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Resulullah (s.a.a) ~oyle 
buyurmu~tur: 

"Fatima, bedenimin parras1dir, 
onu sevindiren beni sevindirmi~tir 
ve ona kotiiliik eden bana kotiiliik 
etmi~tir. 

F at1ma benim irin insanlarzn 
en azizidir. " 
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Ayetullah Nasir Mekarim Sirazi'nin 
Mukaddimesi 

Bismillahirrahmanirrahim 

Bin;ok buyiik din iilimi yiice islam dini hakkmda 90k deger
li eserler kaleme alarak kendilerinden sonraki nesillere armagan 
etmi~lerdir. insanlar tarih boyunca her yerde onlann kahc1 eser
lerinden yararlanm1~lardir. Bu manevi bereketler onlann yiice 
ihliislannm bir ni~anesidir. 

i~te bu buyiik ve se9kin iilimlerden biri de merhum Hac1 
Seyh Abbas Muhaddisi Kummi'dir. (r.a) A~ag1 yukan hepimiz 
onun degerli eserlerini tammaktay1z. 

Merhum $eyh Abbas Kummi, hadis se9imlerini ve incelen
mesini guzel zevki, ak1c1 beyamyla suslemi~ ve gu9lu kaleminin 
hunerini Ehlibeyt'e (a.s) duydugu ihliish sevgisiyle eserine yan
s1tm1~tlr. Bu yiizden herkes onun degerli eserlerinden yararlan
makta ve temiz ruhuna selam gondermektedir. 

Genel olarak Seyh Abbas Kummi 'nin eserlerinin anatema
s1m Ehlibeyt'in (a.s) velayeti, isimlerini ihya etmek, onlann 
tarihi ya~antilan, sireleri ve sunnetleri olu~turmaktadir. Eser
lerine bakild1gmda Peyagmberin (s.a.a) Ehlibeyt'ine (a.s) olan 
derin sevigisi satirlannm ve kelimelerinin arasmda 1~1k gibi 
parlamaktadir. 

<;ok degerli eserlerinden biri de islam'm buyiik ~ahsiyeti 
ve her iki cihamn hammefendisi Hz. Fatima'mn (s.a) maceralar 
ve uzuntulerle dolu ya~ant1s1 hakkmda kaleme ald1g1 "Beytu'l 
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8 ___________________ Mukaddime 

Ehzan" adh eseridir. isminde de anla~ild1g1 gibi kitapta islam'm 
o yiice harnmefendisinin dramatik ya~am oykiisiiniin yarn s1ra 
e~siz makam1, erdemleri ve kerametleri ak1c1 bir iislup ile beyan 
edilmi~tir. 

Bu degerli kitap, son zamanlarda Kum ilimler Havzas1-
nm parlak iistatlarmdan, ara~tmnac1 yazar ve aynca Numune 
Tefsiri'nin sec;:kin kadrosunda yer alan ve bin;ok degerli eserle
re imza atm1~ Hiiccetii'l-islam Muhammedi i~tihardi tarafmdan 
ak1c1 ve sade bir dille Farsc;:aya de c;:evrilmi~tir. 

Ben, elinizdeki ~u kitabm bir boliimiinii miitalaa etmeye mu
vaffak oldum ancak biiyiik muhaddis merhum Hac1 Seyb Abbas 
Kummi'yi (r.a) iyi tarnd1g1m ic;:in ve aynca muhterem Muham
medi i~tihardi 'nin terciimedeki dikkatini bildigim ic;:in ortaya 90k 
kaliteli ve degerli bir eser 91kttg1ndan eminim. 

Omit ediyoruz ki Ehlibeyt (a.s) tutkunlan ve a~1klan bu ki
tab1 miitalaa ederek bir nebzede olsa islam'm yiice harnmefen
disinin yiice makamlarma, Allah katmdaki azametine ve biiyiik 
ahlakma a~ina olur ve O'nun gittigi yolu izleyerek yiice Allah'a 
ula~trlar. 

Allah'm selam1 bizlerin ve salih kullarmm iizerine olsun! 

N as1r Mekarim Sirazi 
Kum ilimler Havzas1 
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Mutercimin 6nsozii" 9 

Miitercimin Onsozii 

Bismillahirrahmanirrahim ! 

Bu kitabt daha basiretli ve iyi miitalaa etmeniz ic;:in aga~1daki 
hususlara tevecciih ediniz! 

1-Biiyiik Ve Yiice Makam Sahibi Seyb Abbas Kummi 

Bu kitap, btiyiik muhaddis, ara~ttrmac1 ve "Mefatihu'l
Cenan" adh degerli eserin yazan merhum Hac1 Seyh Abbas 
Kummi 'nin eserlerinden biridir. Ki tap, ilk kez orijinal olarak 
"Beytu'l Ehzan Ji zikri Ahvalati Seyyidet-i Nisai'l-Alemin 
Fattmat'ez-Zehra Selamullahi Aleyha" ismiyle 160 sayfa ola
rak Arapc;:a telif edilmi~ ve bas1lm1~ttr. Bu degerli eser ilk olarak 
1363 h.k yilmda yay1mlanm1~t1r. 1 

ismi hepimiz tarafmdan bilinen Rabbani alim merhum Hac1 
Seyh Abbas Kummi (r.a) 90k ba~anh, haytrsever ve muhlis 
alimlerdendir. Bereketli omriintin tamamm1 islami ilimleri ara~
tlrma ve incelemeye adam1~, beyarn ve kalemiyle siirekli islam 
ktiltiiriinii yaym1~ttr, i~te bu yiizden de "Btiyiik Muhaddis ve 
Hatemu'l-Muhaddisin" ismiyle tin kazanm1~t1r. 

1 -Kitabm yeni bask1s1 1404 h.k y1lmda isfahan' da imadzade Hiiseyeniyesi 
tarafmdan bas1lm1~ ve halihaz!fda miitercimin elinde mevcuttur. 
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10 Mutercimin Onsozu 

Bu ilahi insan bundan 116 y1l 6nce 1294 h.k y1lmda mukad
des Kum kentinde dtinyaya geldi ve 1359 h.k y1hnda 65 ya~m
dayken Zilhicce aymm 23. gecesinin yansmda mukaddes Necef 
~ehrinde dtinyadan goc;mti~ttir. Mtibarek mezan Necef'te Hz. 
Ali'nin (a.s) ttirbesinin dogu sahnmdaki ti<;tincti avluda tistad1 
merhum Muhaddis-i Nuri'nin mezarmm yanmdad1r. 

Merhum tistat, Kum kentinde ba~lang1<; ilimlerini tahsil ettik
ten sonra 1316 h.k y1hnda mukaddes N ecef ~ehrine hicret etti ve 
Necef ilimler Havzasmda btiytik tistatlarm huzurlanndan yararla
narak ilim tahsiline devam etti. Tahsil hayatmda olagantistti ba~an
lara imza att1. Necef'in btiytik ilim havzasmda daha ziyade Ayetul
lah Hac1 Mirza Htiseyin Nuri'nin ders toplatilanna kaltihyor, vak
tinin btiyiik bir k1smm1 tistadmm huzurunda ara~tlrma, inceleme 
ve tistadmm teliflerinden ntishalar 91karmakla gec;iriyordu. 

Daha genc;liginin ba~lannda dehas1, dirayeti, mtitalaa ve 
ara~tlrmaya olan a~k1 <;ehresinden okunuyordu. Son derece tak
vah ve temiz bir ruha sahipti. Merhumun belirgin ozelliklerinden 
biri de beyam ve kalemiyle ilahi htiktimleri ve islam ktilttirtinti 
yaymaya olan ozel ilgisidir. Daima bir ~ehirden ba~ka bir ~ehre 
yolculuk eder, minberlerde islam'1 anlatlr ve kitap yazard1. 

"ez-Zeria" kitabmm yazan merhum Ayetullah Hac1 Seyh 
Aga Buzurgi Tahrani, mukaddes Necef ~ehrinde bir mtiddet mer
hum Seyh Abbas Kummi ile aym medrese hticresinde kalm1~tlr. 
MerhumAga Buzurgi Tahrani, onun hakkmda ~oyle yazar; "Ben, 
Muhaddisi Kummi' den ti<; y1l 6nce Necef ~ehrine mti~erref oldum, 
ondan iki y1l once Ayetullah Hac1 Htiseyin Muhaddisi Nuri'nin 
derslerine kat1ld1m. Bullin alimlerin arasmda en c;ok Muhaddisi 
Kummi'yle ha~ir-ne~irdim ve onunla daha samimiydim. Uzun 
zaman mukaddes Necef medreselerinin birinde aym hticreyi 
payla~tlk. Onunla birlikte kald1g1m sure ic;inde onu ornek, kamil, 
alim ve erdemli bir insan gordtim. Hakikaten o degerli, takvah, 
mtitevaz1, ahlakh, zahit ve latif ruhlu biriydi. Muhaddisi Kummi, 
1322 h.k y1lmda iran'a dondti ve islami kitaplar telif ve tasnif 
etmeye ba~lad1. 1331 h.k y1lmda mukaddes Me~hed ~ehrine gi
derek, Hz. imam Ali b. Musa R1za'nm ( a.s) mukaddes ttirbesine 
kom~u oldu. Orada da teliflerine devam etti ve stirekli yazmakla 
me~guldti. Adeta ara~tirmaya ve yazmaya a~1kt1, oyleki kimse 
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onu bundan vazgec;irmezdi. Ta ki ti<;tincti hac seferinden Kum 
kentine dondtigtinde baz1 alimler ondan Kum ilimler Havzasmm 
takviyesi ve geli~mesi ic;in Ayetullah Seyh Abdtilkerim Hairi 'nin 
yanmda kalmasm1 talep ettiler. Merhum Seyh onlann davetini 
kabul ederek, mukaddes Kum kentinde kald1. Ayetullah Hairi 'nin 
yakm arkada~larmdan, onun sad1k ve vefah dostlarmdan biri ola
rak tammyordu."1 

2-Muhaddisi Kummi'nin Telifleri 

Btiytik muhaddis Hac1 Seyh Abbas Kummi (r.a) islami ki
taplar telifi, tasnifi ve terctimesinde son derece usta bir kalemdi. 
Kendi asrmda bu alanda islam'm c;e~tli dallannda btiytik islam 
ktilttirti hareketinin mimarlanndan ve onctilerinden olmu~ ve bu 
dalda bir 91gir ac;m1~tir. Derin ara~tlrmalan ve bitmek ttikenmek 
bilmeyen enerjisiyle yilmadan gelecek nesillere btiytik bir ktilttir 
miras1 armagan etmi~tir. 603 kitap telif ettigi zikredilmi~2 ve bu 
eserlerinin baz1lan birkac; kahn ciltten olu~maktadir. 

Burada eserlerinden bazilanm zikrediyoruz: 

1- el-Envaru'l Behiyye 
2- Mefatihu'l-Cenan 
3- Muntehal Amal (2 cilt) 
4- Tetimmetu'l Amal 
5- Sefinetu'l-Bihar (2 cilt) 
6- el-Keni vel Elgab (3 cilt) 
7- Kuhlu'l Basar 
8- Tuhfetu'l-Ahbab 
9- Fevaidu'r-Razeviyye 
10- Zehiratu'l Ukba 
11- Zehiratu'l Ebrar 
12- Sebilu'r-Re~ad 
13- Nefesu'l Mehmum 
14- Seyh Tusi'nin Misbahu'l Muteheccid kitabmm terctimesi 
15- Elinizdeki bu eser, merhumun vefatmdan sonra bas1lmi~t1r ... 

I -Tabakat-uA'lamu'~-Siac,3, s.998-el-Keni vel Elgab c,3, s.297'den 313'e kadar. 
2.-Eserlerinden 60 tanesi "el-Keni vel Elgab" isimli eserin ili;:ilncil cildinin 

302. sayfasmdan 313. sayfalanna kadar gelmi~tir. 
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Bu eser her iki cihan kadmlarmm en listlinli Hz. Zehra'nm 
(s.a) faziletlerini i9eren ve ak1c1 bir lislup ile kaleme almm1~ de
gerli bir kitaptir. Kitap ilk once Arap9adan Fars9aya ve Fars9a
dan da Tlirk9eye terclime edilerek hizmetlerinize sunulmu~tur. 
0-mit ediyoruz ki hepimiz ozelliklede hammlar o ylice ve e~siz 
hammm degerli mektebinden gerekli faydah dersler ahr ve O'nu 
kendimize omek alarak her iki dtinya saadetine nail oluruz. Ha
tirlatmahy1z ki kitabm baz1 boltimleri i9erdigi konular itiban ve 
birtak1m nedenlerden dolay1 istege bagh olarak serbest9e tercli
me edilmi~ ve kitap metninde parantez i9inde gelen a91klamalar 
mlitercimin kendi izahatidir. 

Bu vesileyle yazm1~ oldugu mukaddimeyle kitabm dege
rine itibar katan, lizerimde btiylik bir hakk1 olan ve ozelliklede 
kitabm terclimesi i9in elime kalem veren btiytik ve sayg1deger 
listat Ayetullah Nasir Mekarim ~irazi'ye ylirekten ~likranlanm1 
sunuyorum. 

Muhammed Muhammedi i~tihardi 
Kum ilimler Havzas1 

1369 Hicri ~emsi 
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BiRiNCi BOLUM 

1-Hz. Fat1ma'mn (s.a) Dogumu 

Hz. Fatima (s.a), babas1 Resul-i Ekrem (s.a.a) daha 45 ya~m
dayken yani Bisetin be~inci y1h, Cemadissani aymm yirmisinde 
Mekke' de gozlerini dtinyaya a9t1. Bu konu Hz. imam Muhammed 
Bakir (a.s) ve Hz. imam Cafer Sad1k'tan da (a.s) rivayet edilmi~
tir. Annesi, Hz. Hatice'dir. (s.a) Allah Resulli (s.a.a) (mira9lan
nm birinde) gokylizline seyrettginde taze hurma, elma ve cennet 
meyvelerinden yedi. Ylice Allah, o cennet meyvelerini Peygam
berin (s.a.a) sulbtinde suya 9evirdi. Allah Resulli (s.a.a) mira9-
tan dondtikten sonra Hz. Hatice'yle (s.a) beraber oldu. Boylece 
Fattma'nm (s.a) nuru Hz. Hatice'nin (s.a) rahmine yerle~ti. i~te 
bu ylizden Fatima'ya (s.a) "Havra-i insiyye" yani insan ~eklin
deki cennet hurisi denilmektedir. Allah Resulli (s.a.a) cennet ve 
Tuba agacmm kokusunu arzulad1gmda Fattma'y1 (s.a) koklard1. 
Bu ylizden de onu 90k operdi. Peygamberin (s.a.a) zevcelerinden 
bazilan Fatlma'mn (s.a) sahip oldugu makamlardan haberdar ol
mad1klan i9in bunu dogru bir davram~ olarak gormliyorlard1. 

Burada ~oyle bir soruyla kar~ila~abiliriz; ~oyle ki kimi 
alimlere gore Peygamber efendimizin (s.a.a) mirac1 hicretten alb 
ay once baz1 alimlere gore de Bisetin ikinci y1lmda ger9ekle~
mi~tir. Halbuki Hz. Zebra (s.a) hicretin altmc1 yilmda dtinyaya 
gelmi~tir. Bu konu listeki gorli~le (Peygamber efendimizin (s.a.a) 
mira9tan dondtikten hemen sonra Hz. Hatice'yle beraber olma
s1yla) nas1l bagda~maktadir? 
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Yukandaki soruya ~oyle cevap vermek milmktindilr: Resul-i 
Ekrem'in (s.a.a) mirac1 bir defaya mahsus degildi. Hz. imam 
Cafer Sad1k'tan (a.s) Peygamberin (s.a.a) 120 defa miraca gitti
gi rivayet edilmi~tir. Hemen hemen Allah'u Teala bu mira9lann 
tamammda Peygambere (s.a.a), Hz. Ali'nin (a.s) velayet maka
mma ve ondan sonraki imamlarm imametine diger farizalardan 
daha 90k tavsiyede bulundu. 

Allame Meclisi "Biharu'l Envar" adh degerli eserinde Hz. 
Zehra'nm (s.a) kutlu dogumunu ~oyle nakleder: "Bir giln Al
lah Resulil (s.a.a) Ebtah1 denen bir yerde oturmu~tu. Emiril'l
Milminin Ali (a.s), Abbas, Hamza, Ammar Yasir, Munzir b. 
Zahzah, Ebubekir ve Omer'de huzurunda bulunuyorlard1. Bir
den kanatlan dogu ve batiy1 kapsayacak kadar bilyilk ve iri bir 
cilsseye sahip olan Cebrail (a.s) asil suratmda Peygamberin 
(s.a.a) huzuruna geldi ve ~oyle seslendi; "Ey Muhammed, yilce 
Allah sana selam gonderiyor ve kirk giln Hatice'den uzak dur
mam emrediyor". 

Allah'm bu emri Peygambere (s.a.a) ag1r geldi. <;unkil Pey
gamber (s.a.a) Hz. Hatice'ye bilyilk bir alaka duyuyor ve ona 
kar~1 bilyilk bir sevgi besliyordu. 

Ancak Allah'm emrinin her ~eyin ilstilnde oldugunu 90k 
iyi bildigi i9in bu emre itaat etmeliydi. Allah'm bu emrinden 
sonra Hz. Muhammed (s.a.a) kirk giln Hz. Hatice'den (s.a) 
uzak durdu. Gilndilzler oru9 tutuyor, geceleri ise ibadetle me~
gul oluyordu. Allah tarafmdan belirlenen kirk gilniln sonlanna 
yakla~1lm1~t1. Peygamber (s.a.a) Ammar Yasir ile Hz. Hatice'ye 
(s.a) ~oyle bir haber yollad1: "Ey Hatice, senden uzak durma
mm sebebi sana olan sevgisizligim ve ilgisizligimden degildir. 
Bu Rabbimin bana bir emridir. 0, bu hususta emrini icra etmek 
istiyor. Bu i~te sakm aklma iyilik ve saadetten ba~ka bir ~ey 
gelmesin. Yilce Allah gilnde ka9 defa seninle meleklerine kar~1 
iftihar etmektedir. 0 halde ak~am karanhg1 9oktilgilnde kap1-
y1 kapat ve yatagmda istirahat et. Bilesin ki ben Fatima Binti 
Esed'in evinde kahyorum." 

1 -Mekke ve Medine arasmda yer alan bolgenin ad1dir. 
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Hz. Hatice (s.a, Resul-i Ekrem'den (s.a.a) uzak kald1g1 i9in 
gilnlerinin bilyilk 9ogunlugunu ilzilntil i9inde ge9iriyordu. Allah 
tarafmdan belirlenen kirk giln sona erdiginde Cebrail (a.s) Resul-i 
Ekrem'in (s.a.a) huzuruna gelerek ~oyle dedi; "Allah sana selam 
yolluyor ve sana sunacag1 hediyeyi alman i9in kendini haz1rlan
mam emrediyor." 

Resul-i Ekrem (s.a.a) Cebrail'e (a.s); "Allah'm hedi
yesi nedir, diye sordugunda Cebrail (a.s) olaydan habersiz 
oldugunu soyledi. 

Bu s1rada Allah'm diger bilyilk melegi Mikail (a.s) gokten 
inerek cennet ipegine sanh bir tabag1 Allah Resulilniln (s.a.a) ya
nma b1rakt1. 

Sonra Cebrail (a.s) Allah Resulilniln (s.a.a) yanma gelerek; 
"Rabbin bu ak~am ~u yemekten iftar etmeni istiyor" dedi. 

Hz. Ali (a.s) ~oyle anlatiyor: "Resul-i Ekrem (s.a.a) bizim 
evde kahyordu. Ak~am iftar vakti oldugunda bana kap1y1 a91k 
b1rakmam1 ve dileyen herkesin kendisiyle yemege ortak ola
bilecegini soylilyordu. Ancak o ak~am beni kapmm yanmda 
oturttu ve ~oyle buyurdu; "Ey Ebu Talib'in oglu, bu benim 
i9in ozel olarak haz1rlanm1~ bir yemektir ve benden ba~kasma 
haram k1hm~tlr." 

Kapmm kenannda bir yerde oturmu~tum. Allah Resulil 
(s.a.a) yalmz eve girdi. Tabagm ilzerindeki ortilyil kald1rd1-
gmda i9inde bir salk1m taze ilzilm ve hurma gordil. Doyana 
kadar onlardan yedi ve ilzerine de su i9ti. Sonra ellerini y1-
kamak i9in uzath. Cebrail (a.s) Peygamberin (s.a.a) milbarek 
eline su doktil, Mikail (a.s) y1kad1, israil'de (a.s) bir havluy
la elini kurulad1. Resul-i Ekrem'den (s.a.a) artakalan yemek 
tabag1yla beraber gokyilzilne gotilrilldil. Sonra nafile namaz1 
kilmak i9in ayaga kalkt1. 

Cebrail (a.s), Resul-i Ekrem'in (s.a.a) yanma gelerek ~oyle 
dedi: "Simdi namaz k1lmak sana haramdir. Dogruca Hatice'nin 
evine git ve onunla birlikte ol! <;unkil yilce Allah bu gece senin 
sulbilnden temiz evlatlar yaratmay1 ahdetti." 

Bu s1rada Resul-i Ekrem (s.a.a) kirk giln sakmd1ktan sonra 
Hz. Hatice'nin (s.a) evine dogru yola koyuldu. 
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2-Hz. Hatice'nin (s.a) Dilinden O Gecenin Hatiras1 

Hz. Hatice (s.a) ~oyle der; "Ben bu sure i9inde yalmzhga ah~
m1~tim. ~am oldugunda ba~tffil ortiiyor, perdeleri 9ekiyor, kap1y1 
kapat1yor ve namaz kthyordum. Sonra 9rrag1 sondfuiiyor ve yatag1ma 
istirahata 9ekiliyordum. Arna o gece ne uyumu~tum ne de uyamkt1m. 
Birden Resul-i Ekrem'in (s.a.a) geldigini ve kapmm halkas1m ttklat
tlgllll fark ettim. Kendi kendime acaba kap1y1 kim 9ahyor dedim, ka
p1y1 o saatte Hz. Muhammed'den (s.a.a) ba~kas19ahnazd1. 

Allah Resulti (s.a.a) gontil ok~ayan ~efkatli sesiyle "Ey Hati
ce, kap1y1 a9 ben Muhammed'im" (s.a.a) diye seslendi." 

Sevin9le yatag1mdan kalkttm ve kap1y1 ac;ttm. Resul-i Ekrem 
(s.a.a) ic;eri girdi. Allah Resulti (s.a.a) kap1dan her ic;eri girdigin
de ilk once su ister, sonra abdest ahr ve iki rekat namaz k1lard1. 
Daha sonra yatagmda istirahata 9ekilirdi. Arna nedense o gece 
namaz k1lmak i9in su istemedi. Kolumdan tutarak yataga gotlir
dti. Allah'a andolsun ki Allah Resulti (s.a.a) benimle birlikte ol
duktan sonra henliz yammdan uzakla~mam1~t1 ki Fattma'nm (s.a) 
nurunun rahmimde oldugunu ve kam1mda ag1rhgm1 hissettim." 

Yazar der ki: "Resul-i Ekrem'in (s.a.a) ilahi bir ltituf ve he
diye olan Fat1ma'y1 almak i9in (s.a.a) ktrk glin Hz. Hatice'den 
(s.a) uzak durmasmm sebebi ~uydu: "Resul-i Ekrem (s.a.a) bu 
slire i9inde Allah'tan vaat edilen armagam almak ic;in kendisini 
haztrhyordu. Allah'm hediyesi mukaddes Fat1ma'dan (s.a) ba~ka 
bir ~ey degildi. Nitekim bu konuya Hz. Fattma'nm (s.a) ziyaret
namesinde de i~aret edilmi~tir; "Allah'1m Resuliiniin klz1, can 
paresi, kalbinin huzur vesilesi, cigerinin pan;as1 olan temiz 
Betiil'e salavat gonder! ... O, Peygamberine sec;tigin ve vasine 
mahsus k1Id1gm bir hediyedir ... " 

Resul-i Ekrem'in (s.a.a), Hz. Hatice'.den (s.a) uzak kahp, 
inzivaya 9ekilmesi alemlerin hammefendisi olan Hz. Zehra'nm 
(s.a) makammm ne kadar ylice oldugunun bir gostergesidir. Oy
lesine ylice bir makam ki diller vasfmdan acizdir. 

Cennet tabagmm i9inde bir salk1m hurma ve tizlim gelmesi
nin nedeni bu iki meyvede bulunan bereket ve faydalardan kay
naklanm1~ olabilir. Zira meyvelerin arasmda hi9bir meyve hurma 
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ve lizlimlin sahip oldugu berekete sahip degildir. Bu iki meyve 
agacmm Hz. Adem'in (a.s) 9amurunun artakalanmdan yarattl
d1klan uzak bir ihtimal degildir. Bu iki meyvenin bereketinden 
olsa gerek ki bu kutlu ve temiz neslin say1s1 c;ogahp artm1~tlr. 
(Allah daha iyi bilir.) 

Nitekim bu konuya ilgili yerde i~aret edecegiz. 
Cebrail'in (a.s) yukanda ge9en konu~mada Peygambere 

(s.a.a) "Simdi namaz ktlmak sana haramdtr" soztinden maksat, 
anla~1Id1g1 kadanyla mlistahap ve nafile namazdtr. <;::tinkti Resul-i 
Ekrem (s.a.a) vacip namazlanm iftar etmeden once k1hyordu. 
Ytice Allah hakikati daha iyi bilir. 

3-Hz. Fatlma'mn (s.a) Kutlu Dogumu 

Seyb Saduk, "Emali" adh eserinde kendi senediyle Mufaz
zal b. Omer'den ~oyle rivayet eder: "imam Cafer Sad1k'a Hz. 
Fattma'mn dogumunun nas1l ger9ekle~tigini sordugumda ~oyle 
buyurdu: "Hz. Hatice (s.a), Allah Resulti ile (s.a.a) evlendigi za
man Mekke kadmlan islam dinine kar~1 olan dti~manhklanndan 
dolay1 ondan uzak durmu~, ili~kilerini kesmi~ ve hatta ona selam 
bile vermiyorlard1. Bununla da yetinmiyor her hangi bir kadmm 
onu gormesine de engel oluyorlard1. Hz. Hatice (s.a) bu durum
dan endi~e etmeye ba~lad1. Allah Resultine (s.a.a) bir zarar ge
lecek diye 90k tiztiltiyordu. Hamile kald1g1 zaman Hz. Fatima 
(s.a) annesinin kammda konu~uyor ve onu teselli ediyordu. Hz. 
Hatice (s.a) bu mevzuu Resul-i Ekrem'den (s.a.a) gizliyordu. 

Bir glin Allah Resulti (s.a.a) eve girince Hz. Hatice'nin (s.a) 
kammdaki 9ocukla konu~mas1m i~itti. Hz. Hatice'ye (s.a) "Ki
minle konu~uyorsun diye sordu". Hz. Hatice (s.a); "Kam1mda 
ta~1d1g1m 9ocuk benimle konu~uyor ve yalmzhg1m1 gideriyor" 
diye cevap verdi. 

Resul-i Ekrem (s.a.a) ~oyle buyurdu: "!\Hmdi Cebrail bana 
diinyaya gelecek bu c;ocugun k1z oldugunu haber verdi. Nesli 
kutlu ve temizdir. Allah, benim neslimi onunla devam ettire
cektir. imamlar (a.s) onun neslinden gelecektir. Allah, vahiy 
kesildikten sonra imamlan Allah Resuliiniin (s.a.a) yeryii
ziindeki halifeleri kdacaktir." 
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Hz. Hatice (s.a) hamilelik donemini kammda ta~idigi 9ocuk
la konu~arak ge9iriyordu. Hz. Fatima'mn (s.a) dtinyaya gozlerini 
a9ma vakti yakla~mi~t1. Kurey~ ve Ha~imogulan kadmlanna ha
ber gondererek dogumu i<;in onlardan kendisine yardim etmele
rini istedi. <;unkil kadmlar dogumlarda birbirlerinin yardimlanna 
ihtiya<; duyarlar. 

Ancak Kurey~ ve Ha~imogullan kadmlan Hz. Hatice'ye 
(s.a) ~oyle bir haber yolladilar: "Sen bizim sozilmilzil dinleme
din, Ebu Talib'in fakir ve yetimi olan Muhammed (s.a.a) ile ev
lendin. Bu ytizden sana yardim etmeye gelmeyecegiz." Hakika
ten Allah Resulti (s.a.a) risaletinin ilk gilnlerinde ne kadar baskih 
bir ortamda ve dti~man arasmda ya~ami~tir. Hatta boylesine yar
dima ihtiya<; duyulan hayati durumlarda bile Peygamberin (s.a.a) 
e~inden uzak duruyor ve onunla konu~muyorlard1. 

Kadmlann bu cevaplan Hz. Hatice'yi (s.a) olduk9a ilz
mil~til. Arna Allah onu yalmz birakmad1. Hz. Hatice (s.a), 
birden uzun boylu, bugday tenli ve Ha~imogullan kadmla
nna benzeyen dort kadmm i9eri girdigini gordil. Onlan go
rilnce korktu. i9lerinden biri: "Ey Hatice, ilzillme dedi. Biz 
Allah tarafmdan sana yardim etmek i<;in gonderildik." ilk 
once; "Ben Sara (Hz. ibrahim'in e~i) diyerek kendini tamt
t1. Ardmdan da yanmdaki yilce kadmlara i~aret ederek, ~u, 
cennette seninle birlikte olacak Mezahim 'in kizi Asiye ~u, 
imran'm kizi Meryem ve oteki ise Hz. Musa'nm kiz karde~i 
Kulsum'dur. Allah, bizleri dogumunda sana yardim etmemiz 
i9in gonderdi" dedi. 

Bu Slfada o yilce kadmlardan biri Hz. Hatice'nin (s.a) sag 
tarafmda digeri sol tarafmda bir digeri kar~ismda ve oteki ise ar
kasmda oturdu. 

Sonra tertemiz ve milbarek bir 9ocuk olan Fatima (s.a) 
dtinyaya gozlerini a<;ti. Fatima (s.a) yeryilzilne dti~tilgilnde et
rafa gozleri kama~tiran bir nur sa9ild1. 0 nur Mekke'nin btitiln 
evlerine hatta doguya ve batiya kisacain yeryilzilniln her tarafi
na yayild1. Birden her birinin elinde cennet altmmdan legenler 
ve Kevser suyundan ibrikler olan on cennet hurisi i9eri girdi. 
Hz. Hatice'nin (s.a) kar~ismda oturan hamm, Fatima'yi (s.a) 
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aldi ve Kevser suyuyla yikad1. Sonra siltten daha beyaz, misk 
ve amberden daha ho~ kokulu iki beyaz bez par9asi 9ikard1. 0 
par9alann biriyle Fatima'yi (s.a) giydirdi, diger par9ayi da ona 
ba~ortilsil yapt1. Sonra Fatima'yi (s.a) konu~turmaya ba~lad1. 
Fatima (s.a) Allah'm birligine ve Peygamberin (s.a.a) risaleti
ne ~ahadet etti ve ~oyle dedi; "Sahadet ediyorum ku~kusuz ki 
Allah'tan ba~ka ilah yoktur ve babam Allah Resulti (s.a.a) ne
bilerin, e~im Ali (a.s) vasilerin ve iki oglum Hasan ve Htiseyin 
ise torunlann efendisidirler." 

Daha sonra o dort kadmm her birine selam verdi ve onlan 
isimleriyle 9ag1rd1. 0 yilce dort kadm da Fatima'yi (s.a) ~efkat
li baki~lanyla sevdiler. Huriler ve gok ehli Fatima'nm dilnyaya 
geli~ini birbirlerine tebrik ediyorlard1. Gokyilzilnde benzeri go
rtilmeyen bir nur belirdi. Oyle ki melekler bundan once boyle bir 
nur gormemi~lerdi. 

0 yilce kadmlar Hz. Hatice'ye (s.a) ~oyle dediler: "Milbarek, 
temiz, ugurlu ve bereketli soyu olacak evladmi kucagma al!" Hz. 
Hatice sevin9le yavrusunu kucagma aldi ve emzirmeye ba~lad1. 
Hz. Fatima (s.a) o gilnden sonra gilnde bir 9ocugun bir ayda ve 
ayda da bir yil geli~en 9ocuklar kadar geli~im geli~ti. 

4-Hz. Fatima'nm (s.a) isimleri ve 

Bu isimlerin O'na Verilmesinin Nedenleri 

Yunus b. Zebyan der ki: "imam Cafer Sadik (a.s) ~oyle bu
yurdu; "Hz. Fatima'nm (s.a), Fatima, Siddika, Mtibareke, Zekiy
ye, Raziyye, Merziyye, Muhaddese ve Zehra olmak ilzere Allah 
katmda dokuz ismi vard1r". 

Daha sonra: "Fatima'mn ne anlama geldigini biliyor mu
sun?" diye sordu. 

Hayrr, bilmiyorum manasim bana soyler misiniz? diye arz ettim. 
Bunun ilzerine imam Sadik (a.s) ~oyle buyurdu; "<;unkil 0, 

her tilrlti kottiltikten armmi~t1r." Eger Emirti'l-Mtiminin Ali (a.s) 
olmasayd1 Adem'in zamanmdan kiyamete kadar Fatima'ya bir 
e~ bulunmazd1."1 

I -Usul-u Kafi c,1 s, 461 
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Baz1 rivayetlerde ~oyle gelmi~tir; "Fatima ve Siileri cehen
nem ate§inden uzak olduklari, ilim ve kemal vesilesiyle ba§ka
larmdan ayr1 ve fark/1 (e§siz) oldugu ir;in ona Fatima denil
mi§tir. 0, diger kadmlarm ayba§larmda gordukleri hastaltktan 
uzaktlr. insanlar O'nu tammakian acizdir. Yuce Allah, O'nu, 
muvahhit ve mumin evlatlarm1 cehennem ate#nden uzakla§tl
rir. Yine aym §ekilde Yuce Allah, O'nu ve dostlarim cehennem 
ate§inden uzakla§tlr1r. " 

Ba~ka bir rivayete gore Fatima ismi Allah'm "Fatir" ismin
den almm1~tlr. Bu yuzden de O yuce hamma "Tahire" (temiz, 
armm1~) denilmi~tir. 0, her tiirlli pislikten uzakt1. Hi9bir zaman 
haiz ve nifas kam gormemi~tir. Giinde us: defa nuru Emirii'l~ 
Miiminin (a.s) is;in tecelli ettigi i9in ona Zehra denilmi~tir. 

