. Bu meyan-
da babam muallim Ahmet Lütfi, dedem molla Ramazan, valdem Nisa,
anas› Meryem, anas› Ümüfl, o¤lum Ali R›za, Osman Nuri Darcan, Sedad
Çokay, Esad Fat›ma Sevim, Mustafa O¤uz, Hocam ders vekili Alasonyal›
Ali Zeynelabidin, Alasonya’da müderris ve müfti Ömer Hulusi, ‹zmirli
Haf›z Halil, Düzceli Zahidülkevseri, Doktor Mahir Bey’in zevcesi Hatice,
Feridun’un babas› ‹smail Hakk›, komflum Haf›z Hayri ‹rgen.

OOkkuunnaaccaakk ççookk kk››yymmeettllii eesseerrlleerr ::

1. Hukuku ‹slâmiye ve istilahat› f›khiye kamusu) ‹stanbul müftüsü
Ömer Nasuhi Bilmen Efendi’nin k›ymetdar bir eseridir. ‹stanbul Üniver-
sitesi taraf›ndan alt› cilt olmak üzere nefis bir surette tab edilmifltir. Hu-
kukçular›m›za, Müftülerimize tavsiye ederiz.

2. (Büyük ‹slâm ‹lmihali) Yine ‹stanbul Müftüsü Fatih dersiamlar›n-
dan Ömer Nasuhi Efendi’nin k›ymetdar bir eseridir ki, ibadetlere, ahlâk
ve siyere dair en lüzumlu mes’eleleri muhtevidir. Her müslüman için çok
lâz›m oldu¤undan dindafllar›m›za tavsiye ederiz.

3. (Eshab› kiram hakk›nda müslümanlar›n nezih itikatlar›) Bu da
müftümüz Ömer Nasuhi Efendi’nin pek mühim bir eseridir. Müslüman-
lar›n eshab› kirama karfl› olan vazifelerini pek müdellel bir surette göster-
mektedir. Bu eseri de ihvan› dine tavsiye ederiz.

4. ‹stanbul’un befl yüzüncü fetih münasebetile (Sureyi Fethin Tefsiri)
5. (Tefsir Tarihi ve Usulü Tefsir) Bu eserler dahi müftü Ömer Nasuhi

Efendi’nindir.
6. (Mukadderat ve ‹cabat) Doktor Bedri Ruhselman
7. (Din ve Laiklik) Ali Fuat Baflgil
8. (Yolunu Kaybeden ‹nsanl›k) Doktor Semir Suherman
9. (Ehli Sünnet ‹nan›fl›n›n De¤iflmez Metinleri) Abdurrahman fieref

Güzelyaz›c›
10. (El Bidaye) ‹mam Birgivi’den temrinleyen A. Hulusi Güzelyaz›c›
11. (‹slâm ‹tikad›)
12. (‹slâm Dininde Ruhlar) Dersiam vaizlerinden Haf›z Mehmet Do¤-

ru
13. (Kur’an-› Kerim Nas›l Okunur?)
14. (Kur’an-› Kerim’in Türkçe’ye Tercümesinde Üç Profesör)
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15. (Fatih ‹stanbul’u Ne fiekilde Ald›?) Ali R›za Sa¤man. Bu müellifin
çok k›ymetli eserleri vard›r. Kendisinden isteyiniz.

16. (Huzur Desleri) Birinci cild. Ordinaryüs profesör Ebululâ Mardin.

17. (Abidelerimiz) Türkiye An›tlar Derne¤i, ‹stanbul flubesi

18. (31 Mart Hadisesi) Cevat Rifat At›lhan

19. (Tarc›¤›mdan) Muallim Haf›z ‹brahim Gürp›nar

20. (‹slâm Hukuku) Mehmet Raif Ogan

21. (Din Dersleri) Abdurrahman fieref Güzelyaz›c›

22. (Ruzü Ceza) Ali R›za Sa¤man

23. (Yeni Amentü fierhi) Emekli Binbafl› Numan Kurtulmufl.
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Adavet : Düflmanl›k
A¤dal› : A¤›r, anlafl›lmas› zor
Amel : Yap›lan ifl
Ahkâm : Hükümler
Ahlak : ‹yi ve güzel huy,

kötülüklerden korun-
ma
Alemdar : Bayraktar, sancaktar
Âli : Yüksek
Âlim : Bilgin, herfleyi bilenr
Asuman : Gökyüzü
Afet : Çok güzel insan, 

felâket 
A¤niya : Zengin
Ahval : Haller, hareketler
Afitab› Sema : Gökyüzü günefli 