Ebu Ha~im Caferi der ki: "Hz. imam Hasan Askeri'ye (a.s) 
ni9in Hz. Fatlma'ya (s.a) Zehra denilmi~tir?" diye sordum. imam 
Hasan Askeri (a.s) ~oyle buyurdu: "Hz. Fat1ma'mn (s.a) parlak 
yuzu, her gun sabah Emiru'l-MumininAli (a.s) ir;in tlpk1 sabah 
gune§i gibi parltyordu. Oglen vakti parlak ay ve gun batlmmda 
ise parlak y1ld1z gibiydi. " 

Merhum $eyh Saduk (r.a), Hz. imam R1za'dan (a.s) ~oyle 
rivayet eder; "Ramazan aymm hilali gokyuzunde belirdigi za
man Hz. Fatlma'mn (s.a) nuru aym nuruna galebe ediyordu; 
oyle ki aym 1§1g1 kayboluyordu. Fatima (s.a) gozlerden kaybol
dugunda ay 1§1g1 ortaya r;1k1yordu. " 

Hz. imam Cafer Sadik (a.s) ~oyle buyurur: "Fatlma'ya 
(s.a) Zehra denmi§tir. <;unku cennette O'nun k1zllyakuttan bir 
kubbesi vard1r ki yuksekligi bir y1l suren yolculuk kadard1r. 0 
kubbe, Allah 'm izniyle gokyuzunde bir yere baglt olmaks1zm 
ve yeryuzunde de bir sutuna ve destege baglt olmadan as1ltd1r; 
kubbenin yuz bin kap1s1, her kapmm yamnda yuz bin melek var
d1r. Sizlerden biri ufuktaki parlak y1ld1za bakt1g1mz gibi cennet 
ehli de ona bakar ve §oyle der: "Bu parlak (kubbe) Fatlma'ya 
(a.s) aittir." 

Ba~ka bir rivayette de ~oyle gelmi~tir: "Yuce Allah melekleri 
yaratmak istediginde, on/arm uzerine kara bir bulut gonderdi. 
Onlar birbirlerini goremiyordu; ne ilk ba§taki sondakini ne de 
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en sondaki ilk ba§takini. Melekler,Allah 'tan bu karanltg1 gider
mesini istediler. Allah, on/arm isteklerini kabul etti ve orac1kta 
Hz. Fatlma'nm (s.a) nurunu yaratt1. Hz. Fatlma'mn (s.a) nuru 
kandil gibi etrafi aydmlatt1, nurunu ar§m sag tarafina yerle§tir
di. O'nun nuruyla yedi gok ve yedi yer aydmland1. Me/eke/er, 
Allah '1 tespih ve takdis ediyorlard1. Allah, meleklere §oyle buyur
du: "izzet ve celalime andolsun ki sizlerin k1yamete kadar tespih 
ve takdislerinizden elde edeceginiz sevaplari Fat1ma'y1 (s.a}, ba
bas1m, kocas1m ve evlatlarim seven dostlarina verecegim. " 

Hz. Fatlma'nm (s.a) isimlerinden baz1lan da ~unlardir: "Hi
san, Hiirre, Seyyide, Azra, Havra, Meryem-i Kiibra ve Betiil" 

Rivayete gore Hz. Fatlma'ya (s.a) Betiil denilmesinin sebebi 
~udur: "0, hir;bir zamq,n ( dig er kadmlar gibi) adet kam gorme
di. Hz. isa 'nm (a.s) annesi Hz. Meryem 'de adet kam gormedigi 
ir;in ona da Betiil denmi§tir. " 

Baz1 bilginler "Betiil" kelimesinin aslmda "Betl" kokiinden 
tiiretildigini ve diinyadan kopup, Allah'a kavu~an anlam1m ta~1-
d1gm1 belirtmi~lerdir. Baz1 alimlere gore bu isim Hz. Fatima'nm 
(s.a) e~siz ve benzersiz oldugunun gostergesidir. 

Merhum ibni $ehra~ub "Menak1b" adh eserinde ~oyle der: 
"Sahih rivayetlerde ~oyle nakledil~mi~tir: "Hz. Fatlma'nm (s.a) 
yirmi ismi vard1r, o isimlerden her biri onun farklt ve ozel fa
ziletlerinin gostergesidir. Bu isimleri merhum ibni Babiveyh 
"Mevlid-i Fatima" adlt eserinde zikretmi§tir." 

Hz. Fatima'nm (s.a) kiinyeleri ~unlardir: "Ummii'l Hasan, 
-0-mmii'l Hiiseyin, -0-mmii'l Muhsin, -0-mmii'l Eimme, -0-mmii 
Ebiha ve -0-mmii'l-Miiminin." 

Zikredilen bu kiinyeler Hz. Fatlma'nm (s.a) ziyaretnamesin

de de gelmi~tir. 
"Menak1b" adh eserde ~oyle ges;er: "Fatlma'ya (s.a) gokler

de Nuriye, Semaviye ve Haniye denilmektedir". 
Haniye; "Kocasma ve evlatlanna kar~1 ~efkatli kadm anla

mma gelir. 
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5-Hz. Fatima'nm (s.a) 

Kocasma Kar~1 Olan Sefkatinden Ornekler 

Bu hususta sadece bir tek ~u konuyu zikredersek bile ye
terli olur diye dti~tini.iyoruz: "Mtibarek v-Ucuduna aldigi darbe, 
~ahsma kar~i yapilan saygisizhk, kaburga kemiginin kmlmasi 
ve kolunda kirba9 izleri vard1. (Allah'm izniyle daha sonra bu 
konulara masi geldiginde deginecegiz.) Oyle ki aldigi bu dar
belerden dolayi kollannda odem olu~mu~ ve iltihap baglami~t1. 
Btittin bu sikmtl ve acilara gogtis germesi kocasi Ali'ye duy
dugu derin sevgisinin ve ~efkatinin gostergesiydi. Bu ugurda 
o kadar sikmtilar 9ekti ki sonunda da aldigi darbeler ytiztinden 
ytice ~ehadet mertebesine nail oldu. Hz. Fatima (s.a) 61-Um do
~egindeyken aghyordu, kocasi Hz. Ali (a.s) "Fatima ni9in agh
yorsun?" diye sorunca ~oyle buyurdu; "Benden sonra ba:Jtna 
gelecek musibetlere aglzyorum." 

Hz. Ali (a.s): "Aglama, Allah 'a andolsun ki butun bu mu
sibetler Allah yolunda oldugu ir;in bana kur;uk ve ha.fif geliyor" 
buyurdu. 

Seyh Mtifid (r.a), "ir~ad" adh eserinde ~oyle nakleder: "Al
lah Resulti (s.a.a) hicretin 8. yilmda Zatti's-Selasil sava~i sirasm
da dti~man ordusunun olasi saldmsmi bastirmak amaciyla Hz. 
Ali'yi (a.s) issiz 96le yollad1. Hz. Ali'nin (a.s) ozel bir isabesi 
(mendili) vardi, 9etin ve onemli bir sava~a gittiginde o mendili 
alnma baglard1. Zatti's-Selasil sava~ma gitmek istediginde Hz. 
Fatlma'mn (s.a) yamna geldi ve mendilini istedi. Fatima (s.a); 
"Nereye gidiyorsun, babam seni nereye gondermek istiyor?" 
diye sorunca, imam Ali (a.s); "Yabis'e (Issiz 96le)1 gonderiyor." 
buyurdu. 

Bunun tizerine Hz. Fatima (s.a) bu seferin tehlikesi ve Hz. 
Ali'ye (s.a) olan sevgisinden dolayi aglad1. 

1 -Yabis'ten (<;olden) maksat, hicretin sekizinci y1h vuku bulan "Zatu's
Selasil" sava~1d1r. Bu sava~ta dil~man ordusu 12 bin silvariye sahipti. Hz. Ali 
(a.s) bir grup sava~91yla bu orduya kar~1 sava~a gitti. Ali (a.s) az say1daki or
dusuyla dti~man ordusunu hezimete ugrattJ ve haklannda Adiyat suresi indi. 
(Mecma'ul-Beyan c. 10, s.528)-Miltercim 
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Bu sirada Resul-i Ekrem (s.a.a) Hz. Fatima'nm (s.a) evine 
geldi. Fatima'yi aglar bir halde goren Allah Resulti; "Nir;in ag
hyorsun, kocanm oldurulmesinden mi korkuyorsun? Merak 
etme, Allah 'in izniyle kocan sag kalacakllr. "buyurdu. 

Hz. Ali (a.s), Allah Resultine (s.a.a); "Ey Allah Resulti, oldti
rtilmemi ve cennete gitmemi istemiyor musun?" diye arz etti. 

6-Hz. Fat1ma'mn (s.a) 

Evlatlarma Kar~1 Sefkatlerinden Ornekler 

Bu konuda Merhum Seyh Saduk'un (r.a) Hammad'm imam 
Cafer Sadik'tan (a.s) naklettigi bir rivayeti aktarmamizm yeterli 
olacagmi dti~tintiyoruz. 

imam Cafer Sadik (a.s) ~oyle buyurdu: "Hir; kimse Hz. 
Zehra'mn (s.a) soyundan olan iki kizla evlenemez. 1 <;;unku bu 
haber ona ula:jtr ve ona ag,r gelir. " Hammad; "Ger9ekten bu 
haber, Hz. Zehra'ya (s.a) ula~ir mi?" diye sorunca, imam Cafer 
Sadik (a.s); "Allah'a andolsun ki ula~ir." buyurdu. 

7-Yedinci As1r Sairlerinden ihni Uneyn'in Gordiigii Riiya 

"Umdet'ut-Talib" adh eserde, "Beni Davud b. Musa el
Htiseyni" adh ~ahsm biyografisi hakkmda 90k ilgin9 bir hikaye 
nakledilir. Bu hikaye Neseb bilginleri ve diger alimler arasmda 
me~hur olmasmm yam ma saglam bir senede de sahiptir. Aynca 
hikaye ibni Uneyn'in Divanmda da zikredilmi~tir. 

Vaktiyle ~air ibni Uneyn Mekke'ye sefere 9ikt1. Yanmda bol 
miktarda mal gottirmekteydi. Yolun yansmda Davudogullanna 
mensup bazi seyyitler ontinti keserek, btittin mallanna el koydu. 
Oyle ki tizerindeki elbiseyi bile 9ikardilar ve vticuduna birka9 
darbe vurup yarah bir halde issiz 96le terk ettiler. .. 

ibni Uneyn, Yemen padi~ahi Aziz b. Eyyub'a bir mektup ya
zarak ~ikayetini bildirdi. 

0 siralar Yemen padi~ahi, karde~i Nam sultam Fireng sahil
lerine yollami~t1. Nam sultan, o bolgeyi Fireng ahalisinden ala
rak, fethetmi~ ve o bolgede bir sure kalmak i9in de karde~inden 
izin istemi~ti. 

1 -Maksat, bir erkegin aym zamanda iki seyyide hammla evlenmesidir. 
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ibni Uneyn1
, ate~li ve tahrik edici bir kaside yazarak, Yemen 

sultamm mahm yagmalayan seyyitlerden intikam almaya davet 
etti. Kasidesi ~oyle ba~hyordu: 

"Senin iyilik ve comertlik dolu s1fatlann btitiin fasih ve edip
leri acze dii~iirmii~tiir. Comertlik ve bah~i~te oyle bir hadde var
dm ki iyilik ve iyilerden oteye ge9tin. Ben, Frenk somiirgesinde 
olan sahil bolgesini fethettim diye soyleme! <;unkii Frenk'in sa
hil bolgesi Aden ~ehriyle aym degildir. (Sahil nere, Aden nere) 

Cihat etmeye yeltendiysen, k1hcm1 ilahi vacipleri ve siin
netleri yok eden kavimlere kar~1 9ek! Mekke'yi 9irkeflerden ve 
(Beni Davud) gibi al9ak ve 9irkin kavimlerden temizle! 

Onlar Fatima'mn (s.a) evlatlandir ve onlarla sava~amam 
diye soyleme! <;unkii (bu hirs1z seyyitler) Ebu Siifyan haneda
nma ula~1rlarsa imam Hasan'1 (a.s) oldiirmek i9in onlarla birlik 
olurlar." 

ibni Uneyn, bu kasideyi Yemen sultanma gonderdiginde bir 
gece riiyasmda Kabe'de oldugunu ve Hz. Zehra'mn (s.a) Kabe'yi 
tavaf ettigini gordii. Yanma yakla~tl ve selam verdi, ancak Hz. 
Zehra (s.a) selammm cevabm1 vermedi. Aglay1p s1zlayarak 
acizane; "Selam1mm cevabm1 vermeyecek ne giinah i~ledim" 
diye yakmd1. 

Hz. Zehra (a.s) ibni Uneyn'e cevaben ~u ~iiri okudu; 
"Hfl$fl, Faflma'mn (s.a) biitiin evlatlan alt;ak ve <;irkin 

olamazlar. Ama ne var ki zamane hile ve diizeniyle biz/ere ko
tiiliik etti, evlatlanmdan biri kotiiliik ettiyse, sen on/arm tama
mmt yeremezsin, davram$larmdan dolayt tovbe et! <;iinkii bize 
kotiiliik eden biri tovbe ederse Allah onu bagt$lar, cetleri Mu
hammed Mustafa'nm (s.a.a) hiirmetine onlara deger ver, onun 
soyundan olan hi<; kimseyi incitme ve hakaret etme, Resuliin 
soyundan taraf sana gelen $eylerin miikafaflm ktyamet giinii 
bizleri miilakat ettiginde alacaksm. " 

ibni Uneyn der ki; "Aglaytp sizlayarak peri$an bir halde 
uykudan uyandtm. Uyand1g1mda yaralanmm Hz. Fatima 'nm 

1 -Uneyn, Ebul Hasan Muhammed b. Nas1ruddin b. Hiiseyin b. Uneyn 
Ensari Kufi Dime~ki, yedinci asnn tamnm1~ ve divan sahibi ~airlerinden
dir. Hicri Kamerinin 630 senesinde diinyadan gi.i9mii~tiir. (Riyahinu'~ Ser
riye c. 2, s. 127) Miitercim 
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(a.s) bereketiyle iyile$tigini /ark ettim. 0 anda tovbe ettim ve 
soylediklerimden dolayt pi$manltk duydum. Hatamt telafi et
mek ve oziir dilemek amaciyla $U $iiri okudum; 

"Hidayet Peygamberinin (s.a.a) ktzmm huzuruna yaptt
gtm hatalardan oziir dilemeye geldim, tovbe ettim, umulur ki 
$U hatalt sozlerin sahibinin tovbesi kabul olur, <;iinkii o sozler 
sahibini s1kmt1ya dii$iirmii$tiir. (Bundan sonra) Allah 'a andol
sun ki eger Fattma'mn (a.s) evlatlarmdan biri k1ltc1yla ya da 
m1zrag1yla haksiz yere beni par<;a par<;a etse de yapttgma kotii 
gozle bakmam aksine o i# giizel bir davrant$ sayanm. " 



~--· :.~ 

iKiNCi BOLUM 

1-Hz. Zehra'nm (s.a) Faziletlerinden Kesitler 

Hz. Fatima (s.a) Kisa1 ve Mtibahale'nin2 fertlerinden ve en 
zor ~artlarda Allah yolunda hicret edenlerdendi. 

Fatima (s.a), haklarmda Tathir ayetinin3 nazil oldugu say
gm ki~ilerden biridir. Cebrail'de (a.s) onlardan biri oldugu i9in 
iftihar etmi~tir. Allah onlann temizligine ve dogruluguna ~aha
det etmi~tir. 0, imamlann annesi ve Resul-i Ekrem'in (s.a.a) 
yegane yadigandir. Peygamberin (s.a.a) soyu k1yamete dek 
onunla devam edecektir. Ba~lang1ytan sonsuza her iki alem ka
dmlarmm hammefendisidir. Konu~mas1 Peygambere (s.a.a) en 
90k benzeyendi. Ahlak1 ve ya~am tarz1 Resul-i Ekrem'in (s.a.a) 
ahlak ve ya~am tarzmm aymyd1. Yol ytirtimesi tipki babasmm 
ytirtimesine benziyordu. Babasmm huzuruna her geldiginde 
Resul-i Ekrem (s.a.a) onu kar~llar, ellerini oper ve kendi yerine 
oturturdu. Resul-i Ekrem (s.a.a), Fatima'nm (s.a) yanma gitti
ginde de Fatima (s.a) yerinden kalkar, babasm1 kar~llar ve elle
rinden operdi. Resul-i Ekrem (s.a.a) Fatima'y1 (s.a) 90k operdi. 

1 -Kisa'dan maksat, Resul-i Ekrem (s.a.a) Hz. Ali (a.s) Hz. Fatima (s.a) Hz. 
Hasan (a.s) ve Hz. Hiiseyin'in (a.s) bir abamn altma toplanmas1d!f. Bu s1rada 
CebraiL(a.s) yeryiiziine inerek be~ ki~i hakkmda nazil olan "Ey EhliBeyt! Allah 
sizden, sadece gtinah1 gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor" Mealindeki 
Tathir ayetlerini getirdi. (Ahziib-33) 

2 -Miibahale'den maksat, Hiristiyan bilginleriyle kar~1hkh olarak lanetle~
medir. Boylece Allah'tan yalanc1y1 azapland1rmas1 istenecekti; Bu konu Al-i 
imran silresinin 61. ayetinde gelmi~tir. Miltercim 

3 -Ahzap,33 
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Cennet kokusunu ozlediginde onu koklar ve ~oyle buyururdu; 
"Fatima, hedenimin parras1d1r, onu sevindiren beni sevindir
mi$tir ve ona kotiiluk eden bana kotiiliik etmi$tir. Fatima he
nim irin insanlarm en azizidir. " 

Resul-i Ekrem (s.a.a) Fatima (s.a) hakkmda buna benzer bir
s;ok soz soylemi~tir ki bu sozler Fatima'ya (s.a) besledigi b-Uytik 
sevginin ni~anesidir. 

Yine Allah Resulu (s.a.a) ba~ka bir hadiste Fatima'ya olan 
sevgisini "Ey hahasmm sevgilisi" c-Umlesiyle dile getiriyor. Sia 
alimlerinden Taheri Hz. imam Muhammed Bakir'dan (a.s) O'da 
babalanndan ~oyle rivayet eder; "Fatima (a.s) babasmm kendisi
ne ~oyle buyurdugunu soyluyor; "Ey bahasmm sevgilisi! Sarho$ 
eden her $ey haram ve her sarho$ eden $ey $araptir. " 

2-Allah i~in Sevmek 

Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de ~udur: Allah 
dergahmda saygmhg1 olan insanlar~n, kendi evlatlanm ve yakm
lanm sevmeleri onlann nefsani arzulanndan kaynaklanmamak
tadir. Aksine onlar her turl-U nefsani arzulara yenik d-U~mekten 
uzaktirlar. Onlann evlatlanna ve yakmlanna kar~1 duydugu sev
giler sadece Allah is;indir. Allahtan ba~ka kimseyi sevmezdiler. 
Ba~kalanm sevmeleri de Allah sevgisiyle paralel ve e~deger bir 
sevgi oldugu is;indi. i~te bu ytizden Hz. Yakup (a.s) oglu Yusuf'u 
(a.s) diger evlatlarmdan daha 90k seviyordu. Yakup'un (a.s) 
evlatlan, babalarmm Yusuf'a (a.s) duydugu sevginin smmdan 
habersiz olduklan is;in babalanm dalalet is;inde olmakla itham 
ediyor ve "Bizler daha gu9luytiz, Yakup bizi daha 90k sevmeli
dir; 9-Unk-U bizler onun i~lerini yap1p, d-Uzene koymakta Yusuf'tan 
daha g-U9luytiz"1 diyorlard1. 

Arna Hz. Yakup'un (a.s) Hz. Yusuf'a (a.s) besledigi derin 
sevgi maddi degildi. Aksine Allah'm Yusuf'u sevdigini ve onu 
diger karde~lerinin arasmdan ses;tigini bildigi is;in seviyordu. D0-
lay1s1yla da Allah'm sevgilisi olan bir kimse peygamberinin de 
sevgilisidir. 

1 -Bu konu Yusuf suresinin 8. ayetinde gelmi~tir. 
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Merhum Kuleyni (r.a), Muhammed b. Sinan'dan ~oyle nak
leder; "imam Cevad'm (a.s) huzurundayd1m. Siiler arasmda ihti
laf konusu olan bir mevzuu imam' a arz ettim. 

imam Cevad (a.s) ~oyle buyurdu; 
"Ey Muhammed! Allah, ezelden hirlik ve e$sizliginde e$siz 

ve tek idi. Ondan sonra Muhammed (s.a.a), Ali (a.s) ve Fatima 'y1 
(s.a) yarattl. 0 iif temiz nur hinlerce y1l kald1. Sonra hiitiin var
hklar, yaratt,, 0 iir nuru varhklari yaratt1gma dair $ahit tuttu, 
itaatlerini hiitiin mahlukatafarz k1/d1,. Mahlukatm i$lerini tedbir 
etmeyi onlara havale etti, o ha/de onlar (Muhammed, Alive Fa
tima) istedikleri her $eyi he/al ve dilediklerini de haram ederler; 
ancak onlar Allah 'm istemedigi (rizas, gostermedigi) $eyleri iste
mezler." Sonra imam Cevad (a.s) ~oyle buyurdu; 

"Ey Muhammed! Bu diyanetin oziidiir, acele edip onlar
dan one germeye rah$an sap1khga dii$er ve onlari ihmal edip 
geri kalan helak olur, dinin emirleriyle birlikte ve uyum irinde 
hareket eden ve ondan ayrilmayan hakka ula$lr. Ey Muham
med! Bu sozii ogren ve ezherle!" 

Yazar der ki; "Bu ytice hadisi ~eriften anla~1lan ~udur: "Hz. 
Fatima (s.a) Allah'm but-Un i~lerin tedbirini kendisine havale et
tigi ytice ki~ilerden biridir. 0 halde eger o dilerse bir ~eyi helal 
ya da haram k1lar. (Elbette ki 0, Allah'm ho~nutlugunun d1~mda 
ba~ka bir ~ey istemez.) 

3-Hz. Fat1ma'nm (s.a) Mushaf1 

Ehlibeyt imamlarmdan (a.s) gelen birs;ok rivayette Hz. 
Fatima'nm (a.s) mushafmm Masum imamlarm (a.s) yanmda ol
dugu nakledilmi~tir. "Besairu' d-Deracat" adh eserde imam Cafer 
Sad1k'm (a.s) ~oyle buyurdugu rivayet edilir; "Hz. Fatima (a.s) 
kendisinden geriye hir mushafyadigfir olarak b1rakt1. 

0 mushaf Kuran-1 Kerim degildir, ancak "Allah 'm 
Fattma'ya (s.a) nazil ettigi sozlerden hiridir. Allah Resulii 
(s.a.a) onu Ali'ye (a.s) imla ettirmi$tir." 

Ebu Basir der ki; "imam Cafer Sad1k'm (a.s) huzuruna var
dim ve ~oyle arz ettim: "Camm size feda olsun! Size bir soru 
sormak istiyorum, burada sozilm-U i~itecek yabanc1 biri var m1?" 
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imam Cafer Sadik (a.s) kendi bulundugu yer ile diger odanm 
ortasmdaki perdeyi yukan kaldmp etrafi kontrol ettikten sonra 
~ayle buyurdu; "Ey Ebu Muhammed! Ne istiyorsan sor!" 

Camm size feda olsun $iiler ~ayle bir hadis rivayet etmekte
dirler; "Peygamber (s.a.a) Ali'ye (a.s) bir ilim kapisi agretmi~ ve 
her kapismdan bin kapi a9tlmi~tlr. Camm size feda olsun Allah'a 
andolsun ki eksiksiz ve hakiki ilim budur." diye arz ettim. 

imam Sadik (a.s) bir sure dti~tindtikten sonra ~ayle buyurdu; 
"O ilimdir, ancak klimil degildir. Ey Ebu Muhammed! Ku$kU
suz ki "Camia" bizim yamm1zdad1r ama insanlar Camia 'nm ne 
oldugunu bilmezler. " 

imam sazlerine devam etti ve ~ayle buyurdu; "Camia" 70 
zira1 uzunlugunda, Peygamberin (s.a.a) bizzat Hz. Ali'ye (a.s) 
yazd1rd1g1, ifinde he/al ve haramlarm tamam, olan, hatta viicu
du ka$1yarak k1zartmamn cezas1 gibi insanlarm ihtiyaf duydugu 
biitiin dini hiikiimler iferen bir mecmuad1r." Sonra elini omzuma 
koyarak; "Ey Ebu Muhammed! Bana mtisaade eder misin?" buyur
du. "Ben sizdenim, dilediginizi yapabilirsiniz?" diye arz ettim." 

Sonra mtibarek eliyle yanagimi siktl ve "hatta yanak s1k
manm cezas1 bile "Camia'da" mevcuttur" buyurdu. Bu sazleri 
saylerken sanki imam Sadik (a.s) afkelenmi~ti. Allah'a andolsun 
ki bu eksiksiz ve kamil ilimdir diye arz ettim. 

Bu kez de "Bu ilimdir, ancak kamil degildir." buyurdu. Bir 
sure stiktlt ettikten sonra ~ayle buyurdu; "Ku$kusuz ki "Cefr" 
bizim yamm1zdad1r, ancak insanlar Cefr 'in ne oldugunu bil
mezler." 

"Cefr nedir?" diye sordum. "Peygamberlerin, vasilerin ve 
israilogullan lilimlerinin ilimlerini iferen deriden bir mahzen
dir. " buyurdu. 

"Oyleyse bu kamil ilimdir" diye arz ettigimde yine bu kamil 
ilim degildir saztinti yineledi ve bir sure sustuktan sonra sazle
rine ~ayle devam etti; "Ku$kusuz ki Fatlma'nm (s.a) musha/'1 
bizim yamm1zdad1r, ancak insanlar Fatlma'nm (s.a) mushafi
nm ne oldugunu bilmezler. " 

1 -Zira: Eskiden kullamlan bir uzunluk olc;iisiidiir. Her bir zira ise yakla~1k 
otuzbe~ cm'ye e~ittir. 
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"Fatlma'nm (s.a) mushaft nedir?" diye sordugumda ~ayle 
buyurdu; "Elinizde bulunan Kuran-1 Kerim 'in iif katl kadar 
olan bir mushaft1r, Allah'a andolsun ki Kuran-1 Kerim'in tek 
bir harfi bile onda yoktur. m 

0 halde kamil ilim budur diye arz ettigimde bu seferde "bu 
ilimdir, ancak kamil degildir" buyurdu ve bir sure yine stiktlt etti. 
Sonra ~ayle buyurdu; "Gefmi$ ve gelecek biitiin ilimler k1yame
te kadar bizim yamm1zdad1r. " 

Allah'a andolsun ki kamil ilim budur dedim. imam Sadik 
(a.s) bu defa da aym saztinti tekrarlad1. "O halde kamil ilim ne
dir?" diye sordugumda ~ayle buyurdu; "Gece ve giindiiz bir ha
diseden sonra ba$ka bir hadise ve bir $eyden sonra ba$ka bir 
$ey hakkmda k1yamete kadar yeni $eyler meydana gelir. m 

4-Hz. Fatima'mn (s.a) Cennetteki Makam1 

Bazi rivayetlerde Fatlma'nm (s.a) kiyamet gtinti Resul-i 
Ekrem'in (s.a.a) "Gazba" adh devesine binerek mah~ere gelen 
dart kadmdan biri oldugu gelmi~tir. 

Merhum ibni $ehra~ub ~ayle rivayet eder; "Resul-i Ekrem 
(s.a.a) alum da~egindeyken, "Gazba" isimli deve Peygambere 
(s.a.a) ~ayle arz etti; "Kendinizden sonra beni kimin hizmetine 
sunuyorsunuz?'' 

Resul-i Ekrem (s.a.a) ~ayle buyurdu; "Ey Gazba! Allah 
sana bereket versin, benden sonra k1z1m Fatlma'ya (a.s) aitsin, 
o diinya ve ahirette sana binecektir. " 

Resul-i Ekrem (s.a.a) vefat ettiginde deve gece vakti Hz. 
Fatlma'nm (s.a) yanma gelerek ~ayle dedi; "Selam olsun sana 
ey Allah Resultintin kizi! Dtinyadan aynlma vaktim yakmdtr, 
Allah;a andolsun ki Allah Resultintin (s.a.a) vefatmdan sonra 
agzima ne ot ne de su stirdtim." Allah Resultintin (s.a.a) ytirek 
par9alayan vefatmdan sonra deve aynhk acisma dayanamadi ve 
Peygamberin (s.a.a) vefatmdan ti<; gun sonra can verdi. 

1 -Yani Kuran'1 Kerim'in zahirinden anlad1g1m1z manalar onda mevcut de
gildir. Aksine Kuran'1 Kerim'den anlad1g1m1z mana ve tevillerin ac;1klamas1dlf. 
(Daha fazla bilgi edinmek ic;in "Ayan'u~-Sia'nm ir~ad baskis1 c.1, s.97'ye mii
racaat edebilir) Miitercim. 

2 -Usul'u Kafi c.1, s.239 
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Furat b. ibrahim'in tefsirinde Emirii'l-Miiminin Ali'den (a.s) 
~oyle nakledilir; "Vaktiyle Resul-i Ekrem (s.a.a) Hz. Fatima'mn 
(s.a) evine geldi. Fatima'y1 (a.s) ilzgiln bir halde gordu. K1yamet 
hakkmda baz1 konular beyan etti. K1z1 Fatima 'ya ( a.s) ~oyle buyur
du; "Ey Fatima! Cennet kapisma vardtgmda daha once kimse
nin gormedigi 12 bin huri senin mii/akatma gelir, bu huriler seni 
gordiikten sonra da kimseyi miilakat etmeyecek/erdir. Ellerinde 
nurdan bir silah vardir; nurdan yaratllmt[j develer iizerindedir
/er. Develerin pa/am sari altmdan ve k1z1/ yakuttan, yularlari 
ise islak inci/erdendir. Her devenin iizerinde i<;inde sulu ve saf 
miicevherler olan ipekten bir sergi vardtr. Cennete girdiginde, 
cennet ehli seni gordiiklerinden dolayt mesrur o/urlar, $ii/er irin 
nurdan yaptlmt[j kiirsiiler, iizerine serilmi[j oze/ sofralar hazir/ar
/ar, diger insan/ar hesap kitap derdindeyken $ii/er o yiyecek/er
den yerler, onlar irin daima diledik/eri [jeyler hazir edilir. 

Allah veli/eri cennete yerle[jtik/erinde, ba[jta Hz. Adem ( a.s) 
o/mak iizere biitiin peygamber/er senin ziyaretine gelir/er. "1 

5-Hz. Fat1ma'mn (s.a) 
Sozii Peygamberin (s.a.a) Sevin~ Kaynag1 

Hz. Fatima (s.a) ~oyle buyurdu; "(Ey milminler!) Peygam
beri, kendi aramzda birbirinizi 9agmr gibi 9ag1rmaym. "2 (yani 
Peygamberi sayg1yla 9agmmz) ayeti indiginde hen Resul-i 
Ekrem'e (s.a.a) "Ey Allah Resulu" diye hitap ettim. Ancak 0, 
kendisine "babac1g1m" diye seslenmemi istiyordu. 09 kez "Ey 
Allah Resulu" diye hitap ettim, ancak bir cevap vermedi. Sonun
da bana ~oyle buyurdu; "Ey Fatima! Bu ayet senin hanedanm 
ve neslinden gelenler hakkmda inmemi[jtir. Sen benden, bende 
sendenim. Ayet, Kurey[j 'in fiefkatsiz, kaba insan/ari ve on/arm 
bencillikleri ve kibirliler hakkmda inmi[jtir. Sen bana "Ey ba
bac1g1m" diye hitap et! $iiphesiz ki senin beni boyle ragirman 
kalbime huzur veriyor ve Allah '1 daha rok ho[jnut ediyor." 

1 -Hadisin senedi ibni Abbas'a dayamr, ibni Abbas'ta imam Ali'den (a.s) 
nakleder. Hadis uzun oldugu ic,;in biz hadisin bazt kesitlerini yukanda naklet
tik. Tlim detay1yla hadise mliracaat etmek isteyenler (Riyahinu'~-$eriyye c.1, 
s.225'den 228. sayfaya bakabilirler.) Mlitercim 

2 -Nur, 63. 
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"Misbahu'l-Envar" adh kitapta Emirii'l-Muminin Ali'den 
(a.s) Hz. Fatima'ya (s.a) ~oyle buyurdugu nakledilir; "Allah Re
sulil (s.a.a) bana ~oyle buyurdu; "Sana sa/avat gondereni Allah 
bagt[jlar ve cennette bulundugum yerde bana kavu[jturur." 

6-Hz. Fatima'mn (s.a) A~hg1 Ve Peygamberin (s.a.a) Duas1 

Merhum Kuleyni, imam Muhammed Bakir'm (a.s) Cabir 
b. Abdullah Ensari'den ~oyle rivayet ettigini nakleder; "Resul-i 
Ekrem (s.a.a) Fatima'y1 (s.a) gormek i9in d1~an 91kt1. Bende 
O'nunla birlikteydim. Resul-i Ekrem'in (s.a.a) evinin kap1sma 
vard1g1m1zda elini evin kap1sma koydu ve ~oyle seslendi: "Selam 
o.lsun size"! Hz. Fatima (s.a) selam olsun sana ey Allah'm Resu
lu!" diye cevap verdi. 

Resul-i Ekrem: "i9eri girebilir miyim?" diye buyurdu. Hz. 
Fatima (s.a): girebilirsiniz ey Allah'm Resulu!" dedi. 

Peygamber (s.a.a): "yammdakiyle birlikte i9eri girebilir mi
yim?" diye buyurdu. 

Hz. Fatima (s.a); "ba~1mda ortil ve yilzilmde pe9e yok" dedi. 
Peygamber (s.a.a); "9ar~afmm bir ko~esiyle ba~m1 kapat!" 

buyurdu. Fatima (s.a) ba~m1 kapatt1ktan sonra Resul-i Ekrem 
(s.a.a); "Selam olsun sana!" diye hitap ederek selam verdi. Fati
ma (s.a); "Selam olsun sana ey Allah'm Resulu" diyerek babasm1 
kar~1lad1. 

Resul-i Ekrem (s.a.a); "i9eri girmemiz i9in izin var m1?" bu
yurunca, Fatima (s.a) babasm1 i9eri ald1. 

Resul-i Ekrem bu kez de yammda olan ki~ide girebilir mi? 
diye sorunca 

Hz. Fatima (s.a); "Evet, buyurun birlikte i9eri giriniz" dedi. 
Cabir der ki; "Resul-i Ekrem (s.a.a) ile birlikte i9eri girdim. 

Fat1ma'mn yilzilniln sarard1gm1 ve benzinin soldugunu fark ettim. 
Resul-i Ekrem (s.a.a) bunun sebebini sordu. 
Hz. Fatima (s.a); "Ey Allah'm Resulu! Siddetli a9hktandir" 

diye cevap verdi. 
Resul-i Ekrem (s.a.a) ~oyle buyurdu; "Ey arlari do

yuran, azltklari telafi eden (roga/tan) Rabbim! Kizim 
Fattma'yi doyur! ... 



34 Hi.izi.inler Evi 

7-Hz. Fat1ma'nm (s.a) Kocasma Kar~1 Edebi 

Ebu Said Hudri'den ~oyle nakledilir; "Bir gun Hz. Ali (a.s) 
kam1 acilam~ ve Fat1ma'nm (s.a) yanma gelmi~ti. Fatima'ya; 
"Kam1m1 doyurmak i9in yiyecek bir ~ey var m1?" diye sordu. 

Hz. Fatima (s.a); "Hayir, haham Allah Resuliinii (s.a.a) 
peygamherlik makamma seren ve vasilik makamm, sana ik
ram eden Allah 'a andolsun ki iki giindiir evimizde yiyecek hir 
~eyimiz yok. Eger yemegimiz olsaydi seni ve evlatlarim Hasan 
ve H iiseyin 'i kendime tercih ederdim. " buyurdu. 

Bunun iizerine Hz. Ali (a.s) ~6yle buyurdu: "Ey Fatima, ni-
9in bana haber vermedin, bana soyleseydin de yiyecek bir ~eyler 
tedarik etseydim." 

Hz. Fatima (s.a); "Ey Ehu 'l Hasan, giiciiniin yetmedigi hir ~eyi 
isteyerek seni siklntiya sokmaktan Rahhime kaeyi haya ederim." 

8-Gorev Payla~1m1 

"Kurbu'l-isnad" adh eserde imam Cafer Sadik (a.s), imam 
Muhammed Bakir'dan (a.s) ~oyle rivayet eder: "Hz. Ali (a.s) ve 
Hz. Fatima (s.a) evin i9 ve d1~ i~leri konusundaAllah Resultinden 
(s.a.a) aralannda hakemlik yapmasm1 istediler. Resul-i Ekrem 
(s.a.a) evin i9i~lerini Hz. Fatima'ya (s.a) d1~i~lerini ise Hz. Ali'ye 
(a.s) verdi. 

Hz. Fatima (s.a) ~oyle buyuruyor; "Bu gorev payla~imm
dan ne kadar mutlu oldugumu Allah 'tan ha~ka kimse hilemez. 
Allah Resulii (s.a.a) evin gerim zahmetini iizerime yiiklemedi, 
heni di~ari r1k1p erkeklerle kar~ila~mama mechur kilacak i~ler
le gorevlendirmedi. " 

9-Melekler Hz. Fatima'mn (s.a) Hizmetinde 

"Haraic" adh eserde Selmani Farisi'den (r.a) ~oyle nakle
dilir;· "Hz. Fatima'nm (s.a) evindeydim. Fatima (s.a) oturmu~ 
elindeki el degirmeniyle arpa 6gtittiyordu. El degirmeninin kul
punda kan izleri oldugunu fark ettim. 0 zamanlar heniiz kii9iiciik 
bir 9ocuk olan Hiiseyin (a.s) a9hktan feryat edip aghyordu. "Ey 
Allah Resultiniin (s.a.a) klZl, kendini bu kadar s1kmtiya sokma! 
Hizmet9iniz Fizze size hizmet eder" diye arz ettim. 
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Hz. Fatima (s.a) ~6yle buyurdu; "Allah Resulii (s.a.a) evin 
i~lerini siraya koydu, hir giin henim hir giinde Fizze 'nin yap
masim istedi. 6nceki giin Fizee 'nin s1ras1yd1 ve o gorevini yap
ti. Bugiin ise henim siram, i#eri hen yapmahyim." 

Selmani Parisi (r.a) ~6yle dedi; "Ben sizin azat ettiginiz bir 
koleyim, hizmet etmek i9in emrinize amadeyim. izin verin ya 
arpay1 ogiiteyim ya da Hiiseyin'e (a.s) bakay1m." 

Bunun iizerine Hz. Fatima (s.a) ~6yle buyurdu; "(Anne ol
mam hasehiyle) Hiiseyin'e (a.s) hakmaya hen daha uygun ve 
yakimm, sen arpa ogiitmeyi iistlen. " 

Bir miktar arpa 6giitttikten sonra ezan sesini i~ittim. Mesci
de gittim ve namaz1m1 Resul-i Ekrem (s.a.a) ile birlikte kild1m. 
Namazdan sonra olay1 Hz. Ali'ye (a.s) anlattim. Hz. Ali (a.s) 
aglayarak yerinden kalkti ve eve gitti. Bir sure sonra giller bir 
yiizle geldigini gordiim. Resul-i Ekrem (s.a.a), Hz. Ali'ye (a.s) 
giilmesinin nedenini sorunca, ~oyle cevap verdi; "Eve gittigim
de Fatima'mn (s.a) sirtiistii uzand1g1m ve Hiiseyin'in de (a.s) 
sinesinin iizerinde uyudugunu gordiim. El degirmeninin her
hangi hiri tarajindan revrilmeden kendi kendine doniip arpa 
ogiittiigiinii /ark ettim. " 

Bunun iizerine Resul-i Ekrem (s.a.a) giildii ve ~oyle bu
yurdu; "Ey Ali, ku~kusuz ki Allah 'm yeryiiziinde Muhammed 
ve Al-i Muhammed'e (s.a.a) hizmet etmek irin gezip, dola~an 
melekleri vardir. Onlar kiyamete kadar Muhammed ve Al-i 
Muhammed'e (s.a.a) hizmet ederler." 

10-Resul-i Ekrem'in (s.a.a) Hz. Fatima'ya (s.a) Yard1m1 

Ba~ka bir rivayette ~oyle gelmi~tir; "Vaktiyle Resul-i Ekrem 
(s.a.a) Hz. Ali'nin (a.s) evine gitti. Ali (a.s) ve Fatima'nm (s.a) 
arpa ogiitttiklerini goriince hanginiz daha yorgunsunuz?" diye 
sordu. 

Hz. Ali (a.s); "Fatima (s.a) benden daha yorgundur" diye ce
vap verdi. 

Resul-i Ekrem (s.a.a) Fatima'ya ~oyle buyurdu; "Aziz k1-
z1m ayaga kalk! Hz. Fatima (s.a) ayaga kalkmca Resul-i Ekrem 
(s.a.a) Fatima'nm (s.a) yerine oturdu ve Ali'ye (a.s) yard1m etti. 
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Resul-i Ekrem (s.a.a) bu davram~1yla insanlara ~u dersi ver
di: Eger ev i~lerinin kadmlara zor ve agir geldigini goriirseniz on
Iara yard1m edin. Onlara yard1m ederek agir yiiklerini hafifletin. 

11-Hz. Fatlma'mn (s.a) Yemeginin Bereketi 

Baz1 Menak1b kitaplannda ~oyle rivayet edilmi~tir; "Cabir 
b. Abdullah Ensari der ki: Aradan birka9 gtin ge9mi~ ve Resul-i 
Ekrem (s.a.a) yiyecek bir ~ey bulamam1~t1. A~m a9hk O'nu ol
duk9a etkilemi~ti. E~lerinin evinde yiyecek bir ~ey bulamaymca 
k1Z1 Fatima'nm (s.a) evine gitti ve k1z1 Fatima'ya (s.a) a9 oldu
gunu soyledi. 

Fatima (s.a) babasma; "Camm size feda olsun, ne yaz1k ki 
evimizde yiyecek bir ~ey yok." diye arz etti. 

Resul-i Ekrem (s.a.a) geri dondti. Kom~ulardan biri Hz. 
Fatlma'ya (s.a) iki par9a ekmek ve bir miktarda da et hediye getir
di. Fatima (s.a) onlan alarak bir tabagm i9ine koydu ve tizerini bir 
par9ayla kapatt1. Sonra ~oyle buyurdu; "Allah Resuliinii (s.a.a) 
kendime ve yammda olan aile fertlerine tercih ederim. " 

(yani Hz. Ali (a.s), Hz. Hasan (a.s) ve Hz. Htiseyin (a.s) a9 
olmalarma ragmen Resul-i Ekrem'i (s.a.a) onlara tercih ederim) 

Daha sonra Hz. Fatima (s.a) Hasan (a.s) ve Htiseyin (a.s) va
s1tas1yla Resul-i Ekrem'i (s.a.a) durumdan haberdar etti. Resul-i 
Ekrem (s.a.a) gelince Fatima (s.a) babasma kom~usunun getir
digi hediyeyi haber verdi. Bunun tizerine Resul-i Ekrem (s.a.a) 
Fatlma'ya yemegi getirmesini soyledi. Fatima (s.a) yemegi ge
tirdi ve Resul-i Ekrem'in (s.a.a) ontine koydu. Resul-i Ekrem 
(s.a.a) yemegin tizerindeki par9ay1 a9t1gmda, yemek tabagmm 
ekmek ve etle dolu oldugunu gordti. 

Cabir der ki; "Yemek tabagma bakt1g1mda ~a~ird1m ve bu
nun ilahi bir ltituf oldugunu anlad1m. Allah' a hamd ve sena ettim 
ve Resultine salavat yollad1m. Resul-i Ekrem (s.a.a) Fatlma'ya 
(s.a); "Bu yemek nereden geldi?" diye sordu. Hz. Fatima (s.a); 
"Allah katmdan dedi ve ekledi; "Allah diledigine nzkm1 fazla
s1yla verir." 

Daha sonra Resul-i Ekrem (s.a.a), Ali'yi (a.s) huzuruna 
9ag1rmalanm soyledi. Herkes huzuruna topland1ktan sonra 
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Hazret o yemekten yedi. Sonra Ali (a.s), Hasan (a.s), Hilse
yin (a.s), Peygamberin (s.a.a) zevceleri ve ktsacas1 btittin ev 
halk1 o yemekten yiyerek, karmm doyurdu. Herkesin karm 
doymu~ ancak yemekten bir ~ey azalmam1~t1. Sanki kimse o 
yemekten yememi~ti. 

Hz. Fatima (s.a) buyuruyor ki; "Yemekten biitiin kom$ula
ra yolladim. Allah 'u Teiilii o yemege hayir ve bereket vermi$ti. 
Daha once de boyle bir bereketi Hz. Meryem'e (s.a) vermi$ti. m 

12-Hz. Fat1ma'nm (s.a) ibadetine Kisa Bir BakI~ 

Me~hur zahit Hasan-i Basri der ki; "islam timmeti i9inde 
Fatlma'dan (s.a) daha abid biri yoktu. 0 kadar ibadet etmi~ ve 
ibadet mihrabmda durmu~tu ki ayaklannda odem olu~mu~tu." 

Resul-i Ekrem (s.a.a) Hz. Fatlma'ya ; "Kadm i9in hangi ~ey 
daha hayirhd1r?" sordu. Hz. Fatima (s.a); "Namahrem bir erkegi 
gormemesi ve namahrem bir erkegin de onu gormemesi" diye 
cevap verdi. 

Resul-i Ekrem (s.a.a) bu cevab1 i~itince Fat1ma'y1 (s.a) bag
rma bash ve ~u ayeti okudu; "Bunlar birbirinden gelme bir ne
sillerdir. Allah i#ten ve bilendir. m 

Hz. imam Hasan (a.s) ~oyle buyuruyor; "Cuma gecesi annemi 
ibadet mihrabmda gordtim. Stirekli secde ve riiku halindeydi. Sa
fak sokene kadar .mtimin erkek ve kadmlann ismini amyor ve onlar 
i9in dua ediyordu. ibadeti boyunca kendisine hi9 dua etmedi. 

Annecigim diye arz ettim; "Ni9in kendine dua etmedin? Bu
nun tizerine: "Once kom$U sonra ev" buyurdu. 

Merhum Saduk (r.a) ~oyle nakleder; Hz. Fatima (s.a) ~oyle 
buyurdu: "Allah Resultinden (s.a.a) i~ittim ki buyurdu; "Cuma 
giiniinde oyle bir vakit vardir ki kim o vakitte Allah 'tan bir 
$ey isterse $iiphesiz ki Allah diledigini ona verir." 0 vaki
tin ne zaman oldugunu sorunca ~oyle buyurdu: "Giine§in bir 
yansmm ufukta kayboldugu ancak diger yansmm heniiz 
ufukta oldugu vakittir." diye buyurdu. 

1 -Bu hadis Ni~aburi tefsirinde nakledilmi~tir. (Mtitercim) 
2 -Al-i imran, 34 
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Hz. Fatima (s.a) hizmetkanna ~oyle buyururdu; "Yukan 
91k, giine~in yansmm battigm1 goriirsen bana haber ver de dua 
edeyim." Rivayete gore, 0 yiice hamm ibadet mihrabmda dur
dugu zaman ''y1ld1zlar yeryiizii ehline t!jtk sar;ttg, gibi o da gok 
ehline t!}tk sar;ardt. " 

13-Hz. Zehra'mn (s.a) 

Evindeki Hizmetleri Ve Hizmet~i Talep Etmesi 

Yine merhum Saduk (r.a) ~oyle rivayet eder; Hz. Ali (a.s), 
Esedogullan kabilesinden birine; "Fatima'nm (s.a) benim evim
deyken yaptiklan i~lerden sana anlatmam1 ister misin?" buyurdu 
ve anlatmaya ba~lad1: 

"O, Resul-i Ekrem (s.a.a) yanmda insanlarm en sevgilisi ol
masma ragmen su tulumuyla o kadar su ta~1d1 ki tulum ipi gog
siine iz b1rakt1. 0 kadar ev siipiirdii ki giysisi tozland1. 0 kadar 
kazan altmda ate~ yakti ki elbisesinin rengi soldu. Oyle ki bu 
durum onu s1kmtiya ve zahmete dii~iirmii~tii. O'na; "Eger baba
nm yanma gidip i~lerinde sana yard1m edecek bir hizmetc;i talep 
edersen iyi olur" dedim. 

Bunun iizerine Hz. Fatima (s.a) babasmm huzuruna gitti, 
ancak Resul-i Ekrem'in (s.a.a) yanmda birkac; gencin oldugunu 
goriince bir ~ey soylemden geri dondii. 

Resul-i Ekrem (s.a.a), Fatima'nm (s.a) bir hacet ic;in yanma 
geldigini ve bir ~ey soylemeden geri dondiigiinii anlad1. 

Ertesi giiniin sabah1 Allah Resulii (s.a.a) evimize geldi, he
niiz yataktan kalkmam1~tik. Resul-i Ekrem (s.a.a) her zamanki 
gibi iic; defa selam verdi. -Oc;iincii defa selam verdiginde cevap 
vermezsek geri doniip gidecegini dii~iindiik. C::iinkii 0, ic;eri gir
mek ic;in iic; defa selam verirdi. Kendisine giri~ izni verildiginde 
ic;eri girerdi, aksi halde geri doniip giderdi. "Selam olsun sana ey 
Allah'm Resulii, buyurunuz" diye arz ettim. 

Resul-i Ekrem (s.a.a) yamm1za gelerek, ba~ucumuzda otur
du ve ~oyle buyurdu; "Ey Fatima, diin yamma geldin, bir hacetin 
mi var?" diye sordu. 
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Fatima (s.a) haya ve edebinden bir cevap vermedi. Ben, 
Resul-i Ekrem'e (s.a.a) cevap vermezsek yamm1zdan kalk1p gi
deceginden korktum. Kafam1 kaldird1m ve ~oyle arz ettim; "Ey 
Allah'm Resulii! Fatima'nm yammza nic;in geldigini hen size ha
her vereyim; "Fatima su tulumuyla o kadar su ta~1d1 ki tulumun 
ipi sinesini yaralad1, o kadar el degirmeni c;evirdi ki elleri su top
lad1. 0 kadar ev siipiirdii ki elbisesine tozlar kondu. 0 kadar ocak 
altmda ate~ yakti ki elbisesinin rengi soldu. O'na dedim ki; "Eger 
babanm yanma gidip evin zor i~lerinde sana yard1m edecek bir 
hizmetc;i talep edersen iyi olur." 

Bunun iizerine Resul-i Ekrem (s.a.a) ~oyle buyurdu: "Size 
hizmetr;iden daha iyi bir !jey ogreteyim mi? Yatag,mza uyumaya 
gittiginizde 33 defa "Subhanellah ", 33 def a "Elhamdulillah" 
ve 34 defa da "Allah 'u Ekber soyleyin." Bu s1rada Hz. Fati
ma (s.a) kafasm1 kaldird1 ve iic; defa; "Allah'tan ve Resuliinden 
(s.a.a) raz1 oldum" dedi. 

Ehlisiinnet alimlerinden Ebubekir'in "Menak1b" adh ese
rinde ~oyle nakledilir: "Hz. Zehra (s.a) durumunu Peygambere 
(s.a.a) anlatip, hizmetc;i talep ettiginde Peygamber (s.a.a) aglad1 
ve ~oyle buyurdu: "Ey Fatima! Beni hak iizere peygamberlige 
sec;en Allah'a andolsun ki ~uan mescitte 400 ki~i bekliyor. Ne 
kannlanm doyuracak bir yemekleri ne de iistlerine giyecek el
biseleri var. Ey Fatima! Eger bir faziletten yoksun kalmandan 
korkmasayd1m istedigini sana verirdim. Bu miikafatm elinden 
c;1k1p hizmetkanna gec;mesini istemiyorum." 

"Sa'lebi" adh tefsir kitabmda imam Muhammed Bakir'dan 
(a.s) ve yine "Gu~ayri" tefsirinde Cabir b. Abdullah Ensari'den 
~oyle nakledilir: "Resul-i Ekrem (s.a.a) Fatima'nm (s.a) yiinden 
bir elbise giydigini, eliyle un ogiittiigiinii ve bu haliyle de c;o
cuguna silt verdigini gordii. Resul-i Ekrem'in (s.a.a) miibarek 
gozya~lan yanaklanna akti ve ~oyle buyurdu: "Ahiretin lezzetini 
nazara alarak diinyanm s,kmttsma katlan." 

Hz. Fatima (s.a) ~oyle arz etti: "Ey Allah'm Resulii (s.a.a) 
biz/ere sundugu nimetlerine kar!}tAllah 'a hamd ve verdigi bah
!ji!jler ir;inde O 'na !jiikiirler olsun." 
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. 14-Hz. Zehra'mn (s.a) 

Hizmet~isi Fizze'nin (r.a) ilmine Ve Kemaline Bir Bak1~ 

Ebulkas1m Gu~ayri kitabmda ~oyle nakleder; "Hz. Zehra'nm 
(s.a) hizmetyisi Fizze hac kafilesinden geri kalm1~ ve yalmz ba~1-
na 1ss1z y6lde ne yapacagm1 ~a~1rm1~t1. 

Yine kervandan geri kalan Abdullah Miibarek admdaki ~ah1s 
olay1 ~oyle anlat1yor: "<;::olde tek ba~ma yalmz bir kadm gordiim. 
Deveye binmi~tim, yamna yakla~t1m ve ona sorular sordum. Sor
dugum her soruya Kuran'1 Kerim'den ayetler okuyarak cevap 
veriyordu. 

Ona kim oldugunu sordum. Kadm; "Simdilik sen onlardan 
yiiz revir ve size selam olsun de. Yakmda bilecekler!m dedi. 

Abdullah; "Ona selam verdim ve burada ne yap1yorsun?" 
diye sordum." 

Kadm: "Allah kimi de hidayet ederse, artlk onu saptlracak 
yoktur. m Ayetini okuyunca yolunu kaybettigini anlad1m. 

Abdullah; "insanlardan m1sm yoksa cinlerden misin?" diye 
sordum. 

Kadm; "Ey Ademogullan, namaz k1lacag1mz her vakit, el
bisenizi giyin, siislenin. m ayetini okudu. Bu ayetten de onun bir 
insan oldugunu anlad1m. 

Abdullah; "Nereden geliyorsun?" diye sordum. 
Kadm; "Sanki onlara pek uzak bir yerden nida edilmedem 
Bu ayeti okuyunca da uzak bir yerden geldigini anlad1m. 
Abdullah; "Peki nereye gidiyorsun?" diye ordum." 
Kadm; "insanlardan, oraya gitmeye giicii yetene, Allah 

i<;in gidip o evi ziyaret ederek haccetmesi farzdir. "5ayetini oku
du, anladlill ki hac ziyaretine gidiyor. 

Abdullah; "Kafileden ne zaman geriye kaldm?" diye sordum. 
Kadm; "Ando/sun biz, gokleri, yeri ve ikisi arasmda bulu-

nanlan alt, giinde yarattlk. •'6 

1 -Zuhruf, 89 
2 -Zlimer, 37 
3 -A'raf, 31 
4 -Fussilet, 44 
5 -Al-i imran, 97 
6 -Kaf, 38 
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Bu ayeti okyunca kafileden altt gun once ayn dii~tiigiinii 

anlad1m. 
Abdullah; "Yemege ihtiyacm var m1?" diye sordum. 
Kadm; "Biz onlari (peygamberleri), yemek yemez hirer 

(cansiz) ceset olarak yaratmadik." 1 

Bu ayeti okuyunca a9 oldugunu anlad1m. 
Abdullah; "Acele et ve 9abuk gel!" dedim 
Kadm; "Allah her ~ahsi, ancak giiciiniin yettigi olriide mii-

kellef kilar. m ayetini okudu. 
Yorgun oldugunu ve yiiriiyecek giiciiniin kalmad1g1m 

anlad1m. 
Abdullah; "Benimle birlikte deveye bin!" dedim. 
Kadm; "Eger yerde ve gokte Allah 'tan ba~ka tanrilar bu

lunsaydi, yer ve gok, (bunlarm diizeni) kesinlikle bozulup 
gitmi~ti."3 ayetini okuyunca deve iizerinde arkama oturmaktan 

haya ettigini anlad1m. 
Abdullah; "Deveden indim ve onu tek ba~ma deveye bindir-

dim. Deveye binerken ~u ayeti okudu; "Bunu bizim hizmetimi
ze vereni tesbih ve takdis ederiz."4 

Kafileye vard1g1m1zda ona; "Kafilede akrabalanndan bir 

kimse var mt?" diye sordum. 
Kadm pe~pe~e ~u ayetlerle cevap verdi; "Ey Davud! Biz 

seni yeryiiziinde halife yaptlk. ,,s 

"Muhammed, ancak bir peygamberdir. ,'6 

"Ey Yahya! Kitaba (Tevrat'a) var giiciinle saril/"7 

"Ey Musa! Bil ki hen, biitiin alemlerin Rabbi olan 

Allah 'im. "8 

Bu ayetlerden sonra kafilede Davud, Muhammed; Yahya ve 
Musa isimlerinde akrabalarmm oldugunu anlad1m. 

1 -Enbiya, 8 
2 -Bakara, 286 
3 -Enbiya, 22 
4 -Zuhruf, 13 
5 -Sad, 26 
6 -Al-i imran, 144 
7 -Meryem, 12 
8 -Kasas, 30 
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Onlan isimleriyle 9ag1rd1m. 0 s1rada dort tane gen<; adam 
kadma dogru geldiler. Ona; "Bu adamlann seninle yakmhk dere
cesi nedir?" diye sordum. 

Kad1n; "Servet ve ogullar, diinya hayatmm siisiidiir. m aye
tini okuyunca gen9lerin kadmm ogullan olduklanm anlad1m. 

Gen<; adamlar kadmm yanma gelince kadm onlara Kasas su
resinin 46. ayetini okudu; "($uayb 'm iki kizmdan hiri: Babac1-
g1m! Onu iicretle (r,;oban) tut. <;unkii iicretle istihdam edecegin 
en iyi kimse, giir,;lu ve giivenilir olandzr, dedi. " 

Bu ayeti okuyunca 9ocuklarma bana zahmetlerimin kar~1hg1 
olarak bir ticret odemelerini ima ettigini anlad1m. Annelerinin is
tegi tizerine bana bir miktar para verdiler. 

Kadm, "Allah diledigine kat kat fazlaszm verir. m ayetini 
okudu. Bu ayeti okuyunca anlad1m ki onlara daha fazla bir meb
lag odemelerini soyltiyor. Bunun tizerine onlar bana bir miktar 
daha para verdiler. Onlara; "Bu kadm kimdir?" diye sordugumda 
Annemiz Fizze'dir dediler, Fatlma'nm (s.a) hizmet9isiydi, yirmi 
yildtr Kuran'dan ba~ka bir ~ey soylemiyor."3 

15-Hz. Zehra'mn (s.a) Siilerinin Makamlan Ve Faziletleri 

Ebu Cafer Taberi "Be~aretu'l Mustafa" adh eserinde Hem
mam b. Ali'den ~oyle rivayet eder; "K'abul Ahbar'a; "Ali b. Ebu 
Talib'in (a.s) Siileri hakkmda gorti~tintiz nedir?" diye sordum. 

K'abul Ahhar; "Ey Hemmam! On/arm sifatlanm Kuran-1 
Kerim 'de buldum; Onlar Allah 'm hizhi, dininin yardzmczlan, 
velisinin takipr,;ileri, 0 'nun has ve degerli kullandzrlar. Allah, 
on/an kendi dini i<;in ser,;ti ve cennet ir,;in yarattz. Firdevs-i 
A 'lada gozkama:jtmci inciden yapzlan odalar ile r,;adirlar ara-

1 -Kehf, 46 
2 -Bakara, 261 
3 -Fizze, Nevbe ahalisindendi. Daha sonralan Hz. Ali'nin (a.s) evine ge

lerek Hz. Fat1ma'mn (s.a) cariyesi oldu ve Fatima'mn (s.a) yanmda yeti~erek 
iisttin derecelere eri~ti. Oyle ki Fatima'nm (s.a) aile bireylerinden olarak insan 
Suresinin dokuzuncu ayetinin muhataplanndan oldu. Merhum Allame isfahani 
(Kumpani) bir ~iirinde Hz. Zehra'y1 (s.a) ~oyle oviiyor: Muftegera metab ruy ez 
deri u be hiy suy Zanke mes vucud ra Fizzeyi u tela kuned.- "Ey dervi~! onun 
kap1smdan ba~ka yone sapma BakJr degerse onun cariyesinin eline altm olur." 
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smda siikiinet ederler. Onlar mukarrebler ve iyiler ile hirlikte
dirler, el degmemi:j iistii kapalz ir,;eceklerden ir,;erler. Bu ir,;ecek
ler "Tesnim" denilen hir pmardandzr, bu onlara mahsustur. Al
lah Tesnim pmarmz, Hz. Muhammed'in (s.a.a) k1z1 ve Ali'nin 
e:ji F atzma 'ya (s. a) vermi:jtir. 

Bu pmarm kaynagz hir siitunun altmdadzr; kuhhesi so
guklukta kiifur, tadz zencefil, kokusu ise misk gihidir. Sonra 
pmarm suyu arklardan akztzlzr, Fatima 'nm $iileri ve dostla
rz ondan ir,;erler. 0 kubhenin dort siitunu vardzr; bir siitunu 
beyaz incidendir; altmda ise "Tahur" admda hir pmar var
dzr. Diger hir siitunu ye:jil ziimriittendir; altmda kaynayzp, 
CO:jan Tahur (temiz) ve ha/ pmarlan vardzr. Bunlardan her 
hiri cennetin alt taraftna dogru akar. Bu pmarlar Tesnim pz
narmm aksine cennetin alt taraftna akarlar. Ancak Tesnim 
pmarz ise cennetin iist taraftna dogru akar. Bu ancak cennet 
ehline mahsustur ve onlar o pmardan ir,;erler. Cennet ehli 
·ise Ali'nin dost/an ve $iileridir. Bu yiice Allah 'm Kuran-1 
Kerim'de buyurdugu; "Kendilerine miihiirlii ha/is hir ir,;ki 
sunulur. Onun ir,;iminin sonunda misk kokusu vardzr. i:jte ya
n:janlar ancak onda yan:jsmlar. Kan:j1m1 Tesnim 'dendir. (0 
Tesnim Allah'a) Yakm olanlarm ir,;ecekleri hir kaynaktzr. "1 

ayetlerinin tefsiridir. Bu nimetler $ii/ere afiyet olsun." 

Sonra K'abul Ahbar ~oyle dedi; "Allah 'a andolsun ki $ii
leri ancak Allah 'm kendilerinden ahit ve misak ald1g1 kimse
ler sever. " 

Ebu Cafer Taberi yukandaki rivayeti naklettikten sonra 
~oyle diyor; "Siiler bu hadisi altm suyuyla yazsalar azd1r, s1k-
9a nakledilmeli ve unutulmaya terk edilmemelidir. i9erigine 
amel etmek hadiste ge9en o ytice cennet nimetlerini elde et
meye sebep olur. Bu hadis Ehlistinnet kaynaklanndan nakle
dildigi i9in hticcet olmas1 daha a91kt1r. (Siilerin uydurdugu bir 
hadistir ithamlanm ortadan kaldmr ve dogrulugun ispatmda 
ise iyi bir kamttlr.) 

I -Mutaffifin, 25-28 
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16-Selman-i Farisi'nin (r.a) Sorusuna Cevap 

Yine Taheri "Be~aretu'l Mustafa adh eserinde "Kenz" adh 
eserden ~oyle nakleder: "Ebuzer ~oyle diyor; "Selman ve Bilal'm 
Resul-i Ekrem'in (s.a.a) huzuruna gittiklerini gordiim. Birden 
Selman kendisini Resul-i Ekrem'in (s.a.a) ayaklanna attl ve op
meye ba~lad1. Resul-i Ekrem (s.a.a) onu bu i~ten men ederek ~oy
le buyurdu; "Ey Selman! Acemlerin ~ahlara yapttg1 bu i~i bana 
kar~1 yapma! Ben Allah'm kullanndan bir kulum, koleler gibi 
yiyor ve onlar gibi de oturuyorum." 

Selman; "Ey efendim! bize Fattma'nm (s.a) k1yamet giinii 
sahip olacag1 makamlardan ve faziletlerinden anlat1r m1sm1z." 

Resul-i Ekrem (s.a.a) Selman'a tebessiim ederek ~oyle bu
yurdu; "Camm kudretinde olan Allah 'a andolsun ki Fatima, 
deveye binmi§ bir halde mah§er meydamndan ge<;er. Ba§t 
Allah korkusundan oniinde, gozleri ise Allah 'm nurundan 
parlamaktadtr." Sonra sozlerine ~oyle devam etti; "Cebrail 
bindigi devenin sag tarafinda, Mikail sol tarafinda, Ali (a.s) 
oniinde, Hasan (a.s) ye Hiiseyin (a.s) ise arkasmdan hareket 
ederler. Mah§er meydamndan ge<;ene kadar Allah, onun ko
ruyucusu ve gozeticisidir. Bu strada Allah tarafindan §oyle 
bir nida gelir; "Ey Allah 'in kullart! Ba§tmzt a§ag1ya egin! 
(ge<;mekte olan ) bu hamm Peygamberinizin (s.a.a) ktz1, 
Ali'nin (a.s) zevcesi, Hasan (a.s) ve Hiiseyin'in (a.s) annesi 
Fattma'dtr. Ardmdan ba§tnda beyaz ve §e/Jaf bir ortiiyle St
rat Kopriisiinden ge<;er. 

Fatima (s.a) cennete girdiginde Allah 'm kendisi i<;in ha
ztrladtgt nimetleri ve riztklari goriince §oyle der; "Rahman ve 
Rahim olan Allah 'm adtyla! Hamd olsun Allah 'a ki hiiznii biz
den giderdi. $iiphesiz ki Rabbimiz <;ok bagt§layandtr ve §iikiir 
kabul edicidir. Kendi fazlmdan bizi ebedi yurda yerle§tirdi ve 
artlk hi<;bir stkmtl ve yorgunluk bize isabet etmez. " 

Resul-i Ekrem (s.a.a) sozlerine ~oyle devam etti; "Son
ra Yiice Allah, Fatima ya §Oyle vahyeder; "Ey Fatima! Dile 
benden ne dilersen. Diledigini sana verecek ve seni ho§nut 
ktlacagtm. " 

j 
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Fatima (s.a) ~oyle arz eder; "Ya Rabbi! Sen benim iimidim
sin, hatta iimidimden otesin. Senden, dostlartmt ve hanedammt 
sevenleri cehennem ate#nden uzakla§ttrmam istiyorum. " 

Bunun iizerine Allah, O'na ~oyle vahyeder; "izzet ve celali
me andolsun ki yerlerin ve goklerin yaratllmasmdan iki bin ytl 
once kendi zatlma and i<;tim ki dostlarim ve Ehlibeyt'ini (a.s) 
sevenleri cehennem ate#nde azap etmeyecegim. " 

17-Hz. Fatlma'mn (s.a) Ziihdii Ve Takvasmdan 6rnekler 

Seyyid b. Tavus, Ebu Cafer Ahmed el-Kummi'nin yazd1g1 
"Ziihdii'n-Nebi" adh eserden ~oyle nakleder;"Muhakkak cehen
nem, on/arm hepsine vadolunan yerdir. 1 

Cehennemin yedi kaptst vardtr. Onlardan her kapt i<;in hi
rer grup ayrtlmt§tlr. m ayetleri nazil oldugunda Resul-i Ekrem 
(s.a.a) ~iddetli bir ~ekilde aglad1. Resul-i Ekrem'in (s.a.a) agla
mas1 iizerine sahabe de aglad1. Ancak sahabe Peygamberin (s.a.a) 
ni9in aglad1gm1 bilmiyordu. Allah Resulii (s.a.a) o kadar miitees
sir olmu~tu ki kimse bunun sebebini bir tiirlii soram1yordu. 

Bilindigi iizere Resul-i Ekrem (s.a.a) ne zaman Fat1ma'y1 
(s.a.a) gorse hiiznii bertaraf olur ve kalbi ne~eyle dolard1. 

Bu yiizden sahabeden biri Hz. Fatlma'y1 (s.a) Resul-i 
Ekrem'in (s.a.a) huzuruna getirmek i9in evine gitti. Eve gittigin
de Hz. Fattma'nm (s.a) arpa ogiitmekle me~gul oldugunu ve o 
haliyle de ~u ayeti okudugunu gordii; "Allah 'm yamnda bulu
nanlar daha iyi ve daha kaltctdtr. m 

Sahabi selam verdi ve Resul-i Ekrem'in (s.a.a) aglamasm1 
anlatt1. Hz. Fatima (s.a) zaman kaybetmeden, aceleyle yerinden 
kalktl ve iizerinde hurma lifinden 12 yama bulunan eski 9ar~aflm 
ortiinerek evden d1~an 91kt1. Selman (r.a) Hz. Fattma'y1 (s.a) go
riince aglad1 ve ~oyle dedi; "Rum Kayseri ve iran Kisra §ahtmn 
ipekten elbiseler giymeleri ancak Peygamberin (s.a.a) ktzmm 
iizerinde on iki yama bulunan eski bir <;ar§a/ giymesi ne de act 
bir durumdur. " 

1 -Hier, 43 
2 -Hier, 44 
3 -Sura, 36. 
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Hz. Fatima (s.a) Resul-i Ekrem'in (s.a.a) huzuruna geldi ve 
~oyle dedi; "Ey Allah 'm Resulii (s.a.a)J Selman (r.a) rar~afi
mi goriince ~a~1rd1. Ancak seni hak iizere peygamberlijje seren 
Allah'a andolsun ki be~ y1ld1r evimizde koyun postundan ba~ka 
bir sergi yoktur, geceleri iizerinde uyuyor, giindiizleri de onun 
iizerinde deveye ot veriyoruz, yasttjj1m1z ise hurma lifindendir. " 

Resul-i Ekrem (s.a.a) Selman'a (r.a) ~oyle buyurdu; "$iiphesiz 
ki k1z1m Fatima (s.a) Rabbinin dergahma ilk yonelenlerdendir." 

Sonra Fatima (s.a); "Camm sana feda olsun! Babac1g1m, ni-
9in aghyorsun?" diye sordu. 

Resul-i Ekrem (s.a.a) Cebrail'in (a.s) getirdigi yukandaki iki 
ayeti okudu. 