(gün ›fl›¤›)
Âsâr : Eserler, izler
At›fet : ‹kram, izzet
Ala rivayetin : Rivayet üzere
Alây› illiyyin : En yüce mertebe
Amme maslahat› : Umum yarar›
Ahz : Almak
Âraz : Ar›zalar
Akdi biyat : Biat akdi
Alel ›tlak : Kesinlikle
Ahyâ : Seçilmifl
Ahfad› : Torunlar›
Arzül hicret : Hicret yeri
Azai : Üyeleri
Ahzi askerî: Askere alma
Avdet : Dönüfl
Alemi cemal : Alemi vâcip
Ahvâli ahiret : Ahiret halleri
Ahd : Söz

Azam : En büyük
Bediai hilka : Efli ve benzeri 

olmayan yarat›l›fl 
güzelli¤i

Bahr : Deniz
Bila tefrik : Ay›rmaks›z›n
Bezli makdur : Elinden geldi¤ince 

çal›flmak
Berhayat : Hayat üzere
Bu¤z : Kin, nefret
Buhl : Cimrilik
Beyninizde/beyn : aran›zda, ara
Bizzarur : Zaruri olarak
Bühtan : Günah, suçlama
Besalet : Dirayet, kuvvetlilik, 

hakl› oldu¤u fleyde 
›srar

Biinayetillahi : Allah’›n inayetiyle
Binaan alâ zalik : Bununla beraber,
Beliyye : Belâlar
Badema : Bundan sonra
Beyyine : Delil
Bât›n : Görünmeyen, gizli
Behaim : Hayvanat
Basübadelmevt : Öldükten sonra 

dirilmek
Berren : Karadan

Cah : Çal›flma, gayret 
gösterme

Ced : Dede, ata
Cay : Yer
Cenubi garbi : Güney bat›
Cemadat : Cans›z varl›klar
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Cemii ümmemi : Bütün ümmet
Cezmen : Kesin
Cüda : Ayr› düflmek
Cüzi : Az miktar
Ciharyar : ‹lk dört büyük halife

Dâr› bekâ : Ahiret hayat›
Dalâlet : Sap›kl›k, do¤rudan 

ayr›lmak
Denaet : Alçakl›k, adilik
Deycur : Çok karanl›k
Dest : El
Desti istibdad : Zulüm eli, istibdat eli
Derkâr : Bilinen, aç›k, görünen
Dainiz : Duac›n›z
Destiyle : Eliyle

Ebnayi cinsi : Kendi cinsi
Edep : Terbiye
Ezherulevn : Parlak yüzlü
Ebedi : Sonu olmayan
Erbab› belâgat : Güzel söz söyleyenler
Esbab› nüzul : Nüzul/inifl sebebleri
E lâ : De¤il mi?
Evc : En yüksek
Emraz : Hastal›k
Enis : Arkadafl, yoldafl
Encüm : Y›ld›zlar
Efham : En yüce, en flerefli
Ebu : Baba
Elyevm : Bugün
Ef’al : Fiiller, yap›lan ifller
Eda : Yerine getirmek
Ecnebi : Yabanc›
Ezcümle : Toplu olarak
Evlad : Çocuklar
Evliya : Veliler
Ezeli : Bafllang›c› olmayan
Ezheri nev : Yeni çiçekler

Fahr : Övgü
Fâs›k : ‹çi d›fl› pislik dolu 

olan
Felah : S›k›nt›dan kurtulup 

rahata kavuflmak,
Fevkani : Üst, üst kat
Femi saadet : Pemgamberin 

mübarek a¤z›
Feraiz : Farzlar
Fevaid : Faydalar
Fecaat : Korkulu fleyler
Faz›l (fazl) : Üstünlük, de¤er, 

k›ymet
Futuhat : Fetihler
Fetih : Açma, aç›lma
Feyzu safâ : Kedersizli¤in feyzi
Fatih : Açan
Fuzelay› âyan : Faziletli, ileri 

gelenlerden

Gaib : Olmayan, yok
Garazkâr : Kindar
Gani : Zengin
Gazap : Hiddetlenme
G›ybet : Dedikodu
Girdigâr : Çepeçevre
Gufl : ‹flitme organ›, kulak