Fatima (s.a) cehennemin adm1 i~itince ytiztistti yere dti~tti ve 
stirekli; "Cehennem ate~ine giren kimseye yaziklar olsun, yazik 
olmu~tur ate~e girene" ctimlelerini tekrarhyordu. 

Selman'da (r.a) bu ayeti i~itince "Ke~ke ben bir koyun ol
sayd1m ve akrabalanm beni bogazlay1p, postumu ytizseydiler de 
cehennemin ad1m duymasayd1m" dedi. 

Bir diger sahabi Ebuzer ~oyle dedi; "Ke~ke annem k1str ol
sayd1 da beni dtinyaya getirmeseydi ve ben cehennemin ad1m 
i~itmeseydim." 

Mikdad; "Ke~ke bir ku~ olsayd1m da bir hesab1m ve azab1m 
olmasayd1 ve ate~in adm1 duymasayd1m." 

Ardmdan Hz. Ali (a.s) ~oyle buyurdu; "Ke~ke y1rtlc1 hay
vanlar bedenimi parralasaydi ve ke~ke annem beni dojjurma
saydi da cehennem ate~inin ismini duymasaydim. " Sonra elini 
ba~ma koydu ve ajjlayarak ~oyle dedi; "Ahl Ne de uzun bir 
yolculuktur kiyamet yolculujju, az1jj1 ise pek azdir. 

Giinahkarlar, kendilerini kapacak olan cehennem ate#
ne dojjru gitmekteler. Onlar, ziyaretlerine kimsenin gitmedijji 
hastalar, yaralarmt kimselerin tedavi etmedijji yaraltlar ve kim
senin ate~ten kurtarmayacajji esirlerdir. Yiyecek ve irecekleri 
ate~tendir. Ate~ tabakalari arasmda alt iist olurlar. Diinyada 
pamuklu elbiseler giydikten sonra #mdi de ate~ parralarim 
tenlerine giymekteler ve e~leriyle kucak kucajja olduktan sonra 
#mdi de cehennemde ~eytanlar ile kucak kucajjadirlar. " 

t 
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18-Resul-i Ekrem'in (s.a.a) 

Ve Hz. Fat1ma'nm (s.a) Takvasmdan Ornekler 

Resul-i Ekrem (s.a.a) yolculuga 91kmak istediginde en son 
klZl Fatima (s.a) ile vedala~tr, yolculuktan dondtigtinde ise ilk 
olarak O'nu gormeye giderdi. Resul-i Ekrem (s.a.a) gazvelerinin 
birinden Medine'ye dondtigtinde Fatima'nm (s.a) evinin yolu
nu tuttu. Kap1ya vard1gmda evin penceresinde yeni bir perde
nin asI1d1gm1, Hasan (a.s) ve Htiseyin'in (a.s) ise kollanna gti
mti~ bileklikler tak1h oldugunu gordti, eve girmeden geri dondti. 
Fatima (s.a) olaydan haberdar olunca babasmm yeni perde ve 
Hasaneyn'in (a.s) kollanndaki bilekliklerden dolay1 i9eri girme
digini dti~tindti. 

Hi9 vakit kaybetmeden yeni perdeyi ve cennet gen9lerinin 
efendileri Hasan (a.s) ve Htiseyin'in (a.s) kollarmdaki bileklikleri 
91kard1. Aglar gozlerle Allah Resultintin (s.a.a) huzuruna vard1. 

Resul-i Ekrem (s.a.a) bileklikleri ald1 hizmetkan Sevban'a 
verdi ve onlan gottirtip satmasm1 yerine 9ubuktan yap1lan bir 
gerdanhk ve iki tane de fildi~inden bileklik almasm1 emretti. 

Resul-i Ekrem; "Bunlar benim Ehlibeyt'imdir, diinyamn 
lezzetlerinden yemelerini istemiyorum. m buyurdu. 

19-Hz. Fatima'nm (s.a) Resul-i Ekrem'in (s.a.a) Yazd1g1 
Vasiyetlerden Birine Olan Sayg1S1 

~eyh Ebu Cafer Taheri (r.a) "ed-Delail" adh eserinde kendi 
senediyle Abdullah b. Mesud'dan (r.a) ~oyle nakleder; "Adamm 
biri Hz. Fatima'nm (s.a) huzuruna gelerek ~oyle arz etti; "Ey Al
lah Resultintin k1z1! Allah Resultinden (s.a.a) size yadigar kalan 
ve benimde yararlanacag1m bir ~ey var m1?" 

Hz. Fatima (s.a) cariyesine; "O yaz1h levhay1 getir" diye bu
yurdu." 

1 -"Miisned-i Ahmed ve Ke·~fu'l Gumme"-Kuran-1 Kerim'de Ahkaf Su
resinin 20. ayetinde ~oyle gelmi~tir; "inkar edenler ate~e arzolunacaklan 
gun (onlara ~oyle denir): Diinyadaki hayatm1zda biitiin giizel ~eylerinizi 
harcadm1z, onlann zevkini siirdiiniiz. Bugiln ise yeryiizilnde haks1z yere 
biiyiiklilk taslamamzdan ve yoldan 91kmamzdan dolay1 al9alt1c1 bir azap 
goreceksiniz! Miitercim 
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Cariye levhay1 arad1 ancak bulamad1. Bunun iizerine Fatima 
(s.a) ~oyle buyurdu; "Yaz1klar olsun sana! Derhal onu bul. Bilesin ki 
o benim yammda Hasan (a.s) ve Hi.iseyin (a.s) kadar degerlidir." 

Cariye levhay1 aramaya koyuldu. Levhay1 evi si.ipi.irdi.igi.i 
bir vakit kaybetmi~ti. Sonunda onu toz birikimlerinin arasmda 
buldu ve Fatima'nm (s.a) yamna getirdi. Levhada ~oyle yaz1-
hyd1: "Komsusu elinden rahat olmayan kimse miiminlerden 
degildir. Allah 'a ve kiyamete inanan kimse komsusunu in
citmez; Allah'a ve meada inanan kimse ya giizel konusma
lt ya da susmaltdtr. Allah, hayir diisiinen, takvalt ve kendini 
kotiiliiklerden altkoyan kimseyi sever. Kiifiir eden, kotii di/
Ii, hayasiz, siirekli insanlara el a<;an ve isteginde tsrar eden 
kimseden ise nefret eder. <;iinkii haya imandandtr, iman ise 
cennettedir. Ancak kiifiir hayas1zltktand1r, hayasizltk ise ce
hennem atesindedir. " 

20-Resul-i Ekrem'in (s.a.a) Hz. Fat1ma'nm (s.a) Sam Ve 
Gelecegi Hakkmdaki Sozleri 

Merhum Seyh Saduk (r.a) ibni Abbas'tan uzun ve kapsamh 
bir rivayet nakleder; rivayette Resul-i Ekrem ( s.a.a) Ehlibeyt'ine 
(a.s) kar~1 yapilacak zuliimlere i~aret etmi~tir. Rivayetin ozeti 

~oyledir: 
"K1z1m Fatima (s.a) her iki cihanda gelmis ve germis tiim 

kadmlarm hammefendisidir. 0, bedenimin parrast, goziimiin 
nuru, kalbimin meyvesi ve bedenimdeki ruhumdur; Havra-i 
insiyye'dir (insan goriiniimiindeki huridir.) Rabbine ibadet 
etmek irin ibadet mihrabmda durdugunda y1ld1zlar yeryiizii 
ehline 1s1k sartig, gibi O'nun nuru da gokyiiziindeki melekler 
irin 1s1k sarar. Yiice Allah meleklere soyle hitap eder; "Ey 
meleklerim, ibadet mihrabmda duran cariyelerimin hamme
fendisi olan cariyeme bakm. Goriin ki benim korkumdan na
s,l da bedeni titriyor. Biitiin kalbiyle bana yonelmistir. Sizleri 
sahit tutuyorum ki onun $iilerini cehennem atesinden giiven
de k1lacag1m. (Veya sizin yammzda onun $iilerini cehennem 
ate#nden giivende k1lacag1m.) 

·11 
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Yazar: Resul-i Ekrem (s.a.a) bunlan soyledikten sonra 
~oyle buyurdu; "Fatima ya (s.a) her baktlgimda benden son
ra karsilasacag, musibetleri hatlrltyorum. Sanki perisan bir 
ha/de eve girdigini ve ona sayg1s1zltk yap1ld1g1m goriiyorum. 
Hakkt gasp edilmis, mirast elinden almmis, kaburgalart k1-
rilm1s, rocugunu diisiirmiis ve "Va Muhammeda! (ey babac1-
g1m) feryatlartm i#tiyoryum. 

Ancak feryadma kosan olmaz, yardtm ister ancak kimse 
ona yardtm etmez. Benden sonra daima mahzun ve gozleri 
aglardtr. Bazen vahyin evinden kesildigini diisiiniir, bazen 
de benden ayrtltk actstm hatlrlar. Artik gece yarilarmda na
maz irin Kuran sesimi isitmediginde korkmus ve iirpermis 
bir ha/de uykusundan uyamr. Ancak $imdi sesimi isitmiyor. 
Kendisini babasmm zamanmda aziz ve degerli bulduktan 
sonra $imdi ise perisan ve mahzun bulur. iste bu zaman
da Allah meleklerini ona dost ve arkadas ktlar. Melekler, 
Meryem (s.a) ile konustuklari gibi O'nunla da konusurlar 
ve O'na soyle hitap ederler; "Ey Fatima! Allah seni serti, 
seni tertemiz yarattt ve biitiin diinya kadmlarma iistiin k1ld1. 
Ey Fatima! 0 ha/de Rabbin irin ibadet et, secdeye kapan ve 
riiku edenlerle birlikte riiku et! 

Sanki bir hastaltga yakalandtgtm ve bir baktctya ihtiyact 
oldugunu goriiyorum. Allah, imran'm k1z1 Meryem'i (s.a) ba
k1c1ltgma gonderir. 0 strada Rabbiyle soyle razii niyaz eder; 
"Ya Rabbi yasamaktan btktlm ve arttk yoruldum, diinyaperest
ler yiiziinden soldum, beni babama kavustur!" 

Bunun iizerine Allah O'nu (s.a) bana kavusturur. 0, 
Ehlibeyt'imden mahzun, hakkt gasp edilmis ve oldiirmiis bir 
ha/de yamma gelecek ilk kimsedir. Bu sirada Rabbime soyle 
arz ederim; "Ya Rabbi! O'na zuliim edenleri kendi rahmetin
den uzaklasttr. Hakktm gasp edenleri cezalandtr. O'nu perisan 
duruma diisiirenleri zelil et. Kaburgalarma darbe vurup, kar
mndaki rocugunu diisiirenleri ebedi olarak cehennem atesine 
at. Benim bu dualartmdan sonra melekler amin derler ve ya 
melekler; "Ya Rabbi onun dualartm kabul et!" derler. 
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HZ. ZEHRA'NIN (S.A) EVLiLiGi 

1-Mehriyesi 

"Biharu'l Envar" adh eserde ~eyh Saduk'un (r.a) "Emali" 
adh kitabmdan nakledilmi~tir ki imam Cafer Sadik (a.s) ~oyle 
buyurdu; "Resul-i Ekrem (s.a.a), Fatima'y1 (s.a) Hz. Ali (a.s) 
ile evlendirdi. Vaktiyle Fatlma'nm (s.a) yanma gittiginde ag
lad1g1m goriince ~oyle buyurdu; "Allah 'a andolsun ki eger 
hanedammda Ali'den (a.s) daha iyi biri olsaydi seni onunla 
evlendirirdim. Seni Ali (a.s) ile evlendirmedim, aksine seni 
O'na e$ (denk) kildim, mehriyeni ise sonsuza dek diinyamn 
be$1e biri olarak belirledim ". 

2-Zirh Parasmdan Evlilik (::eyizi 

Hz. Ali (a.s) ~oyle diyor; "Resul-i Ekrem (s.a.a) bana; "Git, 
zirhm1 sat!" buyurdu. Bunun uzerine zirh1m1 satt1m ve paras1m 
Resul-i Ekrem'in (s.a.a) huzuruna getirdim. Resul-i Ekrem (s.a.a) 
bana paranm miktanm sormad1 ve ben de bir ~ey soylemedim. 

Paradan bir miktar alarak Bilal-i Habe~i'ye verdi ve ~oyle bu
ymdu; "Bu parayla Fat1ma'ya (s.a) ho~ bir koku satm al!" Sonra 
etegindeki o paradan iki avw;: daha alarak Ebubekir'e verdi ve ~oyle 
buymdu; "Bu parayla Fat1ma'mn (s.a) ~anma lay1k elbise ve ev e~ya
lan satm al!" ArdmdanAmmarve ashaptan birka<;: ki~iyi gorevlendi
rerek Ebubekir'in pe~i sira yollad1. Onlar begendiklerini Ebubekir'e 
gosteriyor, oda mlinasip gordugli e~yalan satm ahyordu. 

Satin ald1klan e~yalar ~unlardan ibaretti: 
1-Yedi dirhem degerinde bir gomlek 
2-Dort dirhem degerinde ba~orttisu 
3-Hayber mah siyah bir kadife 
4-0-zeri kaytan ttirii iplerle orttilup, baglanm1~ bir divan 
5-Birinin i<;:i lifle, digerinin ise ylinle doldurulmu~ M1sir ke-

teninden mamtil iki do~ek 
6-i<;:leri kuru bir bitkiden doldurulmu~ Taif derisinden dort 

adet yastlk 
7-Yunden mamul ince bir perde 
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8-Hecer1 yoresine ait dokunmu~ bir hasir 
9-Bir el degirmeni 
10-Bakir bir legen 
11-Deriden yap1lm1~ bir su kab1 
12-Su serinletmek i9in yap1lm1~ mahsus bir tulum 
13-Bir 9omlek 
14-D1~1 boyanm1~ 9anaktan bir ibrik 
15-Ye~il renkli 96mlek ibrik 
16-Birka<;: tane 96mlek testi 
<;::eyizler tamamland1ktan sonra bir miktanm Ebubekir, geri 

kalanlan da yanmdakiler alarak Resul-i Ekrem'in (s.a.a) yanma 
getirdiler. Resul-i Ekrem (s.a.a) eliyle satm ahnan e~yalan kan~
tmyor ve ~oyle buyuruyordu; "Allah bu e$yalan ev halki i<;in 
miibarek kilsm. " 

3-Ni~an Tarihi Ve Diigiin Velimesi 

Hz. Ali (a.s) ~oyle buyuruyor; "Bu olaym uzerinden bir 
ay ge9mi~ti. Her gun Resul-i Ekrem (s.a.a) ile mescitte namaz 
k1hyor ve evime donuyordum. Bu sure i9inde evlilik hakkmda 
Resul-i Ekrem (s.a.a) ile bir ~ey konu~mad1m. Evliligimizden bir 
ay sonra Resul-i Ekrem'in (s.a.a) zevceleri bana ~oyle dediler; 
"Fatlma'y1 (s.a) kendi evine goturmek konusunda Peygamber 
(s.a.a) ile konu~mam1z1 ister misin?" 

isterseniz konu~un dedim. Onlar Resul-i Ekrem'in (s.a.a) 
huzuruna vard1lar. 0-mmu Eymen2 ~oyle arz etti; "Ey Allah Re
sulu! Hayirh bir i~ i9in geldik, eger Hatice (s.a) olsayd1 gozi.i 
aydm olurdu. Ali (a.s) e~ini evine gottirmek istiyor. Bu ylizden 
Fatlma'nm (s.a) gozlerini kocasm1 gormekle aydm et, bizleri de 
bu guzel haberle sevindir!" 

1 -Hecer; Bahreyn'de bir kiiyiin ad1dir. 
2 -Dmmii Eymen; Resul-i Ekrem'in (s.a.a) saygm ve degerli e~lerinden bi

riydi. Resul-i Ekrem'in (s.a.a) azat ettigi cariyelerdendi. Peygamberin (s.a.a) 
annesi Amine'den (s.a) soma O'na (s.a.a) bak1yordu. Bu yiizden Resul-i Ekrem 
(s.a.a) ona Ummii Eymen, annemden sonraki annemdir diye buyuruyordu. Ri
vayetlere gore Ummii Eymen, Hz. Hatice'nin (s.a) kiz karde~inin cariyesiydi. 
0 da Peygambere (s.a.a) bag1~lad1. Ancak baz1 yazarlar iisteki konulann Hz. 
Ummii Seleme hakkmda oldugunu ileri siirmii~lerdir. (Ke~fu'l Gumme c.1, 
s.360)-Miitercim 
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Resul-i Ekrem (s.a.a); "Ni9inAli (a.s) lrendi gelip e~ini iste
medi? Kendisinin gelip istemesini beklerdik" diye buyurdu. 

Bunun iizerine Ali (a.s) ~oyle arz etti; "Haya ve edebim beni 
bu konu hakkmda konu~maktan ahkoyuyor." 

Resul-i Ekrem (s.a.a); "Burada kimler var?" diye sordu. 
Ommii Seleme; "Ben, Zeynep ve diger hammlar" diye arz etti. 
Resul-i Ekrem (s.a.a); "K1z1m ve amcamm oglu i9in burada-

ki odalardan birini hazirlaym." buyurdu. 
Ommii Seleme; "Hangi oday1 hazirlayahm?" diye arz etti. 
Resul-i Ekrem (s.a.a); "Kendi odam haz1rla." buyurdu. 
Daha sonra diger zevcelerine Zehra'y1 (s.a) ~anma uygun bir 

~ekilde bezemelerini buyurdu. 
Ommii Seleme der ki; "Fatima'ya (s.a); "Yanmda daha on

ceden saklad1gm giizel bir koku var m1?" diye sordum. 
Fatima (s.a); "Evet, diyerek i9inde 90k ho~ koku olan bir 

~i~e getirdi. Bir miktar elime doktii, o kadar giizel kokuyordu ki 
daha once benzerini koklamam1~tim. Bu giizel kokuyu nereden 
ald1gm1 sordum. 

Bunun iizerine ~oyle buyurdu; "Sahabeden olan Dihyetu'l 
Kelbi I siirekli babamm huzuruna gelirdi. Baham; "Ey Fatima, 
amcan i9in bir sergi getir diye buyururdu. Ben de sergi getirir, 
yere sererdim, 0 'da iizerine otururdu. Kalk1p gitmek istediginde 
elbisesinden bir ~ey yere dokiiliirdii. Baham; "Onun iizerinden 
dokiilenleri topla diye buyururdu." i~te 0, Cebrail'di. Bize gel
diginde Dihyetu'l Kelbi k1hgmda gelirdi." 

Hz. Ali (a.s) der ki; "Resul-i Ekrem'e; "Bunlar nedir?" diye 
sordum. 

"~u gordiiklerin Cebrail'in (a.s) kanatlanndan dokiilen am
berlerdir" buyurdu. 

Sonra Resul-i Ekrem (s.a.a) bana ~oyle buyurdu; "Ai/en i9in 
iyi bir yemek ziyafeti hazirla! Et ve ekmek bizden, yag ve hurma 
ise sizden olsun." 

1 -Dihyet b. Halife-i Kelbi; Resul-i Ekrem'in (s.a.a) siitkarde~i ve Peygam
berin (s.a.a) ilk Miisliiman olan dostlarmdand!f. (:ok giizel bir yiize sahipti. Bel
ki de bu yiizden Cebrail (a.s) Resul-i Ekrem'in (s.a.a) huzuruna Dihyetu'l Kelbi 
suratmda gelirdi. Peygamber (s.a.a) onunla konu~tugunda gorenler Peygambe
rin (s.a.a) Dihyetu'l Kelbi ile sohbet ettigini samyordu. Dihyetu'l Kelbi hicri 48 
yilmda vefat etti. (Usdu'l Gabe c.2, s.130, isti'ab c.l, s.463)-Miitercim 
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Resul-i Ekrem'in(s.a.a) sozlerinden sonra pazara gittim. Yag 
ve hurma satm alarak huzuruna gotiirdiim. Resul-i Ekrem (s.a.a) 
kollanm s1vayarak yag ve hurmay1 kan~tlrmaya ba~lad1. Bize bol 
miktarda et ve ekmek yollad1. Sonra bana; "istediklerini davet 
et." buyurdu. 

Mescide gittim, 90k say1da sahabe toplanm1~t1. Baz1lanm 
davet edip, baz1lanm davet etmemekten haya ettim. Minbere 91-
karak ~oyle seslendim; "Ey cemaat, sizleri Fatima'nm (s.a) dii
giin yemegine davet ediyorum, davetimi kabul edin." 

Orada bulunan cemaat davetimi kabul ederek benimle birlik
te eve geldiler. Davetlilerin say1smm 9oklugundan ve yemeginde 
azhgmdan utand1m. Resul-i Ekrem (s.a.a) utand1g1mm farkma 
varmca ~oyle buyurdu; "Allah'tan yemege bereket vermesi i9in 
dua edecegim." 

Orada bulunan kalabahk cemiyet yemeklerden yediler, i9ti
ler ve Allah'm bize bereket vermesi i9in hakk1m1zda dua ettiler. 
Dort bini a~km cemiyet doyana kadar yemek yedi, ancak yemek
ten bir ~ey azalmad1. 

Ardmdan Resul-i Ekrem (s.a.a) kaseler istedi. Kaseleri ye
meklerle doldurarak zevcelerinin evine yollad1. Sonra bir kase 
alarak i9ine bir miktar yemek koydu ve "Buda Fatima (s.a) ve 
kocas1 Ali (a.s) i9in" buyurdu. 

4-Zifaf Gecesi 

Giine~ battiktan sonra Resul-i Ekrem (s.a.a), Ommii 
Seleme'ye ~oyle buyurdu; "Fat1ma'y1 (s.a) buraya getir!" 
Fat1ma'y1 (s.a) getirdiklerinde edebinden etegi yerde siiriik
leniyor, babas1 kar~1smda yiiziinden terler ak1yordu. Oyle ki 
hayasmdan ayaklan titriyordu. 

Fatima'nm (s.a) durumunu goren babas1 Resul-i Ekrem; "Al
lah seni diinya ve ahiretin siir9mesinden korusun" buyurdu. 

Fatima (s.a), Resul-i Ekrem'in (s.a.a) kar~1smda durunca yii
ziindeki pe9eyi kald1rd1 ve boylece ilk kez Ali (a.s) Fatima'nm 
(s.a) yiiziinii gordii. Sonra Fatima'nm (s.a) elini tutarak Ali'nin 
(a.s) ellerine koydu ve ~oyle buyurdu; "Ey Ali! Allah sana 
Resulullah 'm (s.a.a) k1z1 hususunda bereket versin. Ey Ali! 
Fatima iyi bir e~tir." 
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Sonra Fatnna'ya (s.a) donerek "Ey Fatlma! Ali (a.s) iyi bir ko
cadir. $imdi evinize gidin ve benim gelmemi bekleyin!" buyurdu. 

Ali (a.s) ~oyle buyuruyor; "Fatima'y1 evin bir ko~esine oturt
tuktan sonra bende bir ko~eye oturdum. ikimizde utanc1m1zdan 
ba~1m1z1 onlimuze egmi~tik." 

5-Resul-i Ekrem'in (s.a.a) Gelin Ve Damad1 Tebrik Etmesi 

Birden Resul-i Ekrem'in (s.a.a) kap1ya geldigini ve "iyeride 
kim var?" diye seslendigini i~ittim. "Ey Allah'm Resulii (s.a.a)! 
iyeriye buyurun, selam olsun iyeriye girene" diye arz ettim. 

Resul-i Ekrem (s.a.a) iyeriye girdi ve Fatima'yt (s.a) yanma 
oturttuktan sonra ~oyle buyurdu; "Ey Fatima! Kalk ve bana biraz 
su getir." 

Fatima (s.a), ayaga kalkti ve kaseyi suyla doldurarak Pey
gamberin (s.a.a) yanma koydu. Resul-i Ekrem (s.a.a) sudan bir 
yudum alarak agzmda yalkaladt ve mlibarek agzmdaki suyu tek
rar kaseye doktu. Sonra kasedeki suyun bir miktanm Fatima'nm 
(s.a.a) ba~ma doktli ve "Yuzilnu bana don" buyurdu. Fatima (s.a) 
ylizilnu babasma dondugunde bir miktar da sinesine doktli. Ar
dmdan o sudan omuzlanna serperek ~oyle dua etti; "Ya Rabbi! 
Bu benim kizim ve yammdaki en degerli varliktlr. Ya Rabbi! bu 
ise nazarimda insanlarm en sevgilisi olan karde#m Ali'dir. Ya 
Rabbi! onu velim, yardimcim kil ve ehlini miibarek et!" 

Bu duadan sonraAli'ye (a.s) donerek ~oyle buyurdu; "~imdi 
e~ine yakla~! Allah mubarek ktlsm, Allah'm rahmet ve bereketi 
uzerine olsun. 0, hamd ve ~ukre laytktir." 

Bir ba~ka rivayette ~oyle gelmi~tir: 
Emirii'l-MumininAli (a.s) ~oyle buyurdu; "Fatima'nm (s.a) 

evime gelmesinin uzerinden Uy gun geymi~ ve hala Resul-i Ekrem 
(s.a.a) yamm1za gelmemi~ti. <;ar~amba gununun sabah1 evimize 
geldi. 0 s1rada Esma Binti Umeys 'te evimizde bulunuyordu. 

Resul-i Ekrem (s.a.a) Esma'ya ~oyle buyurdu; "Erkek oldu
gu halde niyin burada duruyorsun? 

Esma; "Anam-babam size feda olsun! Yeni evlenmi~ ktz, 
kocasmm evine gidip, zifaf gecesini geyirdikten sonra ihtiyayla
nm giderecek bir hamma ihtiyay duyar. Buraya Fatima'mn ihti-
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yaylanm gidermek iyin geldim" diye arz etti. 
Bunun uzerine Resul-i Ekrem (s.a.a) Esma'ya1 ~oyle buyurdu; 

"Ey Esma! Allah, senin dunya ve ahiret hacetlerini gidersin." 
Emirii'l-Muminin Ali (a.s) ~oyle buyurdu; "O gun soguk 

bir giindu. Ben ve Fatima (s.a) bir abaya sanlm1~tik. Resul-i 
Ekrem'in (s.a.a) sesini i~itince yerimizden kalkmak istedik. Bu
nun uzerine Resul-i Ekrem (s.a.a); "Uzerinizdeki hakk1m iyin 
yerinizden kalkmaym, ben iyeri girerim" buyurdu. 

iyeri girdi ve ba~ucumuzda bir yere oturdu ve ayaklanm abayla 
orttli. Ben ve Fatima (s.a) ayaklanm 1s1ttlk. Sonra benden su istedi 
ve O'na bir testinin iyinde su getirdim. Uy defa o suya u:fledi ve 
birkay ayet okudu. Sonra benden iymemi ve bir miktar brrakmam1 
istedi. Sudan iytim ve buyrugu ilzerine bir miktar sakladnn. Testi
nin dibindeki suyu sineme ve ba~1ma serperek ~oyle buyurdu; "Ey 
Ebu 'l Hasan! Allah senden rirke.fi giderdi ve seni tertemiz k1ld1." 

Ardmdan tekrar su istedi. Bir kase su getirdim. Birkay ayet 
okuduktan sonra Uy defa suya ufledi ve Fatima'ya (s.a) verdi. 
Fatima'dan (s.a) iymesini ve dibinde bir miktar b1rakmas1m istedi. 
Fatima'da (s.a) babasmm buyrugunu yerine getirdi. Sonra Resul-i 
Ekrem (s.a.a) artakalan suyu sinesine ve ba~ma serperek ~oyle bu
yurdu; ''Allah senden rirke.fi giderdi ve seni tertemiz kild1. " 

6-Resul-i Ekrem'in (s.a.a) Fat1ma'ya (s.a) Ogiitleri 

imam Ali (a.s) konu~malarma ~oyle devam ediyor; 
"Resul-i Ekrem (s.a.a) bizimle goril~tlikten sonra benden 

evden d1~an y1kmam1 istedi. Sonra Fatima (s.a) ile evde yalmz 
kaldllar. Aralannda ozel konu~malar geyti: 

Resul-i Ekrem (s.a.a); "K1z1m durumun nas1l? Kocam nasll 
buldun? 

Fatima (s.a); "Babac1g1mAli'yi kocalarm en iyisi olarak bul
dum, ancak Kurey~ kadmlanndan baz1lan yamma gelerek, baban 
Allah Resul-U (s.a.a) seni yoksul biriyle evlendirdi" dediler. 

1 -Esma, Cafer Tayyar'm e~iydi. 0 mada Cafer Habe~istan'da bulunuyor
du. Baz1 yazarlara gore burada kay1tlarda bir hata olmu~tur. Anla~1ld1g1 kada
nyla burada ad1 gec;en hamm Hamza'nm e~i Selma binti Umeys'dir. Cafer'in 
e~i Esma degildir. "Ayanu'~-Sia ir~ad bask1s1 c.1, s.313"- Miitercim. 
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Resul-i Elaem (s.a.a); "Ne baban yoksuldur ne de kocan, 
yeryiiziiniin biitiin altm ve giimii§ hazineleri elimde bulunuyor. 
Ancak hen Rabbimin katmda bulunan miikiifatl tercih ettim. 
Aziz k1z1m, eger babamn bildiklerini bilseydin diinya nazarmda 
degersiz ve na<;iz goriiniirdii. Allah 'a andolsun ki senin hayrim 
istemekte kusur i§lemedim. Kocan Miisliiman olmakta herkes
ten one ge<;mi§tir. ilimde herkesten daha bilgili, hilmde herkes
ten daha sab1rltd1r. Ey k1z1m, Allah yeryiiziine ozel tevecciih etti
ginde yeryiiziinde iki ki§iyi se<;ti; birini sana baba, digerini de e§ 
ktldt. Ey k1z1m, kocan iyi bir e§tir, biitiin i§lerde ona itaat et. " 

7-Resul-i Ekrem'in (s.a.a) Hz. Ali (a.s) ile Konu~mas1 

Ali (a.s) konu~malanna ~oyle devam ediyor; "Sonra Pey
gamber (s.a.a) beni yanma 9ag1Td1, huzuruna vard1g1mda ~oyle 
buyurdu; "Evine girl E§ine muhabbet goster ve §efkatte bulun. 
<;iinkii Fatima (s.a) bedenimin par<;as1d1r. O'nu inciten beni 
incitmi§ ve O 'nu sevindiren beni sevindirmi§tir. Sizi Allah' a 
emanet ediyor ve onu sizlere koruyucu ktltyorum." 

Ali (a.s) ~oyle buyuruyor; "Allah'a andolsun ki O'nu ojke
lendirmedim ve Allah ruhunu almcaya kadar sevmedigi bir i§i 
yapmaya mecbur k1lmad1m. O'da beni ojkelendirmedi ve hi<;bir 
i§te emrimden dt§art <;tkmad,. 0 'na her bakt1g1mda stkmttlanm 
ve iiziintiilerim bertaraf oluyordu. " 

8-Hizmet~i Talebi Ve Ondan Daha iyi Bir Ogreti 

Resul-i Ekrem (s.a.a) kalk1p gitmek istediginde Fatima (s.a) 
babasmdan ev i~lerinde kendisine yard1m edecek bir hizmet9i 
talep etti. Bunun iizerine Resul-i Ekrem (s.a.a) ~oyle buyurdu; 
"Hizmet9iden daha iyi bir ~ey ister misin?" Ben, Fatima'dan (s.a) 
kabul etmesini istedim. Fatima (s.a); "Ey Allah Resulii! Hizmet-
9iden daha iyi olam istiyorum" diye arz etti. 

Resul-i Ekrem (s.a.a); "Her giin 33 defa "Subehanellah", 
33 defa "Elhamdulillah" ve 34 def a da "Allah 'u Ekber" soy/el 
Dille soylenen bu yiiz tespih amel terazisine bin miikiifat eklen
mesine vesile olur. Ey Fatima! Eger bu tespihleri her giin sabah 
zikredersen Allah senin diinya ve ahiret hacetlerine yeter. " 
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~eyh Tusi'nin "Misbahu'l-Miiteheccid" adh eserinde ~oyle 
nakledilmi~tir: 

Resul-i Ekrem (s.a.a) Hz. Fat1ma'y1 (s.a) Zilhicce aymm bi
rinci giinii imam Ali (a.s) ile evlendirmi~tir. Baz1 rivayetlerde ise 
bu miibarek evliligin Zilhicce aymm altmc1 giinii ger9ekle~tigi 
nakledilmi~tir. 
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O<;ONCU BOLUM 

RESUL-i EKREM'iN (S.A.A) VEFATINDAN SONRA 
SAKiFE OLAYI 

Seyh Tusi'nin "Talhisu'~-Safi", Allame Taberisi'nin "ih
ticac", Ehlistinnetin me~hur alimlerinden ibni Ebi'l Hadid'in 
"Serh'u Nehci'l-Belaga" ve Ahmed b. Abdulaziz Cevheri'nin 
"Sakife" adh kitaplannda, Sakife olayma geni~ bir ~ekilde yer 
verilmi~tir. Biz burada olay1 ozetle nakletmekle yetinecegiz: 

1-Ensar'm Toplanmas1 

Resulullah'm (s.a.a) vefatmdan sonra Ensar yani Medineli 
Mtisliimanlar "Beni Saide Sakifesi" denilen bir yerde topland1lar. 
Toplanan kabalahk, Hazrec kabilesinin buytik ~ahsiyetlerinden 
olan Sa'd b. Ubade'yi Resulullah'm (s.a.a) halifesi ve Mtislii
manlarm onderi se9mek amac1yla bir araya gelmi~ti. Cemaattan 
bir grup Sa~d b. Ubade'yi hasta oldugu halde evinden Sakife'ye 
getirdiler. ilk once Sa'd bir konu~ma yaptl ve insanlardan kendi
sini halifelik makamma se9melerini istedi. Orada haz1r bulunan 
Ensar Sa'd'm davetini kabul etti. Ensar grubu kendi aralannda 
konu~tuktan sonra ~oyle dediler; "Eger Muhacirler (Mekke Miis
liimanlan); "Biz Resulullah ile (s.a.a) hicret ettik, Peygamberin 
(s.a.a) ilk sahabelerinden ve Hazretin akrabalany1z, o halde ni9in 
bizimle hilaf et konusunda sava~1yorsunuz?" diye sorsalar on Iara 
ne cevap verelim?" 
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Bunun -Uzerine i9lerinden baz1lan ~oyle dedi; "Bu durumda 
onlara ~oyle soyleyelim; "Biz kendimize, siz de kendinize bir 
halife se9in! Bu onerinin dt~mda hi9bir oneriyi de kabul etme
yelim." 

Sa'd b. Ubade, bu konu~malan i~ittikten sonra ve Ensar'm 
karars1zhgm1 gortince ~oyle dedi; "Bu, hilafet hususunda gev~ek
ligin ba~lang1c1d1r ve biata ba~ kaldmlan ilk harekettir."1 

2-0mer Ve Ebubekir'in <;abalan Ve 

Ebubekir'in Konu~mas1 

Omer b. Hattab ya~anan olaylardan haberdar olunca 
Ebubekir'e evden d1~an 91k1p yanma gelmesini i9in haber yol
lad1. Ebubekir, Omer'in el9isine; "Git, ~imdi i~im var." dedi. 