Habibi ekrem : Allah’›n sevgilisi, 
Peygamber

Hicaz : Hacc›n ifâ olundu¤u 
yer

Haccetü’l veda : Veda Hacc›
Hayyen : Canl› olarak
Hilkat : Yarat›l›fl
Havvas : Üstün tabaka, âlimler
Hasaneyn : Hz. Hasan ve Hüseyin
Hased : K›skanma
Hüsnü zan : ‹yi düflünmek, kötü 

düflünmemek
Hakîm : Herfleyi hakk›yle
bilen
Hamufl : Suskun, sessiz
Hayrü a¤van : Yard›m edicilerin en 

güzeli
Hubbu riyaset : Reisli¤i, baflkanl›¤›  

sevmek
Has : Özel
Hilafi fler’i : fier’i flerife ayk›r›
Hüccet : Delil
Hasenat : ‹yilikler
Habis : Pis
Hâk ile yeksân : Yerle bir
Haceri muharrer : Yaz›l› tafl
Hitam : Son
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Hak : Toprak
Hangâh : ‹stirahat yeri
Hâlât : Haller
Hab-› gâh : Uyunacak yer
Hamis : Beflinci

‹ane : Yard›m
‹dlâl : Sap›kl›¤a düflme
‹fa : Yerine getirmek
‹htida etmek : ‹slam› kabul etmek, 

müslüman olmak
‹¤birar : Dar›lma, k›r›lma, 

gücenme
‹lâm : Bildirmek
‹lel : ‹lletler
‹ltihak : S›¤›nma
‹htilaf : Görüfl ayr›l›¤›
‹ktifa : Yetinmek
‹ktida : Uymak, tâbi olmak
‹mah : Allah’a inanmak
‹mdad : Yard›m
‹ndelhace : ‹htiyaç oldu¤unda
‹nfak : Ba¤›fllamak, sadaka 

vermek
‹nayet : Yard›m, ihsan, lütuf
‹ntizar : Beklemek
‹ndellah : Allah yan›nda
‹tikad : Gönülden tasdik 

ederek inanma
‹ttiba : Tâbi olmak
‹nkiflaf : Meydana ç›kma
‹rtihal : Edebi dünyaya git-
mek, ölmek
‹rtikâb etmek : Kazanmak, elde
etmek
‹stiane : Yard›m dilemek
‹stihza : Alay
‹skat : Düflürmek
‹stihkâr : Göze alma, hiçe 

sayma
‹ttihaz : Edinmek, sebep
‹ltihak : Kat›lma
‹htikâr : Vurgunculuk
‹zaz : Sayg› ve hürmet 

göstermek

Kemal : Olgunluk

Keremkâr : Kerem eden, lütfeden
Kudsi : Kutsal
Künh : As›l
Kadir : Herfleye gücü yeten
Kahhar : Kahredici
Kâl : Söz
Kalbetmek : Çevirmek,
dönüfltürmek
Kayyum : Bâki ve ezeli olmak
Kadim : Bafllang›c› bilin-
meyen, eski
Keen lem yekün : Olmam›fl gibi
Keramat› aliyye : Yüksek keramet
Kehkeflan : Saman yolu, 

Hac›lar yolu
Kabili tevfik : Uygun
Kudemay› ashab : Ashab›n ilklerinden
Kasvet : Kötülük, s›k›nt›, hofl 

olmayan
Kelamullah : Allah’›n kelam›
Kema fissab›k : Geçmiflte oldu¤u gibi
Kaziye : Hüküm
K›tal : Savafl, öldürmek
Kezalik : Böylece
Kebairi irtikâb : Büyük günahlar› 

ifllemek
Küfür : Hakikat› örtme
Kibir : Büyüklenme, 

böbürlenme
Kuy : Köy, mahalle

Lahut : Ulûhiyet âlemi
Lâ yetegayyer : De¤iflmez
Lâ yüs’el : Sorulamaz, 

sorgulanamaz
Leb : Dudak
Lemean etmek : Parlamak
Li hikmetin : Bir hikmetten dolay›
Li maslahatin : Bir maslahattan
dolay›

Maada : Baflka, bundan hariç
Mahi bedr : Ay›n on dördü gibi
Maamafih : Bununla beraber
Masiyyet : Kötülük, günah
Mahfuz : Korunmufl
Mahluk : Yarat›k, yarat›lm›fl
Ma¤fur : Affedilmifl
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Makhur : Yenilmifl, kahrolmufl
Makarr› saltanat : Saltanat makam›
Malihülya : Mal hayali
Masadak : Do¤rulanm›fl
Mahflur : Haflir olunmak
Mamur : fienlendirmek
Mebzul : Çok çok
Mecmu : Toplam
Medâr-› iftihar : Övünç kayna¤›
Mededkâr : Yard›mc›, yard›m 

eden
Mehaz : Al›nt› yeri, kaynak
Mefharet : Medh ve övgü
Megazi : Gazalar, savafllar
Memnu : Yasak
Me’mul : Umulur ki
Menfi : Kötü, olumsuz
Menfur : Nefret verici
Mesubat : Sevab
Mesturu hal : Hali örtücü, kapat›c›
Metruk : Terkedilmifl
Mey’us : Üzgün, mahzun
Meyyit : Ölü
Mihmandar : Misafir a¤›rlayan 

kimse
Min tarafillah : Allah taraf›ndan
Murselin : Peygamberler
Muttakin : Allah’tan korkan 

kifliler
Melce : S›¤›n›lan yer
Menhiyat : Yasaklanan fleyler
Mevsuf : Vas›fland›r›lm›fl
Mevzu : Konu
Münferiden : Teker teker
Merkad : Mezar, kabir
Müessir : Tesir edici
Mukabil : Karfl›l›k
Meyyiten : Ölü olarak
Mütenasip : Uygun
Mesud : Bahtiyar
Mesva : Mesken, konaklanan 

yer
Mevsuk : Güvenilir, sa¤lam
Muhabbet : Sevgi
Menbaa : Kaynak
Merhun : Rehin edilen eflya
Mihmandar : Misafir a¤›rlayan
Muin : Yard›m eden, 

yard›mc›
Muhbiri sad›k : Do¤ru haber veren

Mutasavver : Tasavvur edilemez, 
düflünülemez

Müteaddid : Defalarca
Müfsid : Fasid, bozuk, yaramaz 
Mülâki : Kavuflmak, yetiflmek, 

ayn› zamanda
yaflamak
Müphem : Kapal›, anlafl›lmayan
Mürted : Dinden ç›kan
Muhaddis : Hadis ilmini bilen, 

ö¤reten
Muhalefet : Karfl› ç›kmak
Muhavere : Karfl›l›kl› konuflma ve

yaz›flma
Muhayyiril ukul : Ak›llara durgunluk 

veren 
Mu¤ber : Üzülen,  incinen
Muhyi : Yaflatan
Mukaddem : Önce
Murab›t : Ba¤l›
Mutahher : Temiz
Mutasarr›f : Tasarruf eden, tasar-
ruf sahibi
Muttali olmak : Bilmek, vak›f olmak
Muvafakat : Uymak, kabullenmek
Muvaf›k : Uygun
Muavenet : Yard›m
Mübeccel : Yüceltilmifl
Mübeflfler : Müjdelenmifl
Mücahid : Cihad eden
Müçtehid : ‹çtihad eden
Müeddi : Yol açmak 
Müfid : Faydal›
Mükaflefei sad›ka: Do¤ru keflif
Mülga : ‹ptal edilmifl
Müflis : ‹flas etmifl kimse
Müfessir : Tefsir ilmini bilen, 

tefsir eden
Mülâki olmak : Yetiflmek, kavuflmak, 

konuflmak
Mümit : Öldüren
Münfail : Çekinmek, sevmemek,

be¤enmemek
Münkerat : ‹yi görülmeyen fleyler
Münhas›r : Has, ait, kay›tl›
Münhezim : Hezimete u¤ramak
Mürur : Geçmek, aflmak
Müteezzi : Eziyet veren
Müteharrik : Hareketli
Müessif : Üzücü, esef verici
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Mütemadiyen : Devaml› olarak
Mütezamm›n : Kaplaman
Müteaddid : Çok kere
Münazaa : Tart›flma
Müzayaka : Darl›k, s›k›nt›
Nail olmak : Ulaflmak, kavuflmak
Nagâh : Ans›z›n, birdenbire
Nasara : Hristiyan
Nâfli : Meydana gelmek, 

olmak, ötürü, dolay›
Nâz›m : Tanzim eden, düzene 

koyan
Nebatat : Bitkiler
Nefanallahü biberekâtihi : Allah onlar›n 

bereketiyle bizleri 
faydaland›rs›n

Nefi : Yokluk
Nev : Yeni
Nevhalar : Ba¤›rmak, uygunsuz

sesler ç›karmak
Neseb : Soy
Nezd-i ilâhi : Allah kat›nda
Niam : Nimetler
Niam› celile : Allah’›n nimetleri
Nihai : Son
Nimet-i Bâri : Allah’›n nimeti
Nusret : Yard›m
Nûru didei : Göz nuru
Nebiyyi âlem : Alemlerin peygamberi
Nazar : Bak›fl
Nifak : Bozgunculuk yapmak