Omer bir kez daha Ebubekir'e ~u mesaj1 yollad1; "Mutlaka 
gelmelisin! <;::unk-U seni ilgilendiren ve bulunman gereken bir 
olay oldu." 

Bunun -Uzerine Ebubekir, zaman kaybetmeden Omer'in ya
mna geldi. Omer, Ebubekir' e; "Ensar 'm Beni Saide Sakife 'sin de 
toplandtklanm ve hilafet makamma Sa'd b. Ubade'yi getirmek 
istediklerinden haberin var mt?" diye sordu. 

Onlann arasmda soylenen en g-Uzel soz ~u oldu; "Biz kendi
mize bir onder se9elim ve siz de kendinize bir onder se9iniz." 

Ebubekir, olduk9a korktu ve Omer ile birlikte aceley
le Sakife'ye gitti. Ebu Ubeyde Cerrah'ta onlarla birlikteydi. 
Sakife'ye vardtklannda kalabahk bir halkla kar~1la~ttlar. 

Omer durumu ~oyle anlattyor; "Hep birlikte Sakife'ye 
gittik. Kalabahgm arasmdan kalktp konu~mak istedim. Ancak 
Ebubekir bana sakin olmam1 ve once ben konu~ay1m daha son
ra diledigini konu~ursun" soyledi. Daha sonra Ebubekir bir ko
nu~ma yapt1. 

Omer ~oyle diyor; "Ebubekir, konu~masmda benim soyle
mek istedigim ~eylerin tamamm1 soyledi ve bana soyleyecek 
bir soz b1rakmad1. 

1 -Sehr'u Neci'l Belaga, ibni Ebi'l Hadid, c.6, s.6 
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Ebubekir 'in konu!jmasz: 

Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ~oyle dedi; "Y-Uce Allah, 
Muhammed'i (s.a.a) insanlan hidayet etmek i9in peygamberlige 
se9ti. O'nu kendi -Ummetine yegane Allah'a tapsmlar ve her ttirlti 
~irkten uzakla~smlar diye onlara ~ahit tuttu. Halbuki o zamanda 
insanlar kendilerine 9e~itli tannlar se9mi~ ve onlara tapmaktayd1-
lar. ibadet ettikleri mabutlann kendilerine ~efaat edeceklerini ve 
bir yarar saglayacaklanm samyordular. Kendilerine ilah edindik
leri mabutlar ta~lardan ve aga9lardan yontulmu~ sahte ilahlard1. 
Sonra ~u ayeti okudu:" Onlar Allah 't btrakzp kendilerine ne za
rar ne de fayda verebilecek !jeylere taptyorlar ve bunlar, Allah 
katmda bizim sefaatr1lar1m1zd1r, diyorlar. De ki: "Siz Allah 'a 
goklerde ve yerde bilemeyecegi bir !jeyi mi haber veriyorsunuz? 
Hii!}iil 0, on/arm ortak ko!jtuklarmdan uzak ve yiicedir. m 

Sonra Araplara babalannm dinlerini terk etmeleri agtr geldi. 
Allah, Muhacirlerden Peygamberi ilk dogrulayanlan ve O'na ilk 
iman edenleri Peygamberin (s.a.a) kavmi olarak se9ti ve onlara 
ayncahk tamd1. Onlarda, fedakarca Peygamberi (s.a.a) savundu
lar. Bu ugurda m-U~riklerin bask1 kurduklan, O'nu yalanladtklan 
en zor ko~ullarda bile direndiler ve buy-Uk bir sabtr omegi gos
terdiler. Muhacirler yerytiz-Unde Allah'a ibadet eden, Allah'a ve 
Resultine (s.a.a) ilk iman eden kimselerdir, Resulullah'm (s.a.a) 
yakm dostlan ve hanedanmdandtrlar. Bu ytizden onlar, Allah Re
sul-Unden (s.a.a) sonra hilafet makamma herkesten daha lay1kttr
lar. dolay1s1yla bu konuda onlara kar~t 91kan zalimdir. 

Ey Ensar! Dinde onlann -Usttinl-Uklerini ve M-Usltiman olmak
ta herkesten one ge9tiklerini inkar edecek degilsiniz. Allah sizleri 
dininin ve Resl:11-Un-Un Ensan (yard1mctlan) olarak se9ti. Resul-i 
Ekrem'i (s.a.a) sizinle hicret etmesi i9in sizlere gonderdi. E~lerinin 
ve sahabesinin 9ogu hentiz aramzda bulunmaktadtr. Bizim yam
m1zda Muhacirlerin ilk iman edenlerinden sonra hi9 kimse sizin 
makamm1za sahip degildir. 0 halde emir sahipleri bizlerden, vezir
ler ise sizlerden olsun. isti~aremizde sizlere dam~maktan 9ekinme
yecek ve i~lerimizde de siz olmadan h-Uktim vermeyecegiz." 

I -Yunus, 18 
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3-Yaren Ve Diger Sahabenin Sozleri 

Ebubekir'in konu~masmdan sonra, Ensar'dan olan Hubab b. 
Munzir Cemuh ayaga kalkarak ~oyle dedi; 

1'Ey Ensar toplulugu! Ald1gm1z kararlan saglamca koruyun. 
<;iinkii insanlar sizin sayenizde ya~amaktadrrlar. Kimsenin size kar~1 
gelmeye cesareti yoktur. Kimse sizin gorii~ilnilzii ve iznininizi al
madan i~ ba~ma gelemez. Biiyilklilk, izzet ve gil9 sahibi sizlersiniz. 
insanlar i~lerinde karar almak konusunda takmacag1mz tavrrlanm
za ve gorii~lerinize bakmaktadrrlar. 0 halde sakm aramzda aynhga 
dii~meyin. Aksi halde i~leriniz bozulur. Eger Muhacirler sizlere soy
ledigim bu sozleri kabul etmezlerse, o zaman bizim onlara sozilmilz 
~u olur; "Bir onder bizden, bir onder de onlardan olsun." 

0 s1rada Omer b. Hattab yerinden kalkarak ~oyle dedi; "Hey
hat! Asla bu olamaz, iki klh9 bir klna s1gmaz. Araplar, peygamber
leri ba~ka bir kabileye mensupken asla Ensar'm sizlere onder olma
lanna nza gostermezler. Ancak Araplar, rehberlerinin Peygamberin 
(s.a.a) mensup oldugu kavimden olmasma engel olmazlar. 0 halde 
biz Muhammed'in (s.a.a) dostlan ve hanedam oldugumuz halde kim 
Peygambere (s.a.a) mahsus olan liderlik makamma kar~191kabilir!" 

Bunun ilzerine Hubab b. Munzir bir kez daha ayaga kalkarak 
~oyle dedi; "Ey Ensar! i~lerinizi saglam tutun ve bu adamm (Omer) 
ve taraftarlannm sozlerine kulak asmaym. Aksi halde rehberlik 
makammdaki paym1z1 elinizden ahrlar. Eger size kar~1 91karlarsa 
i~te o zaman onlan Medine'den d1~an 91kann. Siz hilafet makam1-
na onlardan daha lay1ks1mz. Onlan Medine'den 91karmak k1h9la
nmza baghdrr. insanlar bu konuda sizlerle birlikte hareket etmekte 
kararhdrrlar. Ben bu ugurda yani i~leri diizene koyma konusunda 
develerin, s1rtlanndaki 9irkefleri temizlemek ve tlmarlamak is;in 
ag1llarma dikilen aga9 misaliyim. Saglam ve sars1lmaz bir kale 
gibi dimdik durmu~um, tipkl bir duvara ya da siltuna yaslanmayan 
hurma agac1 gibi ba~1m diktir, kimseden de korkum yoktur, hen 
aslan yilregine sahip korkusuz bir yigidim. Allah' a andolsun, eger 
isterseniz, onun boynuzunu (~errini) geri 9eviririm." 

Bu sozleri duyan Omer b. Hattab, "Allah seni oldiirecektir!" dedi. 
Hubab ise, "Allah beni degil, seni oldiiriir!"1 diyerek kar~1hk verdi. 

1 -$erh'u Nehci'l-Belaga, ibni Ebi'I Hadid, c.6, s.8-10 
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Bu s1rada Ebu Ubeyde Cerrah ~oyle dedi; "Ey Ensar! Siz 
Medine'de Resulullah'a (s.a.a) yard1m eden ilk toluluktamz, 
~imdi ise islam diizenini bozmaya ve degi~tirmeye 9ah~an ilk 
topluluk olmaym!" 

Ebu Nu'man b. Be~ir'in babas1 Bu~r b. Sa'd ayaga kalkarak 
~oyle dedi; "Ey Ensar toplulugu! Bilesiniz ki Muhammed (s.a.a) 
Kurey~ kabilesindendir ve akrabalan O'na herkesten daha yakm
drr. Yemin ederim ki hen rehberlik konusunda onlara muhalefet 
etmeyecegim." 

4-Ebubekir'in Emri Ve Biat Olay1 

Bu s1rada Ebubekir ayaga kalkarak ~oyle dedi; "i~te ~u Omer 
ve ~u da Ebu Ubeyde, bunlardan dilediginize biat edebilirsiniz." 

Omer ve Ubeyde ~oyle dediler; "Allah'a andolsun ki hilafet 
makamm1 iistlenmekte senden one ges;meyiz, sen Muhacirlerin 
en ilstilnil ve Resulullah (s.a.a) olmad1g1 zamanlarda onun yerine 
dinin en gilzel emri olan namaz1 ikame eden kimsesin. 0 halde 
~imdi elini uzat da sana biat edelim." 

Ebubekir onlardan biat almak i9in elini uzattlgmda Bu~r b. 
Sa'd onlardan once davranarak Ebubekir'e biat etti. Hubab b. 
Munzir Ensari; "Ey Bu~r! Yaz1klar olsun sana amcanm oglu Sa'd 
b. Ubade'nin halife olmasm1 m1 k1skandm?" diyerek feryat etti. 

Evs kabilesinin lideri Useyd b. Huzeyr, taraftarlarma done
rek ~oyle dedi; "Allah'a andolsun ki eger Ebubekir'e biat etmez
seniz, Hazrec kabilesi daima sizlerden ilstiln olacaktrr." 

Useyd'in bu konu~masmdan sonra taraftarlan Ebubekir'e 
biat ettiler. Hazrec kabilesinin Sa'd b. Ubade'yi yalmz b1rakmas1 
ilzerine Sa'd yenilgiye ugrad1. 

Bu olaydan sonra insanlar gruplar halinde gelerek Ebubekir' e 
biat ettiler. Sergisi ilzerinde hasta bir ~ekilde oturan Sa'd az kal
sm kalabahgm izdihammdan ayaklar altmda eziliyordu ve "beni 
oldiirdilnilz!" diye feryat etti. 

Omer ~oyle dedi; "Sa'd'1 oldiiriin, Allah onu oldiirsiln!"1 

1 -Bu konu ibni Ebil Hadid'in yazd1g1 $erh'u Nehci'I Belaga adh eserin 
birinci cildinin, 174. sayfasmda gelmi~tir. Mutercim 
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5-Sa'd ile Omer'in 1:,iddetli TartI~mas1 

Ve Sa'd'm Biatten Yiiz <;evirmesi 

Sa'd'm oglu Kays ayaga kalkarak Omer'in sakalmdan tuttu 
ve ~oyle dedi; "Ey Sahhak'ml oglu! Allah'a andolsun ki sava~lar
dan korkak9a ka91yordun, ~imdi camm gilvende gorilnce aslan gibi 
kiikriiyorsun. Babamm ba~mdan bir kll eksiltecek olursan, suratmda 
saglam bir yerin ve vilcudunda kmlmam1~ bir kemigin kalmaz." 

Ebubekir, Omer'e, "Sakin ol ey Omer! iyi ge9inmeye 9ah~, 
boyle bir durumda uzla~maya 9ah~mak daha etkilidir."dedi. 

Sa'd b. Ubade Omer'e ~oyle dedi; "Allah'a andolsun ki eger 
hasta olmay1p ayaga kalkabilseydim, Medine sokaklannda oyle 
kiikrerdim ki, sen ve Ebubekir korkunuzdan saklanacak bir ko~e 
arardm1z ve Medine'yi terk ederdiniz. Sonra sizleri kar~1lannda 
zelil oldugunuz bir topluluga katard1m, onlar sizlere tabi olacak
lanna siz onlara tabi olmak zorunda kahrdm1z. Ey Hazrec kabi
lesi! Beni bu fitne mekanmdan gotiiriin." dedi. 

Bunun iizerine Sa' d' 1 sergisinin iizerinden kald1rarak evine 
gotiirdi.iler. 

Daha sonra Ebubekir Sa'd'a insanlarm kendisine biat ettigi
ni ve kendisinin de gelip biat etmesi i9in haber yollad1. 

Sa'd ~oyle dedi; "Allah'a andolsun ki sana biat etmeyecegim, 
ok torbamdaki biiti.in oklanm1 size ahp, m1zragrmm ucunu kanla
nmza boyamad1k9a size biat etmeyecegim. Klhc1m elimde oldugu 
miiddet9e sizinle sava~acagrm, ~unu da bilesiniz ki size kar~1 sava~
maktan aciz degilim, kabilem ve taraftarlanmla size kar~1 sava~mm. 
Yemin ederim ki eger biiti.in insanlar ve cinler birlik olup, benden 
sizin i9in zorla biat almaya kalkl~salar oliinceye ve hesab1m1 Allah' a 
verecegim gilne dek siz iki gilnahkara biat etmeyecegirn." 

Sa'd'm bu konu~malanm Ebubekir'e bildirdiler. Bunun iize
rine Omer ~oyle dedi; "Art1k Sa'd'm biat etmekten ba~ka bir se-
9enegi kalmad1." 

Be~ir b. Sa'd, Omer'e ~oyle dedi; "Ey Omer! 0, oliir de size 
biat etmez, eger onunla sava~acak olursamz Evs ve Hazrec kabi
lelerini de kar~1mza alm1~ olursunuz ve onlar birlikte size sava~ 

1 -Sahhak: Habe~istanh bir cariye olan Sahhak Omer'in ninesiydi. 
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a9arlar. Bu yiizden onu kendi haline b1rakm, inzivaya 9ekilmesi 
i~inize bir zarar vermez." 

Omer ve hemfikirleri Be~ir'in soziinii kabul ettiler ve Sa'd'1 
kendi haline biraktilar. 

Sa'd b. Ubade onlann cemaat namazlanna kahlm1yor, ~ikayet 
ve yarg1 durumlannda onlara ba~vurmuyordu. Gii9 ve taraftar bul
duk9a onlara kar~1 geliyordu. Ebubekir'in hilafet doneminde bu 
tutumunu devam ettirdi. Ebubekir'den sonra Omer b. Hattab'm hi
lafeti doneminde de ayrn tutumunu siirdiirdii ve biat etmedi. Ancak 
Omer'le k~1 kar~1ya gelmekten 9ekindigi i9in ~am'a gitti. Omer'in 
hilafet doneminde Hevran kasabasmda oldii. Onlardan hi9birine biat 
etmedi. Oliim sebebi hakklnda gece karanhgmda bedenine isabet 
eden bir ok sonucu oldiigii iddia edildi. Daha sonra bu soz halk ara
sma Sa'd'1 cinler oldiirdii ~eklinde yayild1. 

6-Sa'd'm Cinler Tarafmdan Oldiiriilme Hikayesi 

Me~hur tarih9i Belazuri'den ~oyle nakledilir: Omer b. Hat
tab, iistii kapah olarak Halid b. Velid'e ve Ensar'dan Muhammed 
b. Mesleme'ye, Sa'd b. Ubade'yi oldiirmelerini ima etti. Onlar
dan her biri Sa'd'a bir ok saplayarak ortakla~a bu cinayeti i~ledi
ler. Sonra insanlar arasma Sa'd'1 cinler oldiirdii haberini yaydtlar 
ve ~u ~iiri insanlann dillerine dii~iirdiiler: 

Cinler dediler ki; 
"Hazrec kabilesinin reisi Sa'd b. Ubadeyi biz oldiirdiik. 
Kalbine iki ok saplad1k. 
Oklanm1z bo~a gitmedi ve kalbine sapland1." 

7-Sakife Olay1 Hakkmda ibni Ebi'l Hadid'den 

Ba~ka Bir Rivayet 

Ehlislinnet'in me~hur alimi ibni Ebi'l Hadid kendi senediyle 
~oyle nakleder: Resul-i Ekrem'in (s.a.a) vefatmdan sonra, Ensar, 
Sa'd b. Ubade'nin etrafma topland1. Ebubekir, Omer ve Ubey
de toplanarak birlikte onun yanma gittiler. Ensar'dan Hubab b. 
Munzir ~oyle dedi; "Bir emir bizden bir emir de sizden olsun! 
Allah'a andolsun ki, hilafet makam1 hakkmda size kar~1 k1skan9-
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hk duymuyor ve bu konuda cimri de davranm1yoruz. Ancak siz
den sonra Umeyye ogullan gibi babalanm, ogullanm ve kar
de~lerini oldtirdtigtimtiz ki~ilerin htiktimeti ele ger;:irmelerinden 
ve bizlere hakim olmalarmdan endi~e ediyoruz." 

ibni Ebi'l Hadid der ki: Bu rivayeti Ebu Cafer Yahya b. 
Muhammed Alevi'ye okudugumda ~oyle dedi; "Ben Hubab 
b. Munzir'in ferasetini ve akhm tasdik ediyorum, tahminle
ri ve endi~elendigi ~eyler gerr;:ekle~ti. Hicri 63 y1lmm Zilhic
ce aymda Medine'de vuku bulan kanh Harre olaymda Yezid 
b. Muaviye Bedir sava~mda oldtirtilen mti~riklerin intikamm1 
Ensar'dan ald1. i~te Hubab b. Munzir boyle ki~ilerin htiktimet 
ba~ma ger;:melerinden endi~e ediyordu. Kanh Harre olaym
da on bin ki~iden fazla Medineli Mtisltiman katliam edildi. 
Sonra Ebu Cafer Yahya b. Alevi bana ~oyle dedi; "Allah 
Resulti'de (s.a.a) htiktimetin ba~ma boyle zalimlerin ger;:mesin
den ve Ehlibeyt'inin (a.s) zultimlere maruz kalmasmdan endi~e 
ediyordu. <;unkti Resulullah (s.a.a) mti~riklerin kamm ak1tm1~
t1. Bu ytizden de zalim birinin i~ba~ma ger;:mesi halinde klZl 
Fatima (s.a) ve evlatlannm tehlikeye girecegini biliyordu. Bu 
ytizden her flrsatta Ehlibeyt'inin (a.s) can gtivenligi tehlikede 
olmasm diye kendisinden sonra amcasmm oglu Ali'yi (a.s) 
kendi vasisi ve halifesi olarak tamtlyordu. 1 <;unkti Peygambe
rin (s.a.a) hanedanmm (a.s) htiktimeti ele ger;:irmeleri, Ali (a.s) 
ve Ehlibeyt'inin (a.s) can gtivenliginin saglanmas1 demekti. 
Ancak mukadderat (zalim hakimlerin nefsani istekleri) onlann 
htiktimet ba~ma ger;:mesine engel oldu. Ne yaz1k ki htiktimet, 
~ahsiyetleri tasvip edilmeyen liyakatsiz ki~ilerin eline ger;:ti. 
D0lay1s1yla da Peygamberin (s.a.a) evlatlannm ba~ma neler 
geldiginden haberdarsm1z. 

1 -Bu konu, imam Ali 'nin (a.s) Peygamber (s.a.a) tarafmdan halifelik 
makamma sei;ilmesine neden olan i~lerden biriydi. Bunun d1~mda Ali'nin 
(a.s) ilim, takva ve parlak gei;mi~i gibi hilafet makamma sei;ilmesini saglayan 
biri;ok ozelligi vard1 ve bu s1fatlar da onun halife olmas1 it;in yeterli kamtlar
d!f. Mutercim 
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SAKiFE OLAYININ GELiSiMi VE 

DOGURDUGUSONU~LAR 

1-imam Ali (a.s) Ve Ha~imogullarmm 

Sakife Toplant1smda Hazir Bulunmamalan 

Btiytik alim $eyh Miifid (o.413 h.k) "ir~ad" adh eserinde ~oy
le der: Resulullah'm (s.a.a) vefatmdan sonra imam Ali (a.s), ytice 
islam Peygamberinin (s.a.a) gustil, kefen ve defin (s.a.a) i~leriyle 
me~guldti. Ha~imogullan bu btiytik musibetten dolay1 insanlardan 
uzakla~m1~ ve matem havasma btirtinmti~lerdi. Liderlik sevdasma 
kapilm1~ ve gozlerini iktidar hirs1 btirtimti~ baz1 kimseler, bu firsat
tan yararlanarak, halife ser;:imi ir;:in topland1lar. Sonunda da imam 
Ali (a.s) ve Ha~imogullannm g1yabmda Ebubekir'i halife ser;:tiler. 
Ensar'm arasmda anla~mazhk r;:1km1~t1. Mekke fethinde azat edil
mi~ bir topluluk ve Peygamberin (s.a.a) kendilerini islam'a cez
betmek amac1yla Mtisltiman olmlanna izin verdigi kimseler halife 
ser;:iminin birkar;: gun bile gecikmesini istemiyordular. Ha~imogul
lannm Peygamberin (s.a.a) defin i~lemlerinden flrsat bulmadan bir 
an once i~i bitirmek istiyorlard1. Sonur;: olarak Ebubekir'e biat edil
di. Zira Ebubekir Sakife'de hazird1 ve i~lerin onceden planlad1klan 
gibi istekleri dogrultusunda geli~mesi amar;:lanna ula~may1 kolay
la~tird1. Bu mevzu kitaba s1gmayacak kadar geni~ bir konu oldugu 
ir;:in ba~ka yerde teferruath bir ~ekilde ar;:1klamasm1 yapacag1z. 

2-Hz. Ali'nin (a.s) Sozii 

$6yle rivayet edilir: Ebubekir'e biat edildikten sonra ada
mm biri Hz. Ali'nin (a.s) huzuruna geldi ve Hz. Ali'nin (a.s) 
Resullah'a (s.a.a) kabir kazd1gm1 ve elindeki ktirekle mezan dti
zeltmekle me~gul oldugunu gordti. Adam, Hazrete ~oyle arz etti; 
"Cemaat Ebubekir'e biat etti, Ensar toplulugu ise hilafet konu
sunda aralannda r;:1kan anla~mazhk ytiztinden yenilgiye ugrad1. 
insanlar, senin hilafet makamm1 elde etmenden endi~e duyan 
azat edilmi~ kolelere herkesten once biat ettiler. 
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Hz. Ali (a.s) elindeki kiiregi yere b1rakt1 ve ~oyle buyurdu; 
"Rahman ve Rahim ( olan) Allah 'm adtyla 
Elif. Lam. Mim. insanlar, samrlar mt ki inandtk derler 

de oylece b1rak1ltverirler ve smanmaz onlar? Ve andolsun ki 
biz onlardan oncelikleri de smadtk; arttk Allah, dogru olan
lari da mutlaka bilir, yalanc1/ar, da mutlaka bilir. Yoksa ko
tiiliik eden/er, samrlar mt ki bizden kurtulacaklar, ne de ko(ii 
hiikmediyorlar. m 

3-Ebu Siifyan'm Onerisinin Geri <;evrilmesi 

Ebu Stifyan Peygamberin (s.a.a) evinin kap1sma kadar gel
mi~ti, Hz. Ali (a.s) ve Peygamberin (s.a.a) amcas1 Abbas, merak
la Ebu Stifyan'm ne soyleyecegini bekliyordular. Ebu Stifyan ~u 
~iiri okudu: 

"Ey Ha~imogullan! Ba~kalanm ozellikle de Teym B. Merra 
(Ebubekir) ve Adiy (Omer) kabilelerini hilafetiniz konusunda ta
mahland1rmaym! Hilafet, Ha~imogullarma aittir ve size geri do
necektir. Bu makam Ebu'l Hasan Ali'ye (a.s) mahsustur. 

Ey Ebu'l Hasan! Hilafet vas1tas1yla, s1rtm1 saglamla~tlr, c;:tin
kti sen timit baglad1gm hilafete, herkesten daha lay1ksm!" 

Sonra ~oyle feryat etti; "Ey Ha~im ve Abdimenaf ogullan! 
Yoksa alc;:ak oglu alc;:ak Ebu Fusayl'in sizlere hakim olmasma 
nza m1 gostereceksiniz? Allah'a andolsun ki eger isterseniz on
Iara kar~1 stivari ve piyade askerler haz1rlanm, boylece sizlerde 
onlan c;:1kmaza sokarsm1z!" 

Emirti'l-Mtiminin Ali (a.s) onun sinsiliginden ve art niye
tinden haberdar oldugu ic;:in ~oyle buyurdu; "Geri don! Allah 'a 
andolsun ki soylediklerin Allah rizas, irin degil, sen daima 
islam'a zarar verip, Miisliimanlari aldatmaya ralt$maktasm! 
Biz Allah Resuliiniin (s.a.a) cenaze i$leriyle me$guldiik. Her
kes yapttgimn kar$tltg1m gorecektir. Allah zulme ugrayanlarm 
dostu ve yard1mc1s1d1r. " 

Hz. Ali'nin (a.s) bu sozlerinden sonra ftrsattan yararlanmak 
isteyen Ebu Stifyan timidini yitirdi ve Hz. Ali'nin (a.s) yanmdan 
aynlarak mescide gitti. Emevi ogullannm mescitte topland1kla-

1 -Ankebut, 1,2,3,4 
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nm gordti. Hilafeti sahiplenmleri ic;:in onlan tahrik etti. Ancak 
kimse onun sozlerine kulak asmad1. Sonuc;:ta herkes c;:1kan fitne 
ate~inin ic;:ine dti~mti~tti. Meydana gelen olaylar tutunacak kotti 
bahanelerdi. Seytan insalara hakim olmu~ ve zalimler elele ver
mi~lerdi. Mtiminler ise bu ugurda peri~an olmu~ ve ktic;:tik dti~ti
rtilmti~lerdi. i~teAllah'u Tealanm buyurdugu soztin batim anlam1 
da ~udur "Ve Sakmm o fitneden ki yalmz zulmedenlerinize gelip 
ratmaz ve bi/in ki $iiphesiz Allah 'm cezas, pek retindir. "1 

4-~eytan S1fathnm KI~kirtmalan 

Btiytik alim Seyh Ubeydullah b. Abdullah Esedabadi "el
Mukni'u fi'l imame" kitabmda ~oyle der: 

Boltim: Burada konunun daha ac;:1k ve net olarak anla~1lmas1 
ic;:in Sakife olaylannm baz1 kesitlerini inceleyecegiz ve o toplu
lugun emir ve as1l hak sahibini hakkmdan nasil mahrum b1rak
t1klanm anlayacag1z: 

Tarihc;:iler ve siyer yazarlan ittifakla ~oyle nakletmi~ler
dir: Allah Resulti (s.a.a) vefat ettikten sonra Emirti'l-Mtiminin 
Ali (a.s) Peygamberin. (s.a.a) mukaddes cenaze ve gustil i~le
riyle me~gul oldu. Muhacirler, Ensar ve Kurey~liler, Emirti'l
Mtimin Ali 'nin ( a.s) ve Ha~imogullannm nasil bir tutum ic;:in
de olacaklanm ve nasil bir tepki gosterecklerini merakla bek
liyorlard1. Seytan, Sakif kabilesinin alc;:ak fertlerinden olan 
Mugayre b. Su'be'nin k1hgma girerek ic;:lerine geldi ve onlara 
~oyle dedi; "Neyi bekliyorsunuz? 

"Ha~imogullannm cenaze i~lerinin sona ermesini bekliyo
ruz" dediler. 

Seytan ~oyle dedi; "Geni~lige c;:1kmamz ic;:in gidin, i~leri iler
letin ve bir sonuca baglaym. Allah'a andolsun ki Ha~imogullan
nm Resulullah'm (s.a.a) cenaze i~lerinden bitmelerini beklerse
niz onlann ntifuzu ve hakimiyeti altma dti~ersiniz. Bu durumda 
da hilafetin gidi~atI t1pk1 Rum Kayserieri ve iran Kisralannm du
rumuna dti~er. Kald1 ki bundan bir sure once birkac;: Kurey~li bir 
tumar yazarak Ebu Ubeyde Cerrah'm yanma emanet biraktilar. 
Yazd1klan tumarda Resulullah'm (s.a.a) olmesi veya oldtirtilmesi 

1 -Enfal, 25. 
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durumunda Ha~imogullarmm imametinden yilz 9evirmeyi boy
lece de hem peygamberlik hem de imamet makammm onlarda 
toplanmasma engel olmay1 ahdettiler. 

Sonra ~eytan (Mugayre) Ensar'm yanma giderek onlan da 
hilafet makamm1 ele ge9irmeleri konusunda tahrik etti ve i~lerini 
kendilerine gtizel gosterdi. 

Ensar, Beni Saide Sakife'sine dogru hareket etti. 

5-Ebu Zuveyb Hezli'nin ilgin~ Haberi 

Adi zikredilen a.lim Ubeydullah b. Abdullah Esedabadi ko
nu~masma ~oyle devam eder; Basra ahalisinden olan Ebu'l Ha
san b. Zenci Lugavi 433 h.k y1lmda bana ~oyle bir haber verdi ... 
Ebu Zuveyb Hezli ~oyle dedi; "Medine d1~mda bulundugumuz 
bir s1rada Resullah'm (s.a.a) hastalamp, yataga dti~ttigti haberi 
bize ula~t1. Bu beklenmedik haber bizi derinden tizdti ve peri~an 
etti. <;ok zor bir gece ge9irdik. Uztinttiden yerimizde duram1yor
duk. Kan~1k ve kabus dolu bir uykuya dalm1~tlm. Safak soktince 
bir mtinadinin ~oyle seslendigini i~ittim: 

"Btiytik bir hadise islam'1 sarsm1~ ve islam'daki bagla
n koparm1~tir. Hurma agac1 ve putlann bulundugu yerde (yani 
Medine'de) Allah Resulti (s.a.a) vefat etti. Bu btiytik musibet 
kar~1smda gozlerimizden ya~lar akmaktad1r." 

Ebu Zuveyb der ki; "Korkarak uykudan kalktim ve gokytizti
ne baktim. Gokytiztinde "Sa'd-1 Zabih" y1ld1zmdan ba~ka bir ~ey 
gormedim. 0 yild1z1 gortince Araplar arasmda kanh bir sava~ 91-
kacag1 ~eklinde tahmin ytirtitttim. Bu ak~am Resulullah'm (s.a.a) 
vefat ettigini ya da yakaland1g1 bu hastahktan kurtulamayacagm1 
anlad1m. Kalktim ve deveme binerek Medine 'ye dogru hareket 
ettim. Dinlenmeden, arahks1z yoluma devam ediyordum. Derken 
~afak sokmti~ ve hava aydmlanm1~t1. Belki bir ~ey gortir ve ona 
bakarak tahmin ytirtittirtim diye etrafima bak1myordum. Birden 
96lde bir kirpi gordtim, kti9tik bir y1lan yakalam1~ ve agzmda 9e
viriyordu. Sonunda y1lam 9ignedi ve yuttu. Bu durumdan btiytik 
bir hadisenin ger9ekle~tigini tahmin ettim. Yilamn kirpinin ag
zmda k1vnlmasm1 insanlann Resulullah'm (s.a.a) hak vasisinden 
ve halifesinden ytiz 9evireceklerine, y1lamn kirpi tarafmdan yu
tulmas1m ise hilafet makammm gasp edilecegine ve ba~kalannm 
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eline ge9ecegine yorumlad1m. 
Devemi h1zla stirerek kendimi Medine 'ye yeti~tirdim. Me

dine halkmm yaslara btirtindtiklerini, ag1tlar yak1p aglad1klanm 
gordtim. T1pk1 ihrama girmi~ hac1lar gibi Medine'nin her ko~e
sinden aglama ve inleme sesleri ytikseliyordu. 

insanlara ne oldu diye sordugumda Allah Resultintin 
(s.a.a) vefat ettigini soylediler. Bu haberi i~itince aceleyle mes
cide gittim. Kimseyi orada goremedim. Sonra Resulullah'm 
(s.a.a) evine gittim ve kap1smm kapah oldugunu gordtim. 
Allah Resultintin (s.a.a) dtinyadan g69ttigtinti, mukaddes be
deninin tizerinin orttildtigtinti ve ,cenazesinin ba~mda sadece 
Ehlibeyt'inin (a.s) oldugunu ve onlann da gustil i~leriyle me~
gul olduklanm soylediler. 

insanlann nereye gittiklerini sordugumda, Ensar'm Beni 
Saide Sakife'sinde topland1klan yerde bir araya geldiklerini soy
lediler. Kendimi Sakife'ye yeti~tirdim. Ebubekir, Omer, Mugay
re, Ebu Ubeyde Cerrah ve Kurey~ kabilesinden bir grubu orada 
toplanm1~ olarak gordtim. Aym ~ekilde Ensar'm arasmda Sa'd 
b. Delhum'u, ~airlerini ve ~airlerinin ba~kam Hassan b. Sabit'i 
gordtim. Ensar ve Kurey~lilere hilaf etten bahsettim. Hi9birinden 
hak sozti i~itmedim. Sonra Ebubekir 'e biat ettiler ... 

Sonra Ebu Zuveyb geldigi 96le geri dondti ve orada kald1. 
Osman'm hilafeti doneminde vefat etti. 

6-Sakife'nin Agitmda Okunan ~iirler 

Yine ad1 yukanda zikredilen alim Ubeydullah Esedabadi ~oy
le nakleder: Nabiga-i Cu'di1 evinden d1~an 91kt1 ve Resullah'm 
(s.a.a) vefatmdan sonra insanlarm i9inde bulunduklan durumu 
sordu. imran b. Hasin Sakife toplantls1 hakkmda ona ~oyle dedi; 

"Eger kendimi o kalabhk topluluk, ihtilaflar ve ke~meke~ler 
arasmda tamsayd1m tizerime bir kurbanhk laz1m olurdu." (yani 
durum olduk9a kan~1k ve vahimdi) 

1 -Nabiga olarak tanman Kays b. Ka'b Cahiliyet donemi ~airlerindendi. 
Ancak daha sonralan islam'1 kabul ederek MUsliiman oldu. Soyledigi ~iirlerde 
Miisliiman olmas1yla iftihar ederdi. Aynca uzun bir omiir siirdiigii rivayet edil
mi~tir. (Sefinetu'l Bihar, c.2, s.569) 
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Kays b. Surme $6yle dedi; 
"Ummet ilgirn;: bir i$ uzerine sabahladilar. Miilk ve kudret 

zorba ve gu9 sahibinin eline du$lli. Yalan olmayan hak bir soz 
soyliiyorum; gelecekte Araplann buyukleri helak olacaklardir." 

Nabiga; "Hz. Ebu'l Hasan Ali (a.s) ne yap1yor?" diye sorun
ca "O, Allah Resulunun (s.a.a) pak bedenini defnetmekle me$
gul?" dediler. 