Pak : Temiz
Pâk-i mücella : Temiz ve parlak
Perva : Çekinmek, korkmak
Pertev : Parlakl›k, ›fl›k
Pifldar : Öncü, asker, komutan
Pifle himmet saz : Güzel ahlâk sahibi, 

kerim olan
Piflvayi : Sonuncusu
Puyan : Koflan, kendini 

kapt›rm›fl
Pürvefa : Çok vefakâr

Rab›ta : Ba¤l›l›k
Recülü facir : Kötü adam
Rehgüzar : Geçit, geçecek yol
Raddesinde : Civar›nda

Refakat : Arkadafll›k, efllik 
etmek

Rehberi asfiya : Asfiyan›n rehberi
Reehnumayi : Yol gösterici
Refias›na muadil : Yüksekli¤ine denk
Revnak : Güzellik, parlakl›k
Risale : Mektup
Riya : Gösterifl
Rüçhan : Üstünlük

Sal : Sene
Salâh : Kurtulufl
Sahiy : Cömert
Sefine : Gemi
Setir : Örtmek
Setrü hafa : Örtülü, gizli
Sena : Övgü
Serveri enbiya : Peygamberlerin bafl›
Seyyidül kevneyn: Dünya ve ahiretin 

efendisi
Serasker : Baflkumandan
Seyrangâh : Seyir yeri, e¤lence ve 

gezme yeri
Sineçak : Yüre¤i yaral›
Sud : Kâr, kazanç
Sukut : Düflmek
Suizan : Kötü düflünmek
Sulh : Bar›fl
Suleha : Salihler, iyi kimseler

fiaki : fier, kötü
fiayan› itimad : ‹timada lay›k
fieci : fiecaatli, vakur,
izzetli, cesur
fiehvet : Cinsel duygular
fiemail : Hz. Muhammed’in 

tav›rlar› ve görünüflü
fierik : Ortak, efl
fierir : fierli, belâl›
fiikak : Ayr›l›k
fiimal : Kuzey
fiimfliri Hüda : Allah’›n k›l›c›
fiirk : Allah’a ortak koflmak
fiuara : fiairler
fiuru : Konulup, yapt›r›l›p

Taali : Yükselmek
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Tafsil : Aç›klama
Taharri : Araflt›rmak, keflfetmek
Tahakküm : Hükmü alt›na, emri 

alt›na almak
Tahfif : Hafifletmek
Tahtani : Alt kat, alt
Tebcil : Ululama, a¤›rlama
Tedris eden : Ders veren
Tedarru : Huzur, gönül rahatl›¤›
Tegallüb : Galip gelmek
Tekalüf : Teklifler, emirler, 

yükümlülük
Ter¤ib : Ra¤bet gören, tutulan
Tevessü : Geniflleme
Tefeyyüz : Feyiz almak
Tefhim : Anlatmak, aç›klamak
Tevfik : Muvaffakiyet, baflar›
Tevhid nûru : Nurun hakikat›
Tesanüd : Dayan›flma
Tefekkür : Düflünmek
Tezkiye : Temizleme, ar›tma
Tasavvur : Hayalden
canland›rma
Tebessüm : Gülümseme
Tekvin : Yarat›l›fl
Tenvir : Ifl›kland›rma
Teflevvüfl : Kar›flt›rma
Terakki : ‹lerleme
Teveccüh : Yönelmek
Ti¤ : K›l›ç
Timsali icaz : Acze düflüren örnek

Ubudiyet : Kulluk
Udeba : Edipler
Udul : Adaletli
Ulemai billah : Allah’› bilen âlimler
Ulül ebsar : Görüfl sahibidirler
Umuru harb : Harp iflleri

Vafi : Bol bol yeter
Varid : Gelen, vas›l olan, 

eriflen
Velayetil kübra : Büyük velilerden
Vera¤ : Allah’tan korkmak
Vesaik : Vesikalar
Vechel yakin : Yakinen
Vikaye : Korunmak
Vuku : Meydana gelen
Vus’at : Genifllik
Vücudu Hak : Hakk›n vücudu

Zahir : Görünen, aç›k
Zat› uluhiyet : ‹lâhi zat (Allah)
Zeban : Dil, lisan, lehçe
Zevil ihtiram : Sayg›ya, hürmete 

lay›k
Zinhar : Sak›n ha
Zuafa : Zaifler
Zuhur : Görülme
Zinnureyn : ‹ki nur sahibi - 

Hz.Osman’›n lakab›
Zem : Afla¤›lama, kötüleme
Zühul : Gaflet, yan›lma
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AA
Abbas bin Rebia, 78
Abbas bin Ubade, 74
Abdest, 285, 286, 306
Abdullah bin Abbas, 60, 115, 117, 151,