Bunun uzerine Nabiga $U $iiri okudu: 
"Bu sa9s1z adam (kafasmm onundeki sa9lan dokiilen) Ha

$imogullarmdan Ali'ye soyleyin: hilafetin dugumlenmi$ ipinin 
ucunu elinden kaprdm, Kurey$liler iftiharlanm ve ustunlukleri
ni diger kabilelere kar$1 ispatlamaya durmu$ken sen bu iftihara 
daha lay1ksm! ~unku sen Kurey$in liderisin. Dun (Gadir-i Hum) 
olaymda sana Emiru'l-Muminin olarak selam verdiler, ancak bu
gun ahitlerine bagh kalmad1lar. Teym b. Merra ogullan (Ebube
kir ve ... ) ahitlerini bozarak cehennem ate$ine mustehak oldular. 
Onlar Sakife'de sana muhalefet ve du$manhk ettiler. 0, (Hz. Ali) 
k1yamet gunu onlann hasm1 olacaktlr." 

Yine Sakife gunu Ensar'm onculugunu ve bayraktarhgm1 
ustlenen Nu'man b. Zeyd, islam dini garip kald1g1 i9in g6zya$I 
dokuyor ve insanlann Peygambere (s.a.a) muhalefet etmelerin
den duydugu uzuntuyu okudugu $U $iirlerle dile getiriyordu: 

"Ey islam'm oliim habercisi, kalk ve istatiz i<;in yas tut! 
<;iinkii sen giizel bir §ekilde oldiin, ancak senden sonra yerini 
kotiiliikler aid,. Kurey§ ve Ka 'b kabilelerinin onderlik maka
mt ir;in ileri siirdiikleri ya da geri r;ektikleri adaylardan kim
se Ali'nin dengi olamaz. Ali'nin (a.s) §ahsiyeti onlar ir;in gizli 
degildi. Ali'nin (a.s) giine§ misali varhgim gizlemek miimkiin 
degildir. Aym §ekilde Allah 'm eliyle dalgaland1rd1g1 §anh ve 
yiice bayrak indirilmez ve diiriilmez. Onlar olu§an gedigi ve 
r;irkinligi kapatmak isterler. Ancak, sert kayada olu§an gedigi 
eski haline getirmek miimkiin degildir. Onlar Hz. Ali'nin (a.s) 
nurunun iistiinii orterek kendi karanhklarmt telafi etmek iser
ler ancak bunu yapmaya as/a giir;leri yetmez. 

Ali (a.s) sava§larda Kurey§in onderidir. 0 Kurey§in yiice 
Faruk'u (hakkt battldan ayiran) ve S1dd1k-1 Ekber'idir. O'dur ,;1-
kt§ kaptlarmm Kurey§lilerin yiizlerine kapand1g1 ve donii§ii olma-
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yan anlarda kapilari ar;an ve on/arm sikmttsmz bertaraf eden. 
ini§li r;zkt§h o buhranh donemlerde tekbir getiren ve na

maz kzlan Ali 'ydi. Ancak ziyan ir;indeki miinafiklar ne namaz 
kzhyor ne de tekbir getiriyorlardi. Sozde maslahatz dii§iinme 
bahaneleri onlarz hilafeti O'ndan almaya siiriikledi. Kahrola
saczlar ne de kotii maslahat dii§iindiiler!" 

Yine Sakife gunu Uthe b. Ebi Sufyan b. Abdulmuttalib $U 
$iiri okudu: 

"Ahmet'ten (s.a.a) sonra emir sahibi Ali'dir. 0 Zor gunlerde 
her mekanda Ali'ydi Peygamberin (s.a.a) yolda$L Peygamberin 
(s.a.a) hak vasisi ve damad1yd1. 0, Peygamberle (s.a.a) namaz 
kilan ve emrine teslim olan ilk ki$idir." 

Peygamberin (s.a.a) amcas1 Abbas ise Sakife gunu $U $iiri 
okudu: 

"Sa$anm $Una ki, Ha$imogullanndan olmayanlar, ba$ka
lanm Ha$imogullanna emir se9tiler. Halbuki Ha$imogullan 
Muhammed'in (s.a.a) hizbindendir ve digerleri fazilette, efendi
likte ve makamda Ha$imogullannm dengi degillerdi." 

Uthe b. Ebi Leheb $U $iiri okudu: 
"Beni Teym kabilesi (Ebubekir) zorla Ha$imogullanna 

hakim oldu. 
Onceden onderlik makamma tayin edilen Ali 'yi kenara ittiler. 
Ali'nin Peygambere (s.a.a) olan yakmhgm1 ve makam1m 

gozetmediler. 
ilmi makamma (ki bu rehberlik i9in asil $arttlr) teveccuh 

etmediler." 
Ubade b. Samit Bu Siiri Okudu: 
"Ni9in $U insanlar Ali'yi (a.s) hilafet makamma herkesten 

daha 90k lay1k olmasma ragmen se9mediler? 
Acaba Ali (a.s) ba$kalarmdan bu makama daha lay1k degil 

miydi?" 
Beni Cemuh Hanedamyla <lava ve yemin arkada$1 olan Ab

durrahman Hanbel $U $iiri okudu: 
"Camma andolsun ki dinin haflZl, iffetiyle me$hur olan ve 

temizligiyle un salm1$ Ali 'ye ( a.s) biat etmeniz daha uygundu; 0, 
dogru sozlu ve yuce bir $ahsiyetti. Herkesten once Allah'a iman 
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etmi~tir. 0, Ebu'l Hasan'm ta kendisidir. Allah onunla dininden 
ho~nut oldu. Ona biat edin! Onda ba~kalannda olan kusurlar yok
tur ve o yilce bir makama sahiptir. 0 Ali'dir; Mustafa'nm vasisi 
ve veziri. Allah i9in ilk namaz kilan ve takva yolunu kendine ilke 
edinen. Bu durumda (Ali'ye biat etmeniz halinde) sap1khk yo
lundan sonra hak yoluna girmi~ olacak ve boliiniip, par9alanm1~ 
i~lerinizi yeniden diizeltmi~ olacaks1mz. Ali mliminlerin emiri ve 
Fatima Binti Esed'in ogludur. S1kmt1lanmzda sizlere kar~1 her
kesten daha ~efkatli ve iyilikseverdir." 

Zufer b. Haris b. Huzeyfe Ensari ~u $iiri okudu: 
"Ali'nin (a.s) etrafma toplanm ve ona yard1m edin; 9iinkii o, 

Resulullah'm (s.a.a) vasisi ve O'na ilk iman edendir. 0 halde eger 
onu yalmz b1rakirsamz, kotii olaylar iist iiste birikir ve sonra da 
yeryilziinde sizlerden bu kotii olaylan bertaraf eden biri olmaz." 

Ebu Siifyan, Sahr b. Harb b. -0-mmeyye ~u ~iiri okudu: 
"Ey Ha~imogullan! Ni9in Ahmed'in (s.a.a) miras1 elinizden 

91kt1, yitik ve al9ak toplulugun eline ge9ti. 
Ey Abdimenaf hanedam ! -0-stun ve liyakatli ki~iler sizlerin 

arasmda olmasma ragmen ni9in gordiigiim bu olaylara nza gos
terirsiniz? Annem size feda olsun! Hiikiimeti ele ge9irmek i9in 
istikrarh olun; kandmlmadan ve firsat elinizden 91kmadan once 
bize ve yard1m1m1za giivenin. Makam sahiplerinden kim sizinle 
aym o1abilir? 

Beni Teym kabilesi ne zaman toplantilanmza katihp, sizinle 
i~birligi i9inde oldu ki! Ne varki Teym ve Adiy kabileleri soz
birligi etmi~ ve beraberdirler. Ancak siz onemli i~lerde onlardan 
daha tistiin ve liyakatlisiniz." 

Ebu Stifyan, Sahr b. Harb b. -0-mmeyye ba~ka bir ~iirinde 
~oyle hitap eder: 

"izzet ve yilce makam sahibi Kurey~ kabilesi, Teym kabi
lesine kar~1 k1h9 9ekmeden kar~ilarmda kti9iik dii~mti~ bir halde 
sabahladilar. Teym kabilesinin hilafet i~lerinde galip gelmesi ne 
de tiztintti verici bir durumdur. Servetler ve diinya mallarmdan 
yana onlann yilzleri hep gtilmti~ttir." 

Huzeyme b. Sabit, Sakife gtinti ~u ~iiri okudu: 
''Rehberlik makammm Ha~imogullanndan intikal edecegini 
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ve Ebu'l Hasan Ali'nin (a.s) elinden almacagm1 hi<; dii~tinmiiyor
dum. Acaba Ali (a.s) k1blenize ilk namaz kilan kimse degil miy
di? Kuran'a ve silnnetin hiikiimlerine insanlann en bilgilisi degil 
miydi? 0, Resulullah'm (s.a.a) son nefesine kadar yanmda olup 
ve Peygamberin (s.a.a) bedenini y1kay1p, kefenlemekte Cebrail'in 
kendisine yard1m ettigi kimse degil miydi? Kim onu rehberlik ma
kammdan ahkoydu; biz de onu tamyahm. Biliniz ki ba~kalanna 
yapt1gm1z ~u biatiniz sizler i9in en biiyilk hiisran ve zarardir." 

Baz1lan yukandaki ~u ~iiri Uthe b. Ebi Leheb'e nispet ver
mi~lerdir. 

Nakledilen bir ~iirde Huzeyme b. Sabit Ay~e'ye ~oyle hi
tap eder: 

"Ey Ay~e! Ali'yi kendi haline b1rak ve onda olmayan kusur 
ve ay1plan ara~tmp durma! Sen ancak bir annesin, Ali (a.s) ise 
Resulullah'm (s.a.a) vasisidir, sadece O'nun ev halkmdan biri 
degildir. Sen, Peygamberin (s.a.a) hanedanmdanAli'yi (a.s) ken
disine vasi ve halife se9tigini biliyorsun." 

Numan b. Acelan Ensari, Amr As'a serzeni~te bulundugu 
Sakife ~iirinde ~oyle diyor: 

"Sa'd b. Ubade'nin hilafet makamma getirilmesinin haram 
oldugunu soylediniz. Ancak Amr'm oglu Atik'in (Ebubekir) bu 
makama atanmasm1 helal saydm1z. Ali'nin (a.s) rehberlik maka
mma herkesten daha tistiin ve lay1k oldugunu bildiginiz halde bu 
makama Ebubekir'i lay1k gordtintiz. 

Bu soz Ali'ye (a.s) hakarettir. Hilafet makamma sadece Ali 
(a.s) lay1ktir, ancak sen bunu bilmezsin." 

7-Hz. Ali'nin (a.s) Ensar'1 Savunmas1 Ve Hassan'm ~iirleri 

Yukanda ad1 ge9en ve "el-Mukni'u fi'l imame" kitabmm ya
zan ~oyle der: 

Ebubekir 'in halifeligi kesinle~tikten sonra Sakife' den mescit 
yanmda olan evlere dogru geldiginde, Amr As, Ebubekir'in taraf
tan oldugunu gostermek amac1yla Ensar'1 serzeni~ ederek, onlan 
al9ak kimsler olarak niteledi ve a~ag1lad1. Aslmda o Peygamber 
(s.a.a) doneminde islam'a kar~1 olan inat ve kinini gizliyordu. Bu 
firsattan suiistimal ederek islam'a olan ge9mi~ dti~manhgm1 a91-
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ga vurdu. Bu haber Emirli'l-Mtiminin Ali'ye (a.s) ula~mca kalkti 
ve mescide gitti. Minbere 91karak Ensar'm faziletlerini, hakla
nnda inen ayetleri hatirlattl ve ~oyle buyurdu: "Herkes Ensar'm 
hakkim tammah ve saygmhklarim korumahdir. " 

insanlar, Ensar'm me~hur ~airi Hassan b. Sabit'ten 1srarla 
Hz. Ali'nin (a:s) faziletini ve islam'da onceligini beyan etmele
rini istediler. Ensar, Sakife'de Hz. Ali'ye (a.s) muhalefetlerinden 
dolay1 pi~man olduklanm dile getirdiler. Bunun tizerine Hassan 
b. Sabit a~ag1daki ~u ~iiri okudu: 

"Allah bizden yana Ebu'l Hasan Ali'ye hayirh mtikafat ver
sin! Herkese hayir mtikafat vermek O'nun elindedir. Kim Ebu'l 
Hasan gibi olabilir? 

Lay1k oldugun s1fatlarla Kurey~ 'ten one ges;tin. Bu ytizden 
gogstin a91k, kalbin ise smanm1~tlr. 

Kurey~lilerden senin makamm1 arzulayanlar oldu. Ancak 
9elimsiz ki~inin bak1mh biriyle denk olmas1 ne kadar uzak bir 
ihtimaldir. (Yani ilim ve faziletten yoksun birinin kendisini ilmin 
kemalinde olan erdem sahibi kimsenin yerine koymas1 mtimktin 
olamaz.) 

Sen islam'1 savunmada her zaman ve her mekanda t1pk1 su 
dolu kova ve onun ipi misaliydin. (islam, su kuyusu gibi kemal
lerle dolu sen ise kova ve ipi misali onu 91kanyor ve insanlan 
doyuruyordun.) 

Amr b. As hutbesiyle fazilet ve takvay1 oldtirlip, dertleri ye
niden ihya ettiginde sen, biz Ensar'm muhaliflerine gazap ettin. 

Sen Luvey b. Galib hanedanmm ~imdiki ve gelecekteki i~le
rinde timit kaynag1sm. 

Sen Allah Resultinti (s.a.a) ve Ehlibeyt'ini (a.s) korudun ve 
O'nun bizimle olan ahdini gozettin. Onunda seninle olan ahdi 
buydu. 0 halde bu ahde (rehberlik makamma) senden daha lay1k 
kim olabilir? 

Sen insanlan hidayet etme konusunda Allah Resultintin 
(s.a.a) karde~i degil misin? 

Sen, Resulullah'm (s.a.a) vasisi, Kuran ve Peygamberin stin
neti konusunda isanlann en bilgilisi degil misin? 

i~te bu ytizden Need ve Yemen topraklannda bir kok baki ol
dugu stirece hakkm tizerimizde btiytik, ihtiramm ise bize farzdir." 
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8-Ummii Eymen'in ~iirleri 

Yukanda ad1 ges;en "el-Mukni'u fil imame" kitabmm yazan 
btiytik alim sozlerine ~u ctimlelerle devam eder: "Siyer yazar
lan Ebu'l Esved Duali'den ~oyle nakletmi~lerdir: Adamm biri, 
Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Hz. Fatima (s.a) nezdinde olduks;a say
gm olan Ummti Eymen'in ~oyle dedigini nakletti: 

"Ebubekir' e biat edilen gtintin ertesi ak~am1 bir mtinadinin 
~iirler okudugunu i~ittim, ancak onu gormedim. Mtinadi ~u ~iir
leri okuyordu; 

"Hakikaten Allah Resultintin (s.a.a) vefatl, islam'm peri~an
hgma ve sars1lmasma neden oldu. Oltimti btittin Mtisltimanlan 
gozya~lanna bogdu. Bu peri~anhk oyle bir hadde vard1 ki 9ok
say1da insamn ak1ls1z ve sapkmhk i9inde olanlann pe~lerinden 
gitmelerini ve onlarla beraber olmalanm saglad1. Bu insanlar 
dalalet i9inde olanlan hidayet eden, ve ytice makama sahip olan 
ki~iye tercih ettiler. i~te 0, Resulullah'm vasisi, ilk Mtisltiman, 
insanlann en bilgilisi, namaz kild1g1 halde ytiztigtinii zekat veren 
ve Muhammed Mustafa'nm (s.a.a) karde~i Ali'dir. Ancak onlar 
ise zorla Hz. Ali'ye (a.s) onderlik etmek istediler ve hilafetini 
zorla elinden ald1lar." 

Nakledilen bunca nesirler ve ~iirlere dikkat eden her akil sa
hibi, Resulullah'm (s.a.a) vefatmdan sonra insanlarm Hz. Ali'ye 
(a.s) nasil davrand1klanm 90k iyi anlayacaktir. insanlann Ali'ye 
( a.s) t1pki israilogullarmm Hz. Musa'nm ( a.s) yoklugunda karde
~i Harun'a (a.s) davrand1klan gibi davrand1lanm gorecektir. 

Bu konuda Muhammed b. Nasr b. Bessam ~u beyitleri ne 
kadar gtizel beyan etmi~tir: 

"Hz. Ali (a.s) daima dinin 91karlan i9in, zahmetlere katland1 
ve s1kmt1 is;inde ya~ad1. Ancak 0, aldat1lm1~ ve haks1zhga ugra
m1~t1. (Sahtekar ve 91karc1lardan zarar gorliyordu.) Peygamber 
(s.a.a) O'nu kendi cam gibi insanlara tamtlyordu. O'nu pek bu
yuk bir makama ses;ti, kimse boyle bir makama sahip degildi. 
O'nu kavmi arasmda t1pk1 (Hz. Musa'nm karde~i) Harun'un (a.s) 
konumu gibi tamtt1. O'nu insanlann hem dtinyas1 ve hem de dini 
is;in (lider) ses;ti. 
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A'raf suresine miiracaat ettiginizde israilogullannm 
Hz. Harun'a (a.s) neler yaptiklanm goreceksiniz. Boylece 
Resulullah'tan (s.a.a) sonra kavminin Hz. Ali'ye (a.s) neler yap
tlgm1 da anlayacaksm1z. Bu konulan mukayese ederek iyice ola
ym farkma varabilirsiniz. 

9-Ebubekir'in Mektubu Ve Usame'nin Cevab1 

Resul-i Ekrem'den (s.a.a) sonra imamet makammm Hz. Ali'ye 
( a.s) mahsus oldugunu ve hakkmm gasp edildigini savunan kimse
lerin iddialannm dognilugunun kamtlanndan biri de Ebubekir'in 
Sakife olaymdan sonra Usame b. Zeyd'e yazd1g1 mektuptur. Usame 
b. Zeyd, dii~man saldms1m engellemek iizere Resul-i Ekrem (s.a.a) 
tarafmdan ordu komutanhgma atanarak Sam topraklanna gonderil
di. Resul-i Ekrem (s.a.a), Usame'nin emrine kar~1 gelenleri miicrim 
olarak tamtm1~t1. Usame Resulullah'm (s.a.a) vefatI s1rasmda ve 
Sakife olaylan ba~ gosterdiginde Medine'de bulunmuyordu. Ordu
suyla birlikte Sam' a hareket etmek i9in Medine yakmlanndaki Curf 
topraklannda Resul-iEkrem'in(s.a.a) emrini bekliyordu. 

10-Ebubekir'in Usame'ye Yazd1g1 Mektup 

Resulullah'm (s.a.a) halifesi Ebubekir'den Usame b. Zeyd'e: 
"Miisliimanlar bana s1gmdilar ve hilafet i~lerini yiiriitmem 

i9in beni se9tiler. Resulullah'tan (s.a.a) sonra beni kendilerine 
onder se9tiler. (Mektup uzun oldugu i9in kisaca kesitler nakk
diyoruz) Mektubum sana ula~1p, okudugunda sen de diger Miis
liimanlar gibi gel ve bana biat et. Emir komutanda olan Omer b. 
Hattab' a ordudan aynlmas1 ve yammda bulunmas1 i9in izin ver. 
(;iinkii ona ihtiyac1m var. Sonra Resulullah'm (s.a.a) seni gon
dermek istedigi yere dogru hareket et!" 

Mektup Usame'ye ula~tlgmda okudu ve ~oyle bir cevap yazdi: 
"Allah Resulii (s.a.a) tarafmdan azat edilen kole Usame b. 

Zeyd'den Ebubekir b. Ebu Kuhafe'ye: 
"Mektubun elime ula~tl. Ancak mektubunun ba~1 ve sonu 

9eli~mekteydi. Mektubunun ba~lannda Resulullah'm (s.a.a) ha
lifesi oldugunu yazm1~sm, sonra da Miisliimanlann etrafma top
land1klanm ve seni kendilerine onder se9tiklerini iddia etmi~sin. 
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Hal boyle 0Isayd1 onlann mescitte sana biat etmeleri gerekirdi, 
Beni Saide Sakife'sinde degil. 

Simdi de kalkm1~ Omer b. Hattab'a ihtiya<; duydugun gerek-
9esiyle ordumdan aynlmas1 i9in izin vermemi istiyorsun. Ancak 
ben ona izin vermedigim halde emrime kar~1 91karak izinsiz or
dudan aynld1. Birilerine ordudan aynlma izni vermem bana ya
k1~maz. Zira Resulullah (s.a.a) beni orduyu haz1rlamak ve hareket 
ettirmekle gorevlendirmi~tir. Bu yiizden seninle Omer arasmda bir 
-fark yokrur. ikinizde emre kar~1 geldiniz. Resulullah'm (s.a.a) ve
fatmdan sonra emrine kar~1 91kmak ile hayat1 doneminde emrine 
kar~1 91krnak arasmda hi<; bir fark yoktur ve ikisi de aym ~eydir. 

Resulullah'm (s.a.a) sana ve Omer'e benim komutam altm
da cepheye hareket etmenizi emrettigini biliyorsun. Hakkm1zda 
Resulullah'm (s.a.a) emri ve gorii~ii kendi gorii~iiniizden elzem 
ve daha onceliklidir. Allah Resuliine (s.a.a) olan tutumunuz O'na 
gizli degildi. Hazret beni size komutan se9ti, sizleri bana degil. 
Peygambere (s.a.a) muhalefet etmek nifak ve ikiyiizliiliiktiir. .. " 

Miiellif der ki: Ebubekir'in mektubu ve Usame'nin cevab1-
m, "Uyunu'l Belage fi Unsi'l Hazir ve Nakaletu'l Musafir" kita
bmda detayh bir ~ekilde a91klad1k. Burada bu kadarla yetinmeyi 
yeterli goriiyoruz. 

SAKiF'E OLAYININ ARASTIRILMASI 

1-<;::ogunlugun, Resulullah'm (s.a.a) Mukaddes Cenazesine 
KatI1may1~1 

Ehlisiinnet'in me~hur alimi ibni Abdiilbirr "isti'ab" adh ese
rinde ~oyle der: 

Resul-i Ekrem (s.a.a) vefat ettigi giin, Beni Saide Sakife'sinde 
Ebubekir'e biat edildi. Ancak umumi biat Resulullah'm (s.a.a) 
vefatmdan bir giin sonra yani Sah giinii ger9ekle~ti. Hazrec kabi
lesinin reisi Sa'd b. Ubade ve kabilesi Kurey~ten bir grup cema
at ile birlikte Ebubekir'e biat edilmesine kar~1 91ktilar." 

Sia'nm biiyiik alimi Merhum Seyh Miifid (o.h.k 413) "ir
~ad" kitabmda ~oyle der: 
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"Hilafet konusunda Muhacir ve Ensar'dan bin;ok ki~inin 
arasmda ~iddetli ihtilaf 91kt1g1 i9in onlardan biiytik bir 9ogun
luk Resulullah'm (s.a.a) de-fin ve cenaze torenine kat1lmad1 ve 
Hazretin cenazesine namaz k1lmaktan mahrum kald1. Hz. Fatima 
(s.a) yiirekten ah 9ekti ve; "Baham, kaybettigim bu gun ne ka
dar kotu bir gundur" diye feryat ederek sabahlad,. " 

Biiytik iilim Seyyid b. Tavus (o.h.k 664) "Ke~fu'l Muhacce" 
adh eserinde ogluna ~oyle der; 

"Simdiye kadar Ehlisiinnet kitaplannda gordiigiim en ilgin9 
ve ~a~1lacak durum, Taberi'nin kendi tarih kitabmda yazd1g1 
konudur. Taberi'nin tarihinde zikrettigi konunun ozeti ~oyledir: 
"Resulullah (s.a.a) Pazartesi gilnil vefat etti. Ancak <;ar~amba 
giinii (veya ak~am1) onu topraga vetdiler. (Yani Peygamberin ce
nazesini iki ya da ii<; giin oylece beklettiler ve defnetmediler.) 

Bir ba~ka rivayette ise ~oyle gelmi~tir: "O Hazretin cenazesi 
ii<; gun yerde kald1 ve sonra defnedildi." Sonra Seyyid b. Tavus 
ogluna hitap ederek sozlerine ~oyle devam ediyor: "ibrahim Saka
fi "el-Marife" adh eserinin dordiincil cildinde ~oyle zikretmi~tir: 
"Peygamberin (s.a.a) cenazesi ii<; giin yerde kald1 ve sonra def
nedildi. <;unkii insanlar Ebubekir'in halife se9imi ve bu hususta 
ya~anan ke~meke~lerle me~guldiiler. Bu durumda da baban1 Hz. 
Ali (a.s) Hazretin cenazesinin ba~mdan aynlamaz ve cenazesine 
namaz kilmmadan once de O'nu defnedemezdi. Diger taraftan 
eger Peygamberin (s.a.a) cenazesini defnetseydi cam gilvende 
olmazd1. Aynca Resulullah'm (s.a.a) cenazesinin kabrinden 91ka
nlmasmdan da endi~e duyuyordu. Bu yiizden Ali (a.s) O'nu de
fin vaktinden once ya da defnedilmesi gereken yerden ba~ka bir 
yere defnetti diye bahaneler one siirererlerdi. Allah, Peygamberi 
(s.a.a) oliim do~egine terk eden ve rehberlik se9imiyle ugra~an 
cemaati kendi rahmetinden uzakla~tirsm! Halbuki rehberlik ma
kammm ash ve ozii Peygamberin (s,a.a) risaleti ve niibiivvetiydi. 
Onlarm bu i~te acele etmelerinin _as1l sebebi rehberlik makamm1 
Ehlibeyt'in (a.s) elinden 91karmakt1. Ey oglum! Allah'a andolsun 
ki, ~unu anlam1~ degilim onlar Resul-i Ekrem'den (s.a.a) onca 

1 -Seyyid'in ogluna "Baban" soziindeki gayesi oglunun ceddi olan Hz. 
Ali'dir (a.s) 
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I 
I 

Beytu'l-Ehzan 81 

~etkat ve iyilik gordiikten sonra milriivvetleri, mertlikleri, ak1lla
n, vicdanlan ve ashap olmalan nas1l O'na bu kadar sayg1s1zhk ve 
cesaret etmelerine izin verdi. 

imam Seccad'm (a.s) oglu Zeyd b. Ali'nin ~1:1 sozleri ne ka
dar da giizeldir: 

"Allah 'a andolsun, eger o topluluk Peygamberin (s.a.a) 
risaletine bajjlanmaksizm hukumeti ele gerirme olanaklarma 
sahip olsaydilar ku§kusuz ki risaletinden yuz revirir ve pey
gamberlijjini de inkli,r ederlerdi!" 

Aym ~ekilde Seyyid b. Tavus diyor ki; "Peygamberin (s.a.a) 
vefatmdan sonra Miisliimanlann iizerlerindeki ozelliklede vefat 
ettigi giin onlann boynundaki haklanndan biri de ~uydu; Biitiin 
Miisliimanlar toprak ilzerine hatta kumlann ilzerine oturmah ve 
boylesi bir matem giiniinde musibet sahipleri gibi siyah elbiseler 
giymeliydiler. Bugiinde yemek ve i9mekten ellerini 9ekmeli, ka
dmh, erkekli mateme biiriinmeli ve Peygamberlerini kaybettik
leri i9in ag1tlar yakmah ve gozya~1 akitmahyd1lar. <;unkii hi9bir 
giiniin musibet ve aclSl o giiniln musibet ve ac1s1 gibi degildi ve 
bundan sonra da olmayacaktlr." 

2-Bura b. Azib'in BakI~1yla Sakife 

ibni Ebi'l Hadid ve Suleym b. Kays, Bura b. Azib'denl ~oyle 
naklederler: "Ben, her zaman Ha~imogullarmm sad1k dostlann
dand1m. Allah Resulii (s.a.a) vefat edince, hilafetin ba~kalarmm 
eline gec;mesinden endi~e duyuyordum. Diger taraftan ise Pey
gamberin (s.a.a) vefatmdan dolay1 yasa bogulmu~tum. 91lgma 
donmii~ bir halde aceleyle bazen Peygamberin (s.a.a) evine gidi
yor ve yakmlanmn gusiil ve cenaze i~leriyle ugra~tlklanm gorii
yordum. Bazen de Sakife'ye gidiyor ve insanlann halife se9imi 
i9in birbirleriyle k1yas1ya tart1~t1klanna ~ahit oluyordum. Ensar 
toplulugu, hilafeti ele ge9irerek Muhacirler iizerinde hakimiyet 

1 -Ensar'dan olan Bura b. Azib Evusi Peygamberin (s.a.a) fedakar ve ve
fah sahabelerindendi. Sava~lann 9oguna katilm1~ ve aktif rol oynam1~t1r. Hz. 
Ali'nin (a.s) hiikiimeti doneminde de O'nun has dostlanndan say1hrd1. Rey 
topraklan 24 h.k'de onun komutanhgmda fethedildi. Omriiniin sonlanna dogru 
Kufe'ye yerle~ti ve Mus'ab b. Zubeyr'in hiikiimeti doneminde Kufe ~ehrinde 
diinyadango9 etti. (Usdu'l Gabe, c.l, s.171.) Miitercim. 
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kurmak istiyor, Muhacirlerde Ensar'a musallat olmak istiyorlar
d1. Durum bir siire boyle cereyan etti. Kavim liderlerini, Omer'i 
ve Ebubekir'i ortahkta gormedim. Birden bir tellalm: "Herkes 
~uan Sakife'de toplanm1~ bulunuyor", diger bir miinadinin de; 
"insanlar Ebubekir 'e biat ettiler" diye seslendiklerini i~ittim. 
K1sa bir siire sonra Ebubekir, Omer ve Ebu Ubeyde'nin bir grup 
cemaatle birlikte geldiklerini gordiim. 0-zerlerinde gosteri~li elbi
seler vard1. Yolda kar~1la~t1klan herkesi kand1rarak Ebubekir'in 
yanma getiriyor ve ellerini Ebubekir'in eline siirerek zorla biat 
ahyordular. Bu manzarayla kar~1la~mca akhm ba~1mdan gitti. 
Biiyiik bir iiziintii i9inde aceleyle Peygamberin (s.a.a) evine git
tim. Ha~imogullannm Peygamberin (s.a.a) cenaze i~lemleri i9in 
kap1lan kapattlklanm fark ettim. Hlzhca kap1y1 9ald1m ve "in
sanlar Ebubekir'e biat ettiler." diye yiiksek sesle feryat ettim. 

Peygamberin amcas1 Abbas ~oyle dedi:"Artlk kiyamete dek 
mahrum kalacaksimz." (Yani k1yamet giiniine kadar bir hayir 
gormeyeceksiniz, 9iinkii insanlar Peygamberin (s.a.a) soziinii 
dinlemediler ve rehberlik makamm1 asll hedefinden saptirdllar.) 

3-Ha~imogullarmm Biat1 

Allame Taberisi "ihticac", ibni Kuteybe Diyneveri "el
imame ves-Siyase" adh eserlerinde ve daha bir9ok alim kendi 
kitaplarmda ~oyle nakletmi~lerdir: 

"Emirii'l-Miiminin Ali (a.s) Peygamberimizin (s.a.a) cena
zesinin defin i~lemlerini tamamlad1ktan sonra ya~ad1g1 ac1 ve hii
ziinle mescite gelerek bir ko~eye oturdu. Ha~imogullan etrafma 
topland1. 0 s1rada Ziibeyr b. Avam'da Hazretin huzurunda bulu
nuyordu. Mescidin diger ko~esinde 0-meyye ogullan Osman'm 
etrafma, bir diger ko~esinde de Ziihre ogullan Abdurrahman b. 
Avf'm etrafma toplanm1~lard1. Boylece Miisliimanlar birka9 
grup halinde mescitte topland1lar. Bu s1rada Ebubekir, Omer ve 
Ebu Ubeyde Cerrah i9eri girdiler ve ~oyle dediler; "Ni9in sizleri 
gruplara boliinmii~ bir halde gormekteyiz? Ayaga kalkm! Ensar 
ve diger Miisliimanlar gibi sizlerde Ebubekir' e biat edin." 

Osman, Abdurrahman b. Avf ve taraftarlan kalkarak 
Ebubekir'e biat ettiler. Hz. Ali (a.s) ve Ha~imogullan mescitten 
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d1~an 91karak Hz. Ali'nin (a.s) evinde topland1lar. Ziibeyr'de on
Iara kat1ld1. 

Omer, Ebubekir'e biat eden ve aralannda Useyd b. Huzeyr 
ve Selmet b. Se lame 'nin de bulundugu grupla birlikte Hz. Ali 'nin 
evine (a.s) gitti. Ha~imogullannm topland1klanm goriince on
Iara ~oyle dedi; "Cemaat Ebubekir'e biat etti, sizlerde ona biat 
edin." 

Ziibeyr yerinden folayarak k1hcma sanld1. Omer; "Su kope
ge saldmn ve ~errini iizerimizden uzakla~tmn." dedi. 

Omer'in bu sozleri iizerine Selmet b. Selame aceleyle one 
atllarak Ziibeyr'in elinden k1hc1m kapt1. Omer, Selame'den k1hc1 
ald1 ve yere vurarak k1hc1 par9alad1. 1 

Bu s1rada Ha~imogullannm etrafm1 sardllar ve onlan zorla 
mescide Ebubekir'in yanma gotiirdiiler. Ha~imogullarma; "in
sanlar Ebubekir'e biat ettiler, sizler de biat edin. Allah'a andol
sun ki eger biatten yiiz 9evirirseniz hepinizi k1h9tan ge9iririz." 
diyerek tehditler savurdular. 

Kendilerini boylesi bir 91kmazda goren Ha~imogullan, teker 
teker one 91karak Ebubekir'e biat etmek zorunda kald1lar. 

4-Hz. Ali'nin (a.s) Evine Saldm Ve Hz. Fat1ma'nm (s.a) 
Sozleri 

Allame Taberisi "ihticac" adh eserinde, Abdullah b. Abdur
rahman b. Avf'dan ~oyle nakleder: "Omer b. Hattab adamlanyla 
birlikte Medine'de dola~1yor ve "Miisliimanlar Ebubekir'e biat 
ettiler, sizler de Ebubekir'e biat etmeye ko~un!" diye feryat edi
yordu. Durumu boyle vahim goren halk, Ebubekir'e biat etmek 
zorunda kaldllar. Omer, bir grubun evlerine sakland1klanndan 
haberdar olunca adamlanyla birlikte onlara saldird1 ve onlan 
zorla mescide gotiirerek biat etmeye zorlad1. 

Bu olaym iizerinden birka9 giin ge9ti. Omer, kalabahk bir 
cemaatle Hz. Ali'nin (a.s) evine giderek, Hazretten Ebubekir'e 
biat etmesi i9in evinden d1~an 91kmasm1 istedi, ancak Hz. Ali 
(a.s) d1~an 91kmad1. 

1 -Bu olay ibni Ebil Hadid'in $erh'u Nehci'l-Belaga adh eserinin 6. cildi
nin 48. sayfasmda gelmi~tir. Mtitercim. 
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Omer, yanmdakilerden odun ve ate~ istedi ve ~oyle dedi; 
"Omer'in cam elinde olan Allah'a andolsun ki, ya Ali (a.s) 
evinden dt~ari <;tkar (ve biat eder) ya da evi i<;indekilerle bera
ber yakarim. m 

Orada haztr bulunanlardan baz1lan Omer'e; "Bu evde 
Resulullah 'in (s.a.a.) ktzt Fatima (s.a),evlatlart Hasan ve Hii
seyin ve Resulullah 'm (s.a.a) hattralari var." dediler. 