157, 263, 270, 354, 392
Abdullah bin Ebi Kuhafe, 250
Abdurrahman ibni Avf, 55, 127, 252,

253
Abdullah ibni Cahfl, 253
Abdullah ibni Mesud, 256, 257
Abdullah bin Ömer, 390, 407
Abdullah bin Revaha, 121, 254, 404
Abdullah ibni Selâm, 97, 101
Abdülmuttalip, 45, 61, 62 , 89, 154
Abdülhak Hamid, 188
Abdülgani Nabulusi, 55
Adak, 230, 231
Adiyyübnü Hatemi Tar, 253
Ahlâk-› Muhammedi, 247, 378
Ahmed bin Hanbel, 72, 146
A¤aç dikmek, 402
Aifle (Hz.), 118, 148, 152, 157, 158, 160,

263, 408, 410
Akabe, 55
Ak fiemsüddin, 177, 181, 186, 193, 194,

195, 196, 
Akflam namaz›, 326, 327, 329, 334
Alâübnül Hadramiy, 253
Ali Ulvi Korucu, 474
(Hz.) Ali, (bin Ebu Talib), 52, 55, 78, 83,

96, 111, 112, 113, 117, 128, 132,
135, 138, 142, 163, 164, 251, 253,
254, 256, 304, 404, 422, 424, 425

Aliyyül Kâri, 102,159, 167, 169, 175,
204, 257, 429

Ali Nuriddin el Ensari, 36, 37, 65
Amine (Hz.), 62, 226
Amr bin As, 58, 128, 143, 144, 145, 168,

253
Amrübnü Ümeyyetüd Damari, 253
Anal›¤›n› nikâhlamak, 402
Arabistan, 249
Arap Camii, 151, 152
Arnavut, 67
Asabiyet, 67
Ashab› Bedir, 55, 148
Askalâni, (‹bni Hacer), 55, 72, 73, 117,

166, 169
Aflerei mübaflflere, 253
Attabübnü Esid, 253
Azrail, 442

BB
Babanzade Ahmed Naim, 359
Bedir, 55, 77, 117, 135, 136, 137, 138,

139, 142, 246
Beni Neccar, 34, 62, 75, 82, 86, 88, 89,

107
Beytullah, 246
Bilali Habefli, 67, 76, 138, 250, 254, 256
Biflir bin Bera’a, 77
Boflnak, 67
Büreydetübnül Hasib, 254
Büyük ümmet meclisi, 245, 247, 250,

251
Büyük günah, 275, 341

CC
Cabir bin Abdullah, 77
Cabirübnü Semure, 269
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Cebrail (Cibril), 72, 88, 93, 109, 128,
138, 220, 237, 364, 369

Celaleddin Devvani, 348
Cehennem, 46, 51, 67, 130, 159, 275,

447, 448, 453
Cevdet Pafla, 52
Celaleddin (‹mam) Suyuti, 36, 52, 177
Cennet, 275, 366, 451, 454
Cihad, 107, 134, 135, 136, 137, 138, 148,

150, 154, 156, 160, 170, 171, 172,
172, 174, 192, 201, 413, 421, 428

Ciharyar› güzin, 249
Cin, 352, 354, 355, 356, 357, 358
Cüheym ibnis S›lt, 254
Cüheyne, 426
Cünüblük, 291

ÇÇ
Çerkez, 67

DD
Dabbetül ard, 445
Darg›n durmak, 395
Darün Nedve, 80
Davete icabet, 388
D›hyetübnü Halifetül Kelbiy, 255
Diyanet Reisli¤i, 186

EE
Eban bin Said, 253
Ebul A’ver, 252
Ebu Bekiriss›ddik, 55, 58, 79, 81, 82,

102, 103, 104, 117, 118, 123, 124,
128, 132, 138, 159, 250, 253, 254,
256, 304, 375, 387, 422

Ebu Musa el Eflari, 95, 253
Ebuttufeyl Amir, 56
Ebud Derda, 118, 145
Ebu Hüreyre, 117, 254, 263, 399
Ebu Leheb, 418
Ebu Ubeyde bin Cerrah, 76, 101, 138,

143, 252, 254, 266

Ebu Süfyan, 254
Ebu Talib, 251
Ebu Zeri G›fari, 254, 256, 426
Ehli beyt, 132, 147, 170, 171, 220, 249
Ehli sünnet vel cemaat, 46, 172, 177,

202, 213, 214, 221, 222, 227, 233,
444

Elberaübnü Azib, 269
Enes bin Malik, 56, 76, 121, 154
Evs, 58, 59, 62, 63, 67, 74, 80, 129, 148
Ezay› defetmek, 401

FF
Fat›matüz Zehra, 405, 449
Fatih Camii, 153
Fatih Sultan Mehemmed Han, 34, 35,

143, 149, 163, 177, 179, 181, 182,
188, 190, 191, 192, 197, 204

Farisi lisan›, 396, 399

GG
Gece namaz›, 321
Gökkap›lar›, 318, 319, 320
Gusül, 290, 291, 293, 297
Güzel koku, 292, 293, 295

HH
Habeflistan, 54, 77, 79, 222
Habib ibni Sabit, 391
Haccetül veda, 246, 401, 425
Hac› Ali Zeynelabidin, 33
Hadicetül Kübra, 55
Haf›z Rahmi Bey, 468
Haf›z Said Efendi, 462
Haf›z Süreyya Aruoba, 479
Halid bin Said, 253
Halid bin Velid, 254, 404, 415
Hamza bin Abdülmuttalip, 77
Hariciler, 422
Hasan ve Hüseyin (Hz.), 405
Hasib bin Haris, 72
Havva, 65
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Haya, 301, 302
Hayber, 135, 142, 179, 203
Hazreti Hamza, 253
Haflimiler, 62
Hazrec (–îler), 59, 62, 63, 67, 72, 74, 75,

80, 101, 129
Hendek, 246
Hudeybiye, 55
Huneyn, 246

‹‹
‹bni Abdil Berr, 249
‹bni Asakir, 389, 391, 430
‹bnil Esir, 166, 169
‹bni Hacer Askalâni, 55, 72, 249
‹bni Kesir (Ebul Fida), 52, 75, 100, 148,

160, 166, 169, 265
‹bni Kuteybe, 164, 169
‹brahim Elmal› Efendi, 461
‹fk, 408, 410
‹kindi namaz›, 322, 323
‹lây› kelimetullah, 246, 266
‹lim, 279
‹mam› Azam (Ebu Hanife), 131, 175,

228, 284, 333, 398, 404
‹mam Malik, 67, 102, 404
‹mam› Serahsi, 165, 168
‹mam› fiafii, 333, 404
‹ncil, 45, 278
‹nkâr, 247
‹stanbul, 33, 34, 35, 57, 62, 69, 89, 91,

92, 107, 114, 130, 134, 140, 144,
146, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
155, 156, 158, 161, 164, 166, 169,
170, 171, 174, 177, 179, 180, 181,
182, 184, 186, 190, 193, 195, 200,
203, 205, 229, 231, 264

‹stibra, 297
‹stinca, 297
‹sti’nas, 387, 388
‹zin istemek, 385
‹zmirli Haf›z Halil, 33
KK
Kâbei Muazzama, 282

Kabir azab›, 443
Kabir s›kmas›, 432
Kabir ziyareti,213, 215, 216, 217, 222,

224, 225, 226
Kanuni Sultan Süleyman, 264
Kâs›tlar, 422
Kays ibni Ubadetül Ensari, 253
Kaysübnü Namt-› Erciy, 253
K›yamet, 446, 452
Kiramen-Katibin, 288
Kostantiniye, 115, 135, 190, 192, 428
Kur’an-› Kerim, 45, 65, 250, 324, 334,

335, 361, 386
Kutbe bin Amir, 74
Küfür, 66, 247, 260

LL
Lûtilik, 407

M
Malik bin Neccar, 86
Mâr›klar, 422
Medine hayat›, 121, 245
Mekke hayat›, 121, 245
Medine-i Münevvere, 48, 54, 55, 56, 60,

74, 77, 79, 81, 82, 84, 88, 92, 94, 95,
96, 98, 102, 104, 106, 107, 111, 114,
118, 120, 129, 140, 142, 144, 146,
147, 156, 192, 204, 216, 219, 250,
252, 255, 262, 280, 285, 308, 335,
348, 369, 371, 379, 382, 417, 426,
428, 463, 473

Mehmet Akif, 33
M. Hayreddin fiekercizade, 471
Mehmet fiakir Efendi, 465
Mekke-i Mükerreme, 54, 55, 56, 62, 74,

75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 87, 93, 98,
106, 107, 110, 115, 121, 125, 129,
130, 133, 135, 147, 152, 204, 231,
246, 368, 379

Mekki Efendi, 477
Melik-i Tubba, 62
Mescide gitmek, 304, 306, 307
Mescidi Aksa, 82, 107, 231
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Mescidi Beni Salim, 84
Mesh vermek, 303
Miktat bin Esvet, 77
Misvak, 289, 290, 295
Muaviye bin Ebu Süfyan, 52, 114, 118,