Omer, halkm itiraz1m ve ortamm gerildigini gori.ince; "Sizler 
bu konuda ne dii~iinliyorsunuz? Boyle bir i~e kalki~acag1m1 m1 
sand1mz? Amac1m onlan korkutmaktl, yakmay1 dii~iinmedim." 
diyerek gerilen ortam1 yumu~atmak istedi. 

imam Ali (a.s) onlara ~oyle bir haber yollad1: "Evden <;tk
mam miimkiin degildir. <;iinkii ben Kuran ayetlerini toplaytp, 
diizenlemekle me~guliim. Sizler Ku ran 't arkamza attmiz ve kalp 
bagladtgmtz diinya sizi kendisiyle me~gul etti. Ben, Kuran 't 
toplaytp, diizene sokmadtk<;a evden dt~art <;tkmayacagtma ve 
omzuma aba atmayacagima dair yemin ettim. " 

Bu s1rada Allah Resuliiniin (s.a.a) klZl Hz. Fatima (s.a) ev
den d1~an 91kt1, toplulugun kar~1sma ge9erek ~oyle buyurdu; 
"Ben, davram~t sizlerden daha kotii bir topluluk tammiyorum, 
Resulullah 'm (s.a.a) cenazesini elimizde b1raktm1z ve ahdinizi 
bozdunuz. (bize dam~tp, gorii~iimiizii almadan hilafet mesel
sini kendi aramzda bir sonuca bagladtmz). Bizimle me~veret 
etmediniz ve hakk1m1z1 gormezlikten geldiniz. Gadir-i Hum 
olaymdan haberiniz yokmu~ gibi davramyorsunuz. Allah'a 
andolsun ki Resulullah (s.a.a) o giin (Gadir-i Hum) hilafete 
goz dikmeyesiniz diye Hz. Ali'nin (a.s) dostlugu ve velayeti i<;in 
insanlardan ahit aid,. Ancak ahdinizi bozdunuz ve Allah Resu
lii (s.a.a) ile baglanmz1 kopard1mz. Allah, diinyada ve ahirette 
sizlerle aram1zda hakemlik edecektir I" 

I -Bu konunun benzeri, ibni Ebil Hadid'in, Serh-u Nehci'l-Belaga adh ese

rinini 6. cildinin 48. sayfasmda gelmi~tir. 
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EHLiSUNNET ALiMLERiNiN 
HZ. ALi'DEN BiAT ALINMASI 
KONUSUNDAKi GORUSLERi 

1-ibni Kuteybe Diyneveri'ye Gore Biat 

ibni Kuteybe Diyneveri olarak tamnan Ebu MuhammedAbdullah 
b. Muslim b. Kuteybe Diyneveri Ehlisiinnet'in biiylik alimlerindendir. 
0, Gaybeti Sugra doneminde y~am1~ ve hicri 322 y1hnda vefat et
rni~tir. "el-imametu ves-Siyase" adh eserinde imam Ali'nin (a.s) 
Ebubekir'e biat etmekten sakmmas1 hakkmda ~oyle der: 

"Sonra Hz. Ali'yi (Kerremellahu Vechehu) Ebubekir'in ya
nma gotiirdiiler. Hz. Ali (a.s) "ben Allah'm kulu ve Allah Resu
liiniin (s.a.a) karde~iyim" sozlerini yineliyordu. 

Adamm biri Hazrete "Ebubekir'e biat et!" deyince, imam Ali 
(a.s) ~oyle buyurdu; "Rehberlik makamma hen sizden daha la
y1g1m, size biat etmem. Sizin bana biat etmeniz daha uygundur. 
Bu makam1 zorla elde ettiniz. Bu makam, Ensar'dan ald1mz ve 
onlara kar~,, Peygamberin (s.a.a) akrabalar, oldugunuzu de
li/ gosterdiniz. Simdi de onu biz Ehlibeyt'ten (a.s) gasp ettiniz. 
Ensar'a, Hz. Muhammed'in (s.a.a) akrabalari oldugunuz i<;in 
bu makama daha lay,k oldugunuzu kamt gosterenler sizler degil 
miydiniz? Bu gerek<;eye gore de Ensar hilafeti sizlere teslim etti. 
Simdi de ben, aym gerek<;eyle yani sizlerin Ensar 'a kar~, goster
diginiz kamtl kendinize sunuyorum; Ben, hem hayatl doneminde 
hem de vefatmdan sonra Allah Resuliine (s.a.a) daha yakmd1m 
ve oyle de olacag1m. Eger Allah'a iman etmi~seniz davram~la
rin1zda biz/ere kar~, insafh olursunuz. Aksi ha/de kas1tll olarak 
zuliim yerinde durmu~ olursunuz." 

Omer, Hz. Ali'ye; "Ebubekir'e biat etmedik9e seni b1rakma
y1z." dedi. 

Hz. Ali (a.s) ~oyle buyurdu; "Payina dii~en siitii sag! Bu giin 
Ebubekir 'in i~ini saglamla~tlr ki nas1l olsa bu makam, yarm 
sana iade edecektir." Sonra ~oyle buyurdu; "Ey Omer I Allah' a 
andolsun ki soziinii kabulllenmiyor ve ona biat etmiyorum." 
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Ebubekir; "Eger biat etmezsen, seni bu i~e zorlamam." dedi. 
Ebu Ubeyde Cerrah, Hz. Ali'ye (a.s) ~oyle dedi; "Ey amca

mm oglu! Sen henliz gern;:sin, bunlar (Ebubekir ve Omer) kav
min ya~hland1rlar. Sen i~lerde onlarm sahip olduklan deneyim 
ve bilgiye sahip degilsin. Bana gore Ebubekir hilafet makammda 
senden daha gli9liidlir, tecrlibesi ve bilgeligi senden daha fazla
d1r. 0 halde hilafeti Ebubekir'e teslim et. Eger daha sonralan sag 
kahr ve uzun ya~arsan, sahip oldugun fazilet, dindeki onceligin, 
ilmin, ferasetin ve Peygambere (s.a.a) olan yakmhgmdan dolay1 
rehberlik makamma daha lay1k olursun." 

Hz. Ali (a.s) ~oyle buyurdu; "Ey Muhacirler (i#erinizde) 
Allah '1 gozetin, Allah '1! Muhammed'in (s.a.a) Araplar iizerin
deki hiikimiyetini evinden pkarip kendi evlerinize ve yuvalari
mza gotiirmeyin. Hanedamm makamlarmdan allkoymaym ve 
haklar1m <;ignemeyiniz! m 

Ey Muhacirler! Allah'a andolsun ki! insanlar arasmda 
rehberlik makamma herkesten daha uygun ve daha liyakatli 
bizleriz. <;iinkii biz Peygamberin (s.a.a) Ehlibeyt'iyiz ve hilafete 
sizden daha liyakatliyiz ... " 

2-Ensar'dan Yard1m Talebi 

ibni Kuteybe bu konulan beyan ettikten sonra sozlerine ~oy
le devam eder: "Hz Ali, (a.s) ak~amlan Hz. Fatlma'y1 (s.a) bir 
binege bindirerek Ensar'm toplantilanna gotlirliyor, O'da onlar
dan yard1m istiyordu. Ensar, onlann yard1m 9agnlanna ~oyle ce
vap veriyordu: "Ey Allah Resullinlin k1z1! Biz ona (Ebubekir'e) 
biat ettik ve art1k i~ i~ten ge9mi~tir. Eger kocan ve amcanm oglu 
Ebubekir'den once davramp bize gelseydi, ona biat eder, rehber
ligini kabul ederdik." 

Hz. Ali (a.s) ise onlara ~oyle cevap veriyordu; "Ben 
Resulullah'm (s.a.a) cenazesini y1kamadan, kefenleyip, defnet
meden evinde mi b1raksayd1m ve sonra da onun hilafetini ele ge-
9irmek i9in halkla mlicadeleye mi giri~seydim?" 

I -ibni Ebi'l Hadid, Serh-u Nehci'l-Belaga, c.6, s.12 
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Hz. Fatima (s.a) ~oyle buyurdu; "Ebu'l Hasan Ali'nin (a.s), 
Resulullah'm (s.a.a) cenaze i~leriyle ugra~mas1 gerekirdi. Ancak 
Muhacirler ve Ensar Allah'm kendilerini yarg1layacag1 ve ceza
land1racag1 bir i~ yaptilar."1 

ibni Kuteybe, Hz. Ali'den (a.s) alman biatin niteligi hakkm
da ~oyle der: Sonunda Ebubekir kendine biat etmeyenleri ara~tlr
d1 ve onlann Hz. Ali'nin (a.s) etrafma topland1klanm tespit etti. 
Omer'i oraya gonderdi. Omer, Hz. Ali'nin (a.s) evine gelerek 
onlardan biat etmeleri i9in evden d1~an 91kmalanm istedi, ancak 
kimse evden d1~an 91kmad1. 

Bunun lizerine Omer ~oyle dedi; '~Camm elinde olanAllah 'a 
andolsun ki, eger evden d1$arI <;1kmazsamz evi i<;indekilerle bir
likte yakacag1m. " 

Orada haz1r bulunan cemaatten baz1lan Omer' e, Hz. 
Fat1ma'mn (s.a) evde oldugunu hat1rlatt1. Ancak Omer, bu hat1rlat
maya aldm~ etmeden "Fatima evde olsa dahi yakacag1m" dedi. 

Evde bulunanlar bu tehditlerden sonra d1~an 91k1p, Ebubekir' e 
biat etmek zorunda kaldilar. Fakat Hz. Ali (a.s) Kuran'1 toplama
d1k9a lizerine bir aba almayacagma ve evden d1~an 91kmayacagma 
<lair yemin etmi~ti. 

Hz. Fatima (s.a) d1~an 91kt1 ve Muhacirlere ~oy,le hitap etti; 
"Ben davram$1 sizden daha kotii bir topluluk tamm1yorum, 
Resulullah 'm (s.a.a) cenazesini elimizde b1rakt1mz ve kendi i#
rinizin pe#ne gittiniz, biz olmadan da i$i sonuca baglad1mz. Bizi 
hilafetten allkoydunuz ve hakk1m1z olan hilafeti gasp ettiniz. " 

Omer, Hz. Fatima'mn (s.a) sozlerini i~ittikten sonra, 
Ebubekir'in yanma gitti ve "Biat etmekten yliz 9eviren ~u adam1 
(Hz. Ali'yi) yarg1lamayacak m1S1p?" dedi. 

Ebubekir, azat ettigi kolesi Kunfuz'a; "Ali'nin (a.s) yanma 
git ve yamm1za gelmesini soyle" diye emir verdi. 

Kunfuz, Hz. Ali'nin (a.s) yanma geldiginde, Hz. Ali (a.s) 
ona; "Ne istiyorsun?" diye sordu. 

Kunfuz; "Resulullah'm (s.a.a) halifesi seni huzuruna 9ag1-
nyor" dedi. 

Hz. Ali (a.s) ~oyle buyurdu; "Ne de <;abuk Resulullah'a 
(s.a.a) ya/an isnat ettiniz ve (Kendinizi O'nun halifesi olarak 
gordiiniiz.)" 

I -ibni Ebi'l Hadid, Serh-u Nehci'l-Belaga, c.6, s.13, c.11, s.14 
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Kunfuz geri dondii ve Hz. Ali'nin (a.s) sozlerini Ebubekir'e 
iletti. Ebubekir ~iddetli bir ~ekilde aglad1. 

Omer bir kez daha Ebubekir'e; "Ba~ kald1ran ~u adama 
(Ali'ye) firsat verme!" sozilnil tekrarlad1. 

Bunun ilzerine Ebubekir, Kunfuz'a ~oyle dedi; "Ali'nin (a.s) 
yanma git ve O'na; "Ebubekir, biat etmen iyin seni huzuruna ya
gmyor." soyle. 

Kunfuz, Hz. Ali'nin (a.s) huzuruna vararak Ebubekir'in me
sajm1 iletti. 

Hz. Ali (a.s) sesini yiikselterek ~oyle dedi; "Subhanellah! 
Kendisine ait olmayan bir hakki nasil iddia edebilir?" 

Kunfuz geri dondii ve Hz. Ali'nin (a.s) bu sozilnil Ebubekir'e 
iletti. Ebubekir yine ~iddetle aglad1. Bu s1rada Omer ayaga kal
karak, bir grup cemaatle birlikte Hz. Ali'nin (a.s) evine gitti. Ka
p1smm halkasm1 dovdii. Hz. Fatima (s.a) onlann sesini i~itince, 
yiiksek bir sesle babas1 Allah Resu~iliine (s.a.a) hitaben ~oyle 
seslendi; "By babac1g1m! By Allah 'm Resulii! Senden sonra 
Hattab'm ve Bbu Kuhafe'nin ogullarmdan tarafnice zuliimler 
bize yeti~ti!" 

Omer'in yamndakiler Hz. Fatima'mn (s.a) aglama sesini i~i
tince son derece iiziildiiler ve o kadar ~iddetli agladllar ki neredey
se yiirekleri yerinden oynayacak ve cigerleri paryalanacakt1. Ancak 
tum bunlara ragmen Omer birkay ki~iyle birlikte Hz. Fatima'nm 
(s.a) evinin yanmda bekledi. Sonra Hz. Ali'yi (a.s) evden d1~an 
yikartarak, biat etmesi iyin zorla Ebubekir'in yamna gotiirdiiler. 

Hz. Ali (a.s) onlara Ebubekir'e biat etmeyecegini soyledi. 
Halifenin taraftarlan; "Allah'a andolsun eger biat etmezsen, 

boynunu vuracag1z" diyerek tehdit ettiler. 
Hz. Ali (a.s) ~oyle buyurdu; "Eger bunun yaparsamz 

Allah'm kulunu ve Resul-i Ekrem'in (s.a.a) karde~ini oldiirmti~ 
olacaksm1z." 

Omer; "Allah'm kulunu evet, ancak Resulullah'm (s.a.a) 
karde~ini degil" dedi. 

0 s1rada Ebubekir susmu~ ve bir ~ey soylemiyordu. Omer; 
"Ali'nin (a.s) biat etmesi iyin emir vermeyecek misin?" diyerek 
Ebubekir'in sessizligini bozdu. 
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Ebubekir; "Fatima (s.a) Ali'nin (a.s) yanmda oldugu miid
detye onu bir i~e zorlamam" dedi. 

Sonra Hz. Ali (a.s) Resul-i Ekrem'in (s.a.a) kabrine gitti, hii
ziinlii bir ses ve aglar bir gozle ~oyle feryat etti; "Ey karde~im 
(ya da amcamm oglu), "Anam oglu! Bu kavim beni cidden zayif 
gordiiler ve nerede ise beni oldiireceklerdi. m 

3-Ebubekir'in Hz. Fatima (s.a) ile Konu~mas1 

Omer, Ebubekir'e; "Bizi Fatima'nm (s.a) yamna gotiir, yiin
kii biz onu incittik ve ofkelendirdik." dedi. 

Omer ve Ebubekir birlikte Hz. Zehra'nm (s.a) evine gittiler 
ve iyeri girmek iyin izin istediler. Anca,k Hz. Fatima (s.a) onlara 
izin vermedi. Hz. Ali'nin (a.s) huzuruna vard1lar ve Hazreti arac1 
k1larak ondan kendilerine izin almasm1 istediler. Hz. Ali (a.s) Hz. 
Fatima'dan (s.a) izin ald1. Onlar Hz. Fatlma'nm (s.a) huzuruna 
geldiler, ancak Hz. Fatima (s.a) onlardan yilz yevirdi, selam ver
diler, ama selamlanmn cevab1m vermedi. 

Ebubekir ~oyle dedi; "Ey Allah Resuliiniln (s.a.a) sevgili 
klz1! Allah'a andolsun k1 Peygamberin (s.a.a) akrabalan benim 
yammda kendi akrabalanmdan daha sevgili ve degerlidirler. 
Seni klZlm Ay~e'den daha yok seviyorum. Allah Resufii (s.a.a) 
vefat ettigi gun ke~ke O'nun yerine ben olseydim ve O'ndan 
sonra ya~amasayd1m dedim. Beni, senin faziletlerini bildigi hal
de mirasmdan ahkoyan kimse gibi mi gorilyorsun? Baban Allah 
Resuliinden (s.a.a) i~ittim ki buyurdu; "Biz peygamberler miras 
b1rakmay1z. Geriye b1rakt1klanm1z ancak sadakadir." 

Hz. Fatima (s.a) ~oyle buyurdu; "Eger ben babamm sozilnil 
size hatirlatirsam, ona amel edecek misiniz?" 

Omer ve Ebubekir; "Evet, amel edecegiz." dediler. 
Hz. Fatima (s.a) ~oyle buyurdu; "Sizi Allah'a yemine veri

yorum, soyleyin banaAllah Resuliiniln (s.a.a); "Fallma'mn (s.a) 
ho~nutlugu ho~nutlugum, ojkesi de ojkemdir. K1z1m Fallma'yi 
seven beni sevmi~tir, Fallma'y, ho~nut eden beni ho~nut etmi~
tir ve Fallma'yt ojkelendiren ku~kusuz ki beni ojkelendirmi~
tir. "buyurdugunu i~itmediniz mi? 

1 -Bu kesitler A'raf suresinin 150. ayetinde gec;en Hz. Harun'un (a.s) Hz. 
Musa'ya (a.s) soyledigi sozlerdir. 
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"Evet, bu soztiAllah Resultinden (s.a.a) i~ittik dediler. 
Bunun tizerine Hz. Fatima (s.a) onlara ~oyle buyurdu; 

"Allah '1 ve meleklerini sahit tutuyorum ki siz beni ojkelendir
diniz ve hosnut etmediniz. Eger Peygamberi (s.a.a) miilakat 
edersem, sizleri O 'na #kiiyet edecegim. " 

Ebubekir; "Ey Fatima! Allah'm gazabmdan ve senin ofken
den Allah' a stgmmm." Sonra Ebubekir o kadar agladt ki nere
deyse ruhu bedeninden 9tkacakat1. 

Hz. Fatima (s.a) ona ~oyle buyurdu; "Allah'a andolsun ki 
k1lcag1m her namazdan sonra sana beddua edecegim. " 

Ebubekir, aglayarak Hz. Fatima'nm (s.a) evinden dt~a
n 9tkt1. Ebubekir'in durumunu goren balk etrafma topland1. 
Ebubekir, onlara ~oyle dedi; "Herbiriniz geceleri e~lerinizin 
yanmd~ huzur i9inde birbirinize sanlarak uyuyorsunuz ve ai
lenizle mutlusunuz. Ancak beni ~u girdaplar ve stkmtilar i9in
de yalmz btraktmtz. Sizlerin biatine ihtiyactm yoktur ve bana 
olan biatlerinizi bozun!" 

Cemaat; "Ey Peygamberin (s.a.a) halifesi! Hilafet sen olma
dan dtizelmez, <;tinkti sen hilafet i~lerinde bizden daha bilgilisin. 
Eger hilafet makammdan el 9ekersen Allah'm dini yok olup gi
der." dedi. 

Ebubekir ~oyle dedi; "All.ah'a andolsun eger dinin baglan
nm gev~emesinden korkmasaydtm, Fatima'nm (s.a) soztinti i~it
tikten sonra bir Mtisltimamn tizerinde biatim oldugu halde yata
gtmda uyumazdtm." 

Adt ge9en a.lim "ibni Kuteybe" ~oyle der; "Hz. Fatima (s.a) 
dtinyadan go<; edip gidinceye kadar Hz. Ali (a.s) Ebubekir'e biat et
medi ve Hz. Fatima (s.a) Peygamberin (s.a.a) vefatmdan sonra 75 
gtinden fazla ya~amad1. (ibni Kuteybe'nin sozlerinin sonu) 

4-ibni Abdi Rabbih Endiilisi'nin Sozleri 

ibni Abdi Rabbih Endtilis~ (o.h.k 328) ismiyle me~hur olan 
Ahmed b. Muhammed Kurtut">i Mervani Maliki, Ehlistinnet'in 
btiytik alimlerindendir. Faydah bilgiler i9eren "el-ikdu'l Ferid" 
kitabmm ikinci cildinde biat olaymt beyan etmi~tir ki biz burada 
ozetini getirmekle yetiniyoruz: 
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Hz. Ali (a.s), Abbas ve Ztibeyr Ebubekir'e biat etmeye mu
halefet ettiler. Onlar, Hz. Ali'nin (a.s) evinde oturmu~, dt~an 9tk
mtyorlard1. Ebubekir'in emri tizerine Omer b. Hattab onlan ev
den dt~an <;tkarmaya gitti. Ebubekir, Omer'e: "Eger evden dt~an 
<;tkmamakta direnecek olurlarsa onlarla savaf' dedi. 

Bunun tizerine Omer evi i9indekilerle beraber yakmak i9in 
eline bir ate~ ald1. Hz. Fatima (s.a) onunla kar~tla~mca ona hita
ben "Ey Hattab'm oglu! Evimizi yakmaya mt geldin?" dedi. 

Omer; "Evet, sizlerde diger insanlar gibi gibi gelin ve biat 
edin." dedi. 

Sonunda Hz. Ali (a.s) evden dt~an <;tkarak, Ebubekir'in ya
nma gitti ve ona biat etti." 

5-Me~hur Tarih1;i Mes'udi'nin Sozleri 

Mes'udi olarak bilinen me~hur tarih9i Ali b. Htiseyin, 
"Murucu'z-Zeheb" adh eserinde Abdullah b. Ztibeyr'in ayaklan
masmm tarihi ile ilgili olarak ~oyle der: 

Abdullah b. Ztibeyr Mekke'de olan Ha~imogullanm Ebu 
Talib ~i 'bine ( deresi) toplamaya karar verdi. Oraya bol miktarda 
odun ta~td1. Eger odunlara bir ate~ ktvtlctmt dti~seydi btittin Ha
~imogullanmn yanmast i9ten bile olmaz ve hatta tek bir ki~i bile 
camm kurtaramazd1. Hz. Ali 'nin ( a.s) oglu Muhammed Hanefi 'de 
o Strada Ha~imogullannm arasmda bulunuyordu. 

Sonra ~oyle nakleder: Muhtar'm emri tizerine EbuAbdullah 
Cedeli Kufe'den dart bin ki~iyle birlikte Mekke'ye geldi ve Ha
~imogullanm o tehlikeden kurtard1. 

Mes'udi der ki: Nevfeli kendi kitabmdaAy~e'ye mensup olan 
bir ~ahsm tarihi hakkmda Hammad b. Seleme'den ~oyle nakleder: 

Abdullah b. Ztibeyr'in karde~i Urve b. Ztibeyr karde~i hakkm
da yaptlan bu ele~tirileri duydugu zaman karde~inden taraf mazeret 
getiriyor ve ~oyle diyordu; "Abdullah'm odun toplamasmdaki ga
yesi sadece Ha~imogullanm korkutmaktt, onlan yakmayt dti~tin
mtiyordu. Bu tutumuyla onlan kendisine biat etmeye zorluyordu. 
Nitekim ge9mi~te oldugu gibi Omer b. Hattab'ta Ha~imogullanm 
bu yontemle korkutmu~tu. Onlar biat etmekten sakmdtklan i9in 
Omer odun toplayarak onlan yakmakla tehdit etti. 

Nevfeli daha sonra sozlerine ~oyle devam eder: Bu konulann 
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~erhi buraya s1gmaz ve biz bu konulan Ehlibeyt'in (a.s) fazilet
leri ve tarihi ya~antilan hakkmda yazd1g1m1z "Hadaiku'l Ezhan" 
adh eserimizde detayh bir ~ekilde beyan ettik. 

6-Birka~ Biiyiik A.Umin Sozii 

Oliimil hicri 436 y1lmda gen;:ekle~en ve Sia'mn biiyiik alimi 
merhum Alemu'l Hilda Seyyid Murteza "e~-Safi" kitabmda, Ka
d1lar Kad1s1'nm Hz. Fatima'nm (s.a) evinin yakI1mas1yla ilgili 
sozlerinin reddinde ~oyle der: 

Hz. Fatima'nm (s.a) evinin yakI1mas1 olaym1 Sia alimlerinin 
haricinde Ehlisilnnet nezdinde saygm olan alimleri de nakletmi~
lerdir. Bu konuyla ilgili nakledilen rivayetleri hi9bir delil olma
dan reddetmenin de bir yaran yoktur. 

Rivayetlerinin s1hhati ve kaydmda Ehlisilnnet nezdinde gil
venilir bir alim olan ve aynca Sii olmad1gmdan ~ilphe edilmeyen 
me~hur tarih<;:i Belazuri, Medaini 'den ~oyle nakleder; 

Ebubekir adamlanndan birini Hz. Ali' den kendisine zorla 
biat almas1 i9in yamna gonderdi. Ancak Hz. Ali (a.s) biat etme
di. 

Omer eline ate~ alarak Hz. Ali'nin (a.s) kap1sma dayand1. 
Bu Slfada Hz. Fatima (s.a) ile kar~I1a~t1. Hz. Fatima (s.a) ona hi
taben; "Ey Hattab 'm oglu! Evimizi yakmaya geldigini gormek
yetim, acaba durum gordiigiim gibi midir?" buyurdu. 

Omer; "Evet, dedi bu i~ babanm Allah katmdan getirdigi 
~eyden daha gii9liidiir. Bu Slfada Hz. Ali (a.s) evden d1~an 91kt1 
ve biat etti. 

Sia ravileri bu rivayeti bir9ok kanaldan nakletmi~lerdir. i~in 
gilzel ve dikkat 9ekici yam ise Ehlisilnnet'in biiyiik alim ve ara~
hrmac1larmm da bu rivayeti de nakletmeleridir. 

ibrahim Said Sakafi kendi senediyle imam Sad1k'm (a.s) 
~oyle buyurdugunu nakleder; "Allah 'a andolsun ki Hz. Ali (a.s) 
biat etmedi ve hatta evden ate~ dumamn yiikseldigini goriince 
ireri girdi. " 

Bilyiik alim Seyyid b. Tavus (o.h.k 664) "Ke~fu'l Muhacce" 
kitabmda Ebubekir'in Usame'nin ordusuna muhalefet etmesi bo
liimiinde ve Sakif' e gilnil hilafeti gasp etmesi konusunda ogluna 
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hitaben ~oyle dedi; "Ebubekir, bununla da yetinmedi. Omer'i ba
ban Ali (a.s) ve annen Fatima'nm (s.a) evine gonderdi. 0 s1rada 
Abbas; Ha~imogullan ve bir grup cemaatle Peygambere (s.a.a) yas 
tutmak i9in Hz. Ali'nin (a.s) evinde bulunuyordu. Onlar Peygam
beri (s.a.a) kaybetmenin derin ac1sm1 ya~1yorlard1. 

Omer, onlardan biat etmeleri i9in d1~an 91kmalanm istedi, ev
den 91kmamalan durumunda evi ate~e vermekle tehdit etti. Nite
kim "el-ikdu'l Ferid" adh eserin yazan kitabmm dordiincil cildin
de ve aym ~ekilde bir grup Ehlisilnnet alimi ~oyle nakletmi~lerdir; 
Bildigim kadanyla Omer'den once ve de sonra kendi zamanlann
da zuliim ve gaddarhkta me~hur olan hi<;: kimse boy le bir i~e ( ev 
yakma) kalk1~mam1~tir. Bundan oteye hatta kafir padi~ahlar bile 
kendilerine biati geciktiren kimselere kar~1 adamlanm gonderip 
evlerini yaktirmam1~ ve oliimle de tehdit etmemi~lerdir. 

Aksine biz ~unu soyliiyoruz: Aym ~ekilde bir peygamber ya 
da onder, halk1 fakirlikten, zilletten ve zarardan kurtanr, onlan 
diinya ve ahiret saadetine ir~at eder ve Allah onun peygamberligi 
1~1gmda zalimlerin saltanatI altmdaki ~ehirleri fetheder. Ardmdan 
o peygamber ya da onder kendisinden sonra ilmmetine bir k1z 
b1rakir ve dtinyadan go9meden once de ilmmetine ~oyle buyurur; 
"Su ktz her iki cihan kadmlarm hammefendisidir. " Sonra da 
o k1zm yedi ya~m altmda iki 9ocugu olur ve birileri de ellerin
de ate~lerle gidip evini i9indeki 9ocuklanyla yakmas1 haberi ne 
kadar ilgin<;: ve ~a~1lacak bir haberdir. Hemde o k1z ve 9ocuklan 
o peygamberin ya da onderin bedenindeki ruhu gibidirler. Boyle 
bir haberi biz bundan once i~itmedik? Acaba ilmmetin saadeti 
i9in bu kadar zahmetlere katlanan bu peygamberin ya da onderin 
miikafatm1 ilmmeti boyle mi vermeliydi? 

7-ilgin~ Bir Hikaye 

Allame Taberisi "ihticac" adh eserinde Ahmed b. 
Hi~am'den ~oyle nakleder; "Ebubekir'in hilafeti doneminde 
Ubade b. Samit'in1 yanma gittim ve ona ~oyle dedim; "Ebube
kir halife olmadan once insanlar onu digerlerinden daha tistiln 
gorilyorlar m1yd1?" Ubade; "Biz bir konuda sessiz kahyorsak 

1 -Ubade b. Samit; Peygamberin (s.a.a) ashabmdand1. Miitercim. 
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sizlerde sessiz kalm ve irdelemeyin. Allah'a andolsun ki, Allah 

Resulil (s.a.a) peygamberlige Ebucehil'den lay1k oldugu kadar 

Hz. Ali'de (a.s) hilafete bir o kadar lay1kt1. Buna ilave olarak 

~u hadisi de benden i~it: "Vaktiyle biz Resulullah'm (s.a.a) hu

zurunda bulunuyorduk. Ali (a.s), Omer ve Ebubekir Hazretin 

evine geldiler. ilk once Ebubekir, sonra Omer, ardmdan da Hz. 

Ali (a.s) i9eri girdi. Sanki Peygamberin (s.a.a) ytiziine toprak 

serptiler. Ofkesinden ytiz ifadesi degi~ti. Sonra Hz. Ali'ye (a.s) 

~oyle buyurdu; "Allah seni onlara emir ve onder sertigi ha/de 
onlar senden one mi geriyorlar?" 

Ebubekir; "Ey Allah'm Resulii (s.a.a) unuttum, Omer ise 

yanh~ yaptlm ve gaflet ettim dedi. Resulullah (s.a.a) onlara 

~oyle buyurdu; "Ne unuttunuz ne de gaftet ettiniz ... Sanki 
rehberlik makammi onun elinden ald1g1mz1 goriiyorum, kud
ret elde etmek irin onunla sava$flgin1z1 ve miicadele ettigi
nizi goriiyorum. Allah 'in ve Resuliiniin dii$manlari size bu 
konudayardtm etmekteler. Giiya sizlerin Muhacir ve Ensar't 
birbirlerinin canina dii$iirdiigiiniizii gormekteyim, diinya irin 
birbirlerine kar$l ktltf rekmekteler. Sanki Ehlibeyt'ime (a.s) 
zuliim edildigini ve hakarete maruz kaldtklarim, etraftara ve 
ko$e bucaklara dag1ld1klarim goriiyorum. Bu konu Allah 'in 

ilminde germi$fir. " 

Sonra Resuli Ekrem (s.a.a) o kadar aglad1 ki gozya~lan ya

naklanndan akti ve Hz. Ali 'ye ~oyle buyurdu; "Ey Ali! Allah 'in 

_emri gelene kadar sabret, tahammiil et! Yiice Allah'in kudre
tinden ba$ka bir kudret yoktur. <;iinkii bu durumda Allah ka
tinda senin irin o kadar biiyiik miikafatlar vardtr ki iki yaz1c1 
melek onlari sayamazlar. Onderlik senin eline gertikten sonra 
ktltcina sari/; muhalifleri Allah 'in ve Resuliiniin emrine done
ne kadar oldiir ve kiltcmdan gerir ! <;iinkii sen ve seninle birlik
te battla kar$l ayaklananlar hak iizeresiniz. Aym $ekilde senden 
sonra gelecek evlatlarm da kiyamete kadar hak iizeredirler. " 

ii 

I 

Beytu'l-Ehzan 95 

SIKSIKIYE HUTBESi, GER(:EGi 
YANSITAN AYNA 

Merhum Seyh Saduk (r.a) kendi senediyle ibni Abbas'tan 
~oyle rivayet eder; "Hz. Ali'nin (a.s) hilafeti doneminde yanmda 
Allah Resuliiniin (s.a.a) vefatmdap sonra meydana gelen olaylar
dan soz a91hnca Nehcli'l-Belaga'danl nakledecegimiz ~u konu~
may1 yapt1: 

"Andolsun Allah'a ki filan, onu bir gomlek gibi giyin
di; oysa daha iyi bilirdi o, ben hilafete nispetle degirmen ta~1-
nm mili gibiydim; hilafet benim 9evremde donerdi; sel benden 
akard1; hi9bir ku~, u9tugum yere u9amazd1. Hilafetle arama bir 
perde 9ektim; onu koltugumdan silkip att1m. Dii~iindiim; kesil
mi~ elimle hamle P)i edeyim; yoksa bu kapkaranhk korliige sab1r 
m1 edeyim? Hem de oylesine bir korliik ki ihtiyarlan tamam1yla 
y1prat1r; 9ocugu kocalt1r; inanan da Rabbine ula~mcaya dek bu 
zulmette zahmet 9eker. 

Gordiim ki sabretmek daha dogru; sabrettim, ama goziimde 
<liken vard1, bogaz1mda kemik; miras1mm yagmaland1gm1 gorii
yordum. Birincisi, onu falana verip gitti. (sonra A'~a'nm ~u bey
tini okudular:) 

Bugiin deveye binmi~im; yolculuk zahmetine dii~mii~iim; 
Cabir'in karde~i Hayyan2 ile bulundugum giinle bu giiniim 

k1yaslamr m1 hi<;? 
Ne de ~a~ilacak ~ey ki (Omer) ya~arken halkm kendisini 

b1rakmasm1 teklif ederdi; oliimii!}den sonra yerine obiiriiniin 
ge9mesini saglad1. Bu iki ki~i hilafeti, devenin iki memesi gibi 
aralannda payla~tilar. 0, hilafeti, dtiz ve diizgiin olmayan 9orak 

I -Nehcti'l-Belaga, hutbe,3. 
2 -Cabir'in karde~i Rayyan Yemame ~ehrinde ya~1yordu. Kendi kavmi

nin onderligini yap1yordu. Kesra'nm kendisine yollad1g1 mallardan dolay1 bol 
miktarda servete sahipti. Yukandaki ~iiri okuyanA'~a, Hayyan'm dostu oldugu 
donemlerde refah ve asayi~ i9inde ya~1yordu. Daha sonralar durumu kottile~in
ce yukandaki ~iiri okudu. Hz. Ali'nin (a.s) bu ~iiri misal olarak getirmesinden 
gayesi ~udur: Resulullah (s.a.a) doneminde Peygamberin (s.a.a) ozel tevecctih
lerine mazhard1m ve son derece sayg1 gortirdtim. Ancak ondan sonra zalimler 
dtinyay1 bize dar ettiler. Miitercim. 
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bir yere atti; sozii sertti, insam yaralard1; onunla bulu~up gorii~e
ni incitirdi. Meselelerde ~tiphesi 9oktu; oztir getirmesinin say1s1 
yoktu. Onunla konu~an, arkada~hk eden, serke~ bir deveye bin
mi~e benzerdi; bumuna ge9en yulanm 9ekse bumu y1rt1hr, yara
lamrd1; b1raksa tisttindekini helak olma 9ukuruna gottiriir, atard1. 
Allah'm bekasma andolsun, halk, onun zamanmda ne edecegini 
~a~ird1; yoldan 91kt1; renkten renge boyand1; oradan oraya yeldi
durdu. Uzun bir zaman, 9etin mihnetlere dii~ttim; sabrettim; der
ken o da yoluna dtiztildti; halifeligi bir topluluga 1 b1rakt1 ki ben 
de bunlardan biriyim samld1. 