128, 135, 145, 146, 147, 148, 150,
154, 155, 163, 165, 166, 170, 180,
197, 202, 254

Muhyiddin Arabi, 153
Muaz bin Cebel, 66, 67, 77, 117, 118,

144, 253
Muhacirin, 48, 59, 60, 76, 123, 132
Muhacir ibni Ümeyye, 253
Mukavkis, 139, 140, 141
Muhammed bin Mesleme, 254
Mu¤iretübnü fiube, 254
Münaf›k, 57, 67, 72, 110, 120, 122, 123,

124, 136, 150, 204
Müzeyne, 426
Müzdelife’de namaz, 330

NN
Nâkisler, 422
Namaz, 268, 305, 309, 310, 311, 312,

314, 315, 341
Neccar (Beni Neccar), 34, 61, 62, 63, 75,

82, 85, 86, 88, 89, 101, 107, 129
Necd, 245
Nifak, 247

OO
Osman II.(Sultan), 89, 92
Osman bin Affan (Hz.), 55, 76, 79, 101,

110, 117, 128, 132, 135, 138, 146,
148, 155, 180, 250, 253, 263, 304

ÖÖ
Ömer Nasuhi Efendi, 48
Ömer ibni Hattab (Hazreti Ömer,

Ömer’ül Faruk), 55, 58, 75, 76, 79,
95, 101, 103, 104, 105, 116, 117,
118, 122, 123, 127, 128, 132, 135,

138, 142, 143, 144, 145, 157, 158,
220, 226, 250, 252, 253, 254, 66,
274, 304, 359, 375, 390, 392, 420

RR
Rafi bin Malik, 74
Remzi Dede, 463
Riya, 260
Ruh, 468

SS
Sabikun, 73
Sa’d bin Ebi Vakkas, 55
Sa’d bin Ubade, 56, 88, 97, 117, 254,

404, 437
Sadaka, 339, 340
Said bin Zeyd, 55, 252
Safvan ibni Evs, 73
Sahabe, 46, 52, 54, 116, 118, 130, 134,

139, 146, 159, 164, 165, 204, 232,
233

Salim bin Abdullah, 389, 408
Selman› Farisi, 67, 68, 257, 398
Sar›msak-So¤an, 367, 368, 370
Setri avret, 300
S›ffin, 52, 112, 113
S›lai rahim, 277, 339
Sultan Mahmud I, 69
Sultan Selimi Sâlis, 131
Süfyan ibni Avf, 148, 151, 152, 156, 161,

163, 164, 180, 200
Süheybin Rumi, 67
Süleyman (a.s.), 393

fifi
fiecerei R›dvan, 55
fievval orucu, 342
fieytan, 352, 353, 356, 357, 360, 412
fiirk, 66
fiuray› ashab, 249
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TT
Taharet, 284, 285
Takva, 65, 66, 68, 82, 110, 111, 114, 149
Talha bin Ubeydullah, 251, 253, 256
Teheccüd, 331
Tevessül, 136, 164, 169, 216, 224, 232,

233, 234
Tevrat, 45, 278
Türk, 33, 34, 35, 66, 68, 147, 149, 150,

184, 187, 191, 192
Türkiye, 62

UU
Ubade bin Samit, 74, 437
Ubadetübnü Velid, 268
Ubeydetübnü Cerrah, 55
Ubeydetübnü Haris, 55
Uhud, 50, 77, 78, 142, 148, 165, 173,

226, 246, 426
Ukbe bin Amir, 74, 145
Uveym bin Saide, 74

ÜÜ
Übeyyibni Ka’b, 118, 128, 253, 256, 269
Ümmü Eyyüb, 58, 72, 73, 93, 97, 104,

123, 127, 362, 373, 378, 406
Üsametübnü Zeyd, 253, 257
Üsseyyid bin Hudayr, 58

VV
Vesile, 216, 226, 232
Vitr namaz›, 332

YY
Yaman Dede, 464
Yemen, 245
Yesrib, 79, 87, 98
Yezid bin Ebu Süfyan, 253, 254,

Z
Zahid’ül Kevseri, 33
Zat› ulûhiyet, 44, 72
Zekât, 339, 341
Zekâi el Kunevi, 467
Zerrin Akgün, 42
Zeyd bin Sabit, 97, 117, 132
Zeyd bin Harise, 77, 93, 138
Zikr, 337, 345, 346
Ziya Bey (Müftü), 463
Ziyadübnü Lebidül Biyadiy, 253
Zübeyrübnül Avvam, 55, 76, 81, 128,

132, 138, 143, 144, 157
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