Allah'1m, sana s1gmmm; ne de dam~ma topluluguydu bu. 
Onlardan benim hakk1mda, birincisiyle ne vakit bir ~tipheye 
dii~en oldu ki bu 9e~it ki~ilere katild1m ben? Fakat inerler
ken onlarla indim; u9arlarken onlarla u9tum; ini~te, yoku~ta 
onlarla beraber oldum. i9lerinden biri, hasedinden ger9ekten 
sapti; obiirii (S'ad b. Vakkas), damad1 oldugundan ona uydu, 
benden ytiz 9evirdi; obtirleri2 de oyle i~ler ettiler ki anmak 
bile 9irkin. 

Derken kavmin ti9tinctisti kalkti; hem de bir halde ki iki 
yam da yelle dolmu~tu; i~i gticti, yedigini 91karacak yerle yi
yecegi yer arasmda gidip gelmekti. Onunla beraber babasmm 
ogullan da i~e giri~tiler; Allah mahm ilkbaharda devenin otlan, 
9aym-9imeni yiyip somiirmesi gibi yediler, somtirdtiler. Sonun
da onun da ipi 9oztildti; hareketi tezce yaralamp oldtiriilmesine 
sebep oldu, kammm dolgunlugu onu bu hale getirdi; i~ini ta
mamlad1 gitti. 

I -Omer'in tayin ettigi ~ura uyeleri ~unlard1; Hz. Ali (a.s), Osman, Sa'd 
b. Vakkas, Abdurrahman b. Avf, Talha ve Zubeyir. Omer kendi hakkm1 
Abdurrahman'a verdi. Bir muddet sessizlikten sonra Abdurrahman Hz. Ali'ye 
(a.s) ~oyle dedi; "Allah'm kitabma, Peygamberin (s.a.a) ve Seyheynin (Omer 
ve Ebubekir) sunnetine bagli kalman ~art1yla hakk1m1 sana vermeye hazmm." 

Bunun uzerine Hz. Ali (a.s) ~oyle buyurdu; "Hayir, Allah'm kitabma, 
Resul-i Ekrem'in (s.a.a) sunnetine, kendi ii;;tihat ve ilmime gore amel edece
gim." Ardmdan Abdurrahman bu teklifi Osman'.a onerdi. Osman bu teklifi ka
bul etti. Boylece (Omer'in daha onceden planlad1g1 gibi) Osman hilafet maka
mma oturdu. "Serh'u Nehci'l-Belaga Ibni Ebul Hadid c. l, s.188" Mutercim. 

2 -Oburlerinden maksat; Osman'm teyzesinin kocas1 olan Abdurrahman b. 
Avf, Talha ve Zubeyir'dir. 

l 
i 
I 

l 
·i 1,, 

I 
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1-Hz. Ali'nin (a.s) Hilafeti Donemine Bir Baku~ 

Hz. Ali (a.s) $1k~1klye hutbesinin devammda ~oyle buyuruyor; 

"Derken, halkm benim etrajima, sirtlamn boynundaki kil
lar gibi ii~ii~mesi kadar beni iizen bir ~ey olmadi; her yandan, 
birbiri ardznca revreme ii~ii~tiiler; bir ddecede ki kalabahktan 
gozlerimin nuru Hasan 'la Hiiseyin, ayaklar altznda kalacaktl 
neredeyse. Koyunlarzn agila i#ii~mesi gibi revreme toplandi
lar; bu hengiimede elbisem bile yirt1lm1~fl. 

Ama i# elime ald1ktan sonra bir boliik, biatten dondii; ah
dini bozdu. Obiir boliik ok yaydan jirlar gibi jirlad1, inanczn
dan vazgerti; obiirleri de itaatten riktl; sanki onlar, her tiirlii 
noksan sifatlardan miinezzeh Allah 'in "i~te ahiret yurdu; biz 
onu, yeryiiziinde yiicelik ve bozgunculuk dilemeyenlere veri
riz ve sonu~, ~ekinenlerindir" buyurdugunu duymam1~lard1. 
(Kasas, 83) Evet, andolsun Allah 'a, elbette duydular da, ezber
lediler de; Jakat diinya, gozlerine bezenmi~ bir ~ekilde goriindii, 
onun bezentisi ho~ geldi onlara. 

Ama ~unu da bilin ki andolsun tohumu yarana, insam ya
ratana, bu topluluk, biat irin toplanmasayd1, Allah 'in, zalimin 
doyup zulmetmemesi, mazlumun ar kalmamas, hakkznda bil
ginlerden ald1g1 ahit olmasaydi hiliifet devesinin yularmi sirfl
na atardim; iimmetin sonuncusunu, ilkinin kiisesiyle suvarir 
giderdim. Siz de anlam1~s1mzd,r ki ~u diinyamzm degeri, bir 
di§i kerinin aksmgzndan da degersizdir hence. " 

Demi~lerdir ki: hutbelerinde soz, buraya gelince, Irak hal
kmdan biri kalkti, Hazrete bir kag1t sundu. Hazret kag1d1 oku
maya ba~lad1. Okuyup bitince ibni Abbas, Ey Mtiminler Emiri 
dedi, soziine, b1raktigm yerden ba~lasan; Emirii'l-Mtiminin (a.s) 
buyurdular ki; 

Heyhat ey Abbas oglu! Bu, erkek devenin, esridigi zaman 
agzma gelen bir koptiktti; geldi, gene geriye gitti. 

ibni Abbas diyor ki Allah 'a andolsun ki hi9bir soze bu kadar 
iiztilmemi~tim. imam soylemek istedigi sozleri bitirememi~ti. 
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2-ibni Ebil Hadid'in Ustadmm ilgim; Sozii 

Ehlistinnet'in me~hur alimi ibni Ebil Hadid diyor ki; ibni 
Abbas'm yukandaki soztinden gayesi ~udur: Sebib Vasiti'nin 
oglu ve aym zamanda iistad1m olan Ebu'l Hayr hicri kameri 603 
y1lmda bana ~oyle dedi; "Ben bu hutbeyi "ibni Ha~~ab" olarak 
tanman iistad1m Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed'e okudum. 
Soz ibni Abbas'a varmca iistad1m bana dedi ki "Eger ben olsay
d1m ibni Abbas'a ~oyle derdim; "Bu hutbede Ali'nin (a.s) soyle
medigi bir soz kald1 m1 ki sen boyle tiziiltiyorsun? (0, bu hutbede 
her ~eyi if~a etmi~tir.) Allah' a andolsun ki birinci halifeden so
nuncusuna kadar her ~eyi beyan etmi~tir."1 

3-Hz Ali'nin (a.s) ibni Abbas ite Dertle~mesi 

Allame Meclisi "Biharu'l Envar" adh eserinde "Ke~fu'l Ya
kin" adh kitaptan ~oyle nakleder: 

Ali'nin (a.s) amcasmm oglu ibni Abbas diyor ki; "Ali (a.s) 
bir ~ey hatirlay1p otkelendiginde ya da bir haber kar~1smda he
yecanland1gmda otkesini yatl~tmyor ve O'nu sakinle~tiriyor
dum. Vaktiyle Sam'daki dostlanndan biri ona bir mektup yazd1. 
Mektupta ~oyle yazm1~t1; Amr b. As, Utbe b. Ebu Siifyan, Velid 
b. Ukbe ve Mervan, Muaviye'nin etrafma toplanm1~, Emirii'l
Mtiminin Ali (a.s) hakkmda konu~uyor ve O'nu ele~tiriyorlar; 
Ali'nin (a.s) Peygamberin (s.a.a) sahabelerini oldiirerek sayila
nm azalttigm1 iddia ederek, halkm diline dii~iiriiyorlar. Onlardan 
her biri aslmda kendilerinin sahip olduklan bir kusuru ve eksik
ligi ona yak1~tmyorlar." 

Bu mektup Hazretin askerlerine "Nuhayle" ki~lasma hareket 
emrini verip, kendisinin oraya gelinceye kadar beklemeleri em
rini verdigi s1rada ula~t1. Hz. Ali (a.s) Muaviye ile sava~mak ic;in 
oradan S1ffm cephesine hareket edecekti. 

Ne yaz1k ki askerler gev~eklik edip Kufe'ye geri donerek 
Ali'yi (a.s) yalmz b1raktilar. Bu durum Ali'yi (a.s) son derece 
tizmu~tii. Haber k1sa bir zamanda etrafa yaylld1. Bentle bu haberi 

1 -Miitercim diyor ki hakikaten iistat <;ok yerinde ve isabetli bir soz soy
lemi~tir. <::Unkii S1k~1k1ye hutbesini iyice analiz edersek konulann ozet olarak 
a91kland1gm1 goriiriiz. Bu da hiicceti tamamlamak i<;in yeterlidir. 

Beytu'l-Ehzan 99 

ogrenince ak~am vakti Ali'nin (a.s) evine gittim. imam Ali'nin 
(a.s) hiz,metc;isi Kanber'i gordiim ve ona "Emirii'l-Miiminin (a.s) 
hakkmda c;1kan ~u haberler nedir?" diye sordum. 

Kanber, imam Ali'nin (a.s) uykuda oldugunu soyledi. 
Kanber'in sozlerini i~iten Ali (a.s) kim geldi diye sordu. 

Kanber; ibni Abbas diye cevap verdi. (ya da ibni Abbas'm 
kendisi ben gel dim dedi.) 

ibni Abbas diyor ki; "imam Ali (a.s) ic;eri girmem ic;in bana 
izin verdi. ic;eri girdigimde kendisini bir elbiseyle sard1g1m ve 
yatagmm bir ko~esinde oturdugunu gordiim. Oldukc;a iizgtin go
riintiyordu". Bu ak~am sizi ba~ka bir halde goriiyorum ey mii
minlerim emiri diye arz ettim. (nic;in uyumuyorsunuz?) 

imam Ali (a.s) ~oyle buyurdu; "Ey Abbas'm oglu, yazik
lar olsun sana goz uykudadtr ancak kalp me$guldiir. Ka/bin 
diger uzuvlarmm padi$ah1d1r. Kalp muzdarip olunca uyku on
dan almtr. Ak$amm evvelinden $imdiye kadar dii$iiniiyorum; 
iimmetin Peygamberin (s.a.a) vefatmdan sonra ahitlerini nastl 
bozduklarim dii$iiniiyorum; kotii ve yalnt$ serimleriyle ahit
lerini bozarak kendilerine nastl da kotii bir akibet haz1rlard1-
lar. Resul-i Ekrem (s.a.a) hayafl doneminde ashabma bana 
"Emirii'l-Miiminin" diye selam vermelerini emretmi$fi. (bu 
olay Gadir-i Hum'da gerrekle$fi.) Peygamberin (s.a.a) vefa
tmdan sonra oyle olmaya gayret ettim. Ey Abbas 'm oglu! Ben 
Peygamberin (s.a.a) vefatmdan sonra insanlarm en iistiinii ve 
onlara kendilerinden daha evla/yakm biriyim. Ancak insanla
rm diinyaya kalp baglamalari ve iktidara dii$kiinliikleri biitiin 
olumsuzlulari iist iiste getirdi. Kalplerini benden revirdiler ve 
arflk bana itaat etmiyorlar. " 

Mtiellif diyor ki; Hz. Ali (a.s) bu konu~masmda zalimle
ri, hakkma ili~enleri ~ikayet ediyor ve ~oyle buyuruyor; "Ey 
Abbas 'm oglu! Durum um oyle bir yere vard1 ki ciger yiyen 
Hinde'nin oglu Muaviye, Amr b. As, Uthe, Velid, Mervam 
ve taraftarlarim benim dengim kiltyorlar. 0 halde ne zama
na kadar tereddiitte kalayim, hilafet ve Peygamberin (s.a.a) 
mirasmm diinyada kendilerini insanlarm lideri olarak goren 
boyle kimselerin eline dii$fiigiine nastl seyirci kalaytm? it-
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gin<;tir ki insanlarda onlara itaat etmektedirler. Kendilerini 
insanlara onder olarak goren bu kimseler Allah dostlarmm 
ay1plarm1 ara!Jtlrmakta, onlara yakt!jtksiz nispetler vermekte, 
yalan, dolanlar ve germi!jteki kinleriyle onlara kar!Jt arikra 
dii!jmanhklanm ilan etmektedirler. Hz. Muhammed'in (s.a.a) 
sahabesi, dost/an ve sirlarmm koruyuculan iyice biliyorlar
ki benim dii!}manlanmm rogu bana muhalefet ederek !}eyta
na itaat ettiler. Onlar insanlan bana kar!jt duyarsiz k1ld1lar, 
nefsani arzularma uydular ve ahiretlerini yok ettiler. Mutlak 
manada ihtiyaci olmayan yalmz Allah'tir. O'dur insanlara 
ba!jan veren ve insanlan dogru yola ileten. 

Ey Abbas 'm oglu! 
Bana zulmeden, hakk1m1 gasp eden ve beni hakkimdan 

mahrum edenin vay haline. <;ocukken namaz bana vacip ol
mad1g1 halde Allah Resulii (s.a.a) ile namaz k1ld1g1mda on
lar neredeydiler? Onlar o zamanlar puta tapiyor, Allah 'm 
emirlerini ayaklar altma atiyor ve tutu!jturulmu!j cehennem 
ate!}ini daha da alevlendiriyorlardi. Kiifiirden yiiz revirdikleri 
zaman (imandan) yiiz revirmeleri yakm oldu. Zoraki olarak 
islamiyet'i kabul ettiler, ancak irleri hala kiifiir ve nifakla 
doluydu. Allah 'm nurunu sondiirmenin h1rs1yla Allah Re
suliiniin (s.a.a) vefatmi bekliyor, davetinin sona ermesi irin 
dakikalan say1yorlard1. Tamah ve kinleri oyle bir hadde var
di ki Allah Resuliinii (s.a.a) Mekke'de oldiirmeye yeltendiler. 
Toplantilarmm merkezi Daru'n-Nedve'de Peygamberi (s.a.a) 
oldiirmek amaciyla me!jveret edip, plantar kurdular. Yiice Al
lah bu hususta Al-i imran Suresinin 54. ayetini indirdi; "Tu
zak kurdular; Allah 'ta on/arm tuzaklanm bozdu. Allah, tuzak 
kuranlarm en hay1rhs1d1r. " 

Yine ba!}ka bir ayetinde; "Allah 'm nurunu agizlanyla (iif
leyip) sondiirmek istiyorlar. Hlilbuki kli.firler ho!j/anmasalar da 
Allah nurunu tamamlayacaktir. m 

Ey Abbas 'm oglu! Allah Resulii (s.a.a) hayati doneminde 
onlan ilahi vahye davet etti ve onlara benimle dost olmalanm 

I -Tevbe,32 

Beytu'l-Ehzan 101 

ve beni sevmelerini emretti. Ancak !jeytan, babamiz Adem 'i ( a.s) 
yoldan pkard1g1 gibi onlan da yoldan r1kard1. Seytan, babamiz 
Adem 'e (a.s) dii!jmanhk etti ve onu k1skand1. Allah velisine bes
ledigi bu kiskanrhk yiiziinden Allah katmdan kovularak ebedi 
lanete durar oldu. Allah 'm izniyle Kurey!jlilerin bana olan ha
setleri bana hirbir !Jekilde zarar veremez. " 

Ey Abbas 'm oglu! Bu insanlarm her biri lider ve buy
ruk sahibi olmak, hem kendi hem de akrabalarimn diinya
sim temin etmek istedi. Nefsani arzular, diinya lezzetlerine 
kalp baglamlan ve insanlarm da onlara itaat etmesi on/a
n Allah 'm bana verdigi hakkt gasp etmeye ciiretlendirdi. 
Eger Stkl-i Asgar'a (Peygamberin Ehlibeyt'ine) saygisizhk 
etmelerinden, ilim agacim kesmelerinden, diinyamn gonca
si, Allah 'm sag/am ipi, giivenli kalesi ve Allah Resuliiniin 
(s.a.a) evladim yok etmelerinden korkmasaydim Allah '1 mii
lakat etmek benim irin susuz bir kimsenin su irmesinden 
ve uykuya ihtiyaci olamn uykusundan daha lezizdir. Ama 
hiiziinler sinemde birikmi!j ve vesveseler zihnime yerle!}mi!j 
bir halde sabrettim. 

Artik (bana dii!}en) hakkiyla sabretmektir. Anlattlgimz kar
!jtsmda (bana) yardim edecek olan, ancak Allah 'tir. 1 

Eskiden beri peygamberlere zuliim edilmi!j ve Allah dost/a
n oldiiriilmii!j/erdir. Ama pek yakmda kli.firler bu yurdun ( diin
yanm) sonunun kimler irin oldugunu bileceklerdir. m 

Bu Sirada mliezzin "es-salat" (namaz) nidas1yla namaz vak
tinin girdigi haber verdi. 

Hz. Ali (a.s) ~oyle buyurdu; "Ey Abbas'm oglu! Unutma 
bana ve kendine Allah'tan magfiret dile. Allah bize yeter. 0 iyi 
bir koruyucudur. Kudret ancak onundur. O'nun kudretinden daha 
btiytik bir kudret yoktur. 

ibni Abbas diyor ki; "Gecenin bitmesine ve Ali'nin (a.s) soz
lerinin yanm kalmasma 90k tiztildtim". 

I -Yusuf, 18. 
2 -R'ad, 42 

II, 
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4-0n iki Ki~inin Ebubekir'e Kar~1 itiraz Karan 

$ia alimlerinden baztlan teliflerinde $6yle rivayet ederler; 
Ebubekir'in hilafeti tescillendikten ve resmiyet kazand1ktan son
ra on iki ki~i a91k9a Ebubekir'e itiraz etti. itiraz edenlerden alt1s1 
Muhacirdendi: 

1-Umeyye ogullanndan Halid b.Said b. As 
2-Selman-i Parisi 
3-Ebuzer el-Gifari 
4-Mikdad 
5-Ammar Yasir 
6-Bureydi Eslemi 

Diger altI ki~i ise Ensar'dand1: 
1-Ebu'l Heysem b. Teyhan 
2-Sehl b. Huneyf 
3-0sman b. Huneyf 
4-Huzeyme b. Sabit 
5-Ubey b. K'ab 
6-Ebu Eyyub Ensari 

Ebubekir minbere 91ktlgmda bu on iki ki~i aralarmda me~
veret etmeye ba~lad1lar. Baz1lan; "Ebubekir'i Allah Resuliiniin 
(s.a.a) minberinden a~ag1 indirelim", baz1lan da; "Eger bunu ya
parsamz kendi ellerinizle kendinizi oliime atm1~ olursunuz." de
diler. HalbukiAllah'u Teala Kuran-1 Kerim'de "Kendi ellerinizle 
kendinizi tehlikeye atmaym m buyurmu~tur. 

Sonunda maslahatI Hz. Ali'nin (a.s) huzuruna vanp, onunla 
me~veret etmekte gordiiler. 

5-Hz. Ali (a.s) ile Me~veret Ve Hazretin Onerisi 

Yukanda isimleri zikredilen on iki ki~i Hz. Ali'nin (a.s) hu
zuruna vararak ~oyle arz ettiler; "Ey Emirii'l-Miiminin! $iiphesiz 
ki siz rehberlik makamma en uygun ki~isiniz, 9iinkii biz Allah 
Resuliinden (s.a.a) i~ittik ki buyurdu; "Ali hak ile hak ta Ali ile
dir, hak nereye meylederse Ali'de oraya meyleder." 

I -Bakara, 195 
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Bizler Ebubekir'i Allah Resuliiniin (s.a.a) minberinden a~ag1 
indirmeye karar verdik. Bu hususta sizinle me~veret edip, gorii
~iiniizii almak i9in huzurunuza geldik ve vereceginiz emir dog
rultusunda hareket edecegiz. 

Hz. Ali (a.s) ~oyle buyurdu; "Eger bunu yaparsamz onlarla 
aramzda sava~ 91kar. Sizler say1ca t1pk1 goz siirmesi ya da ye
mek tuzu kadar azsm1z." -Ommet bir araya topland1 ve Peygam
berlerinin soziinii bir kenara buak1p Allah'a yalan isnat ettiler. 
Ben bu konu hakkmda Ehlibeyt'im ile me~veret ettim. Onlar 
siikut etmemizi onerdiler. <;::unkii onlann Allah' a ve Peygambe
rin (s.a.a) Ehlibeyt'ine (a.s) kar~1 kinlerini ve dii~manhklanm 
biliyorlard1. Onlar Cahiliyet donemindeki kinlerini izlemekte 
ve o zamandan beri hedefledikleri intikam1 almak istemek
tedirler." 

Sonra sozlerine ~oyle devam etti; "Arna ~imdi Ebubekir'in 
yanma gidin ve Allah Resuliinden (s.a.a) benim hakk1mda 
i~ittiklerinizi ona soyleyin. Onu ~iiphesinden 91kann boylece 
hiiccet aleyhine daha saglam bir ~ekilde tamamlansm. Allah'm 
huzurunda durdugu zaman da cezas1 daha a91k olsun. <;::unkii o, 
Allah Resuliine (s.a.a) muhalefet etti ve emrinden 91kt1." 

Bu konu~malardan sonra on iki ki~i mescide gitti. Giinler
den Cuma'yd1 ve Allah Resuliiniin (s.a.a) vefatmm iizerinden 
dort gun ge9mekteydi. Peygamberin (s.a.a) minberinin etraf1-
m sard1Iar. · 

Ebubekir minbere 91kmca on iki ki~iden her biri Ebubekir 'e 
deliller sunarak, Hz. Ali'nin (a.s) hakkm1 savundu. Peygamberin 
(s.a.a) Hz. Ali (a.s) hakkmda buyurdugu sozleri ona hatulattilar. 
Burada konunun daha fazla uzamamas1 i9in konu~ulan o sozleri 
nakletmiyoruz. 1 

Rivayetlere gore on iki ki~inin konu~mas1 sona erdikten son
ra Ebubekir minberde oylece kald1 ve onlara kar~1 bir cevap vere
meyerek aciz duruma dii~tii. Ebubekir ancak ~u sozii soylemekle 
yetindi; "Size velayet etmek benim ~ammda degil ve hen sizin en 
hayuhmz degilim. Biatinizi benden kaldmn ve beni b1rakm." 

1 -Bu siizler Nasihu't-Tevarih-i Hulefa adh eserin 32. sayfasmdan 40. say
fasma kadar gelmi~tir. Miitercim. 
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0 s1rada Omer, Ebubekir'e; "Minberden a$ag1 in ey al<;ak 
adam ! Kurey$' e kar$I cevap vermeye kudretin yoksa o halde ni<;in 
bu makamda oturuyorsun?" diye feryat etti. Allah'a andolsun ki 
seni bu makamdan azletmeye karar verdim ve bu i$i Huzeyfe'nin 
azat ettigi kolesi Salim' e devredecegim." 

Ebubekir, minberden a$ag1 indi ve Omer'in elinden tutarak 
evine gotiirdu. U<; gun birlikte evde kald1lar ve bu sure i9inde 
Peygamberin (s.a.a) mescidine gitmediler. 

6- Dordiincii Giin Meydana Gelen Olay 

Aradan dort gun ge<;mi$, Ebubekir ve Omer evden d1$an 9Ik
mam1$lard1. Halid b. Velid bin ki$iyle birlikte Ebubekir'in kap1sma 
dayanarak $6yle dedi; "Ni9in evde oturuyorsunuz? Allah'a andolsun 
ki Ha$imogullan g1yabm1zda hilafet makamma goz dikmi$lerdir." 

Diger taraftan Huzeyfe'nin azat ettigi Salim ve Muaz her 
biri yanlanna bin ki$i alarak oraya geldiler. Sonu9ta dort bin ki
$ilik kalabahk bir cemiyet oraya topland1. Onculiigunu Omer'in 
yapt1g1 dort bin ki$ilik kalabahktan bir grup k1h9lanm kmlann
dan 91kartarak mescide dogru hareket ettiler. Ebubekir'i mescide 
gotiirerek orada beklediler. 

Omer soze ba$lad1 ve $6yle dedi; "Ey Ali'nin ashab1! Allah'a 
andolsun ki eger i<;inizden biri dun soyledigi sozleri tekrar ederse 
gozlerini ta$1yan uzvunu bedeninden aymnm. " 

Halid b. Said, ayaga kalkarak Omer'e $6yle dedi; "Ey Sah
hak Habe$iye'nin oglu! Kih<;lanmz ve say1lanmzm <;okluguyla 
bizi tehdit mi ediyorsun? Allah'a andolsun ki k1h9lanm1z sizin 
k1h9lanmzdan daha keskin ve say1m1z da sizden daha az degil
dir. Goriinu$te say1 olarak sizden daha az olabiliriz ama Allah'm 
hucceti bizimle birlikte oldugu i9in sizden daha fazlay1z. Allah' a 
andolsun ki eger imama (Hz. Ali) itaat etmeyi farz bilmeseydim 
onun emrine itina etmeden k1hc1m1 <;eker, Allah yolunda sizinle 
sava$1f, hakk1 sizden ahr ve boylece vazifemi yerine getirirdim." 

Halid'in bu sozleri uzerine Hz. Ali (a.s) ona $6yle buyurdu; 
"Allah senin makam1m (savunmam) bildi ve bu ugurda 9abam 
kabttl etti. Simdi yerine otur." Halid mevlasmm bu sozleri uzeri
ne yerine oturdu. 
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7-Selman-i Farisi'nin Sozleri Ve ~iddetli Miinaka~a 

Bu s1rada Selman ayaga kalktl ve $6yle dedi; "Allah'u Ekber, 
Allah'u Ekber! Su iki kulag1mla Allah Resulunden (s.a.a) i$ittim 
ve eger i$itmediysem kulaklanm saglf olsun! Peygamber (s.a.a) 
$6yle buyurdu; "Bir zaman gelecektir ki karde$im ve amcamm 
oglu ashaptan bir grup cemaat ile mescitte oturur. 0 s1rada bir grup 
cehennem kopegi onu ve ashabm1 oldurmek i<;in etrafma toplamr. 

Art1k o grubun sizler oldugu konusunda hi<;bir $Uphem kal
mad1. Sizler Ali (a.s) ve ashab1m oldurmek istemektesiniz." 

Omer bu sozleri i$itince son·derece s1nirlendi. Yerinden s19ra
yarak Selman'a sald1Td1. Bu slfadaEmirii'l-MumininAli (a.s) olaya 
mudahale etti ve Omer'in elbisesinden s1k1ca tutarak, 9ekti ve yere 
dU$i.irdi.i. Sonra ona $6yle buyurdu; "Ey Sahhak Habe~iye'nin 
oglu! Eger bu konuda Allah Resuliiniin (s.a.a) sozii olmasayd1 
sana haddini bildirirdim. 0 zaman hangimizin gii~ ve say1ca 
daha kuvvetli ve kimin maglup oldugunu anlardm." 

Sonra Emirii'l-Muminin Ali, (a.s) ashabma donerek $6yle 
buyurdu; "Kalkm ve evlerinize g1din, Allah sizlere rahmet eyle
sin. Allah'a andolsun ki bundan boyle karde$lerim Musa (a.s) ve 
Harun la.s) gibi mescide girmeyecegim. israilogullan Musa'ya 
(a.s) dediler ki; "Ey Musa! Onlar orada bulunduklan miiddetre 
biz oraya as/a girmeyiz; fill ha/de, sen ve Rabbin gidin sava:jm; 
biz burada oturacag1z. m 

Allah'a andolsun bundan sonra ancak Peygamberi (s.a.a) zi-
yaret etmek veya herhangi bir konuda hukmetmek i<;in mescide 
gidecegim. <;unkii Allah Resulunun (s.a.a) ayakta tuttugu ilahi 
hucceti tatil etmek, insanlan $a$kmhk ve 9aresizlik i<;inde b1rak

mak dogru degildir". 

8-Emirii'l-Miiminin Ali'nin (a.s) Sozleri 

Buyiik muhaddis Seyh Kuleyni (6. 328 h.k) Ebu Heysem b. 
Teyhan'dan $6yle nakleder; "Vaktiyw Emirii'l-Mi.imininAli (a.s) 
Medine'de mescitte bir konu$rha yaptl. Allah'a hamd ve senadan 
sonra $6yle buyurdu; "Daneyi yanp ve insam yaratanAllah'a an
dolsun ki eger sizler ilmi ve kemali kaynagmdan alsaydm1z, suyu 

I -Maide,24. 



106 Hiiziinler Evi 

saf ve ztilal iken is;seydiniz, iyiligi kendi yerinden ahp biriktir
seydiniz, istikametinizi a91k yolundan belirleseydiniz ve hakk1 
kendi yerinde kat etseydiniz kurtulu~ yollan sizin is;in a~ikar 
olur, hakkm ni~aneleri belirir ve islam dini sizin i9in parlard1. 
Bundan sonra daAllah'm nimetlerinden fazlas1yla yararlamr, i9i
nizde hi9bir Musluman aile fakir olmaz, haks1zhga ugramazd1 ve 
hatta zimmi kafirler bile gµvende olurlard1. · 

Ancak sizler zalimlerin yolundan gittiniz. Dlinyamz onca 
geni~ligine ragmen uzerinize karard1. ilim ve kemal kapllan 
yuzunuze kapand1. Nefsani arzulanmz ve 91karlanmza uygun 
konu~tunuz. Dininizde aynhga du~tunuz. Allah'm dini hakkm
da bilginiz olmad1g1 halde fetva verdiniz. Sapm1~lara ve yoldan 
91km1~lara uydunuz, onlarda sizi saptirdllar. Dogru onderleri terk 
ettiniz ve onlarda sizi kendi halinize b1raktilar. Hevesleriniz dog
rultusunda hukmetmek is;in sabahlad1mz. Kar~Ila~tlgm1z sorulan 
zikir ehline (Ehlibeyt' e) soruyor ve size fetva verdigimizde de 
ilim ancak boyle olur diyorsunuz. (Yani ilmi ustunlugumuzu ka
bulleniyorsunuz) 

Arna amel meydanmda onlara uymazsamz onlann bu ustun
luklerine itiraflanmzm size ne faydas1 olur. Bununlada kalm1yor 
onlara muhalefet ediyor ve emirlerini ayaklar altma ahyorsunuz. 

Sakin olun! Pek yakmda ektiklerinizi bis;ecek ve yapttklan
mzm kar~1hgm1 bulacaksm1z. 

Daneyi yarattp, insam yaratan Allah'a andolsun ki sizler iyi 
biliyorsunuz ki hen sizin sahibiniz ve onderinizim. itaatim siz
lere farz kllmd1. ilmi sayesinde kurtulu~ yolunu ses;tiginiz alim 
benim. Peygamberinizin (s.a.a) vasisi ve Rabbinizin ses;tigi kim
se de benim. Dilinizin nuru benim, maslahatmlZl en iyi bilende 
benim. Yakmda vaat edilen ilahi azap size gelip 9atacaktir. Nite
kim sizden onceki ummetlere de geldi 9att1. Pek yakmda Allah 
sizlere imamlanmz kimdir diye soracaktir. Sizler imamlanmz ile 
ha~redilecek ve Allah'a doneceksiniz. 

Allah'a andolsun eger Talut'un1 yard1mcllan veya Bedir sa-

1 -Talut, i~muel peygamber (a.s) tarafmdan Calut'a kar~1 gi:inderilen gene;· 
ve salih bir kuldu. 0 israilogullanndan az say1da bir grup ile Calut'a kar~1 sa
va~a gitti ve onu alt etti. Bu olaya Bakara suresinin 246. ila 252. ayetlerinde 
i~aret edilmi~tir. Yukandaki hutbede Talut'un ad1 gec,;tigi ic,;in bu hutbe Talutiye 
hutbesi olarak adlandmhm1~tlf. 
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va~mdaki Musluman askerler say1s11 kadar yard1mc1m olsayd1 
hak yoluna donunceye kadar sizinle sava~ird1m. Bu yolda kufiir 
ve nifakm onunu almak i9in k1h9 sallamak ban~ is;inde olmaktan 
ve iyi ges;inmekten daha iyidir. Allah'1m! Aram1zda hakk1yla sen 
hukmet! $ilphesiz ki sen hukmedenlerin en hayirhs1sm." 

Bu rivayeti nakleden Ebu Heysem ~oyle diyor; "Daha sonra 
Emiru'l-Muminin Ali (a.s) mescitten d1~an 91ktt ve biraz yurudu. 
Orada yakla~1k otuz kadar koyunun otlad1gm1 gordu. Ardmdan 
~oyle buyurdu; "Allah'a andolsun ki bu koyunlarm sayzsz ka
dar Allah 'm ve Resuliiniin (s.a.a) hayrmz isteyen adamlanm 
olsaydz, $iiphesiz ki $U sinek yiyenin evladmz saltanatmdan 
alzkoyardzm. "2 

9-Yaranlarmm Smav1 Ve Onlarm 
Bu Smavda Ba~ans1z Olmalan 

Ebu Heysem der ki; "Hz. Ali (a.s) o karga~ah glinu geride b1-
rakttktan sonra 360 ki~ilik bir grup nefeslerinin son amna kadar 
Hazreti savunacaklanna dair soz vererek, biat ettiler. Ali ( a.s) onla
nn iddialannda sad1k olup olrnad1klarm1 anlamak i9in onlara ~oyle 
buyurdu; "Simdi evlerinize gidin ve yann sa9lanmz1 tlra~ etmi~ bir 
halde "Ehcaru'z-Zeyt"3 mahallesine gelin ve yammda hazir olun!" 

Ashap dag1ld1 ve herkes evine gitti. Ali (a.s) sa9m1 ttra~ etti. 
Kararla~tmlan vade gunu gelip 9atm1~t1. Ali (a.s) belirtilen ma
halleye gitti ve biat eden 360 ki~iyi beklemeye ba~lad1. Ancak 
360 ki~iden sadece be~ ki~i sas;lanm ttra~ etmi~ bir halde geldi. 
ilk once Ebuzer, sonra Mikdad sonra Huzeyfe b. Yeman, ardm
dan Ammar Yasir ve en sonda da Selman geldi. Ali (a.s) elleri
ni gokyuzune kaldird1 ve ~oyle dedi; "Allah 'zm! israilogullan 
Harun 'u yalnzz bzrakzp, zayif dii$iirdiikleri gibi kavmim de beni 
zayif dii$iirdii. Allah 'zm sen gizli ve a#klir yaptzgzmzz her $ey
den haberdarsm. Yeryiiziinde ve gokyiiziinde hi<;bir $ey senden 
saklz degildir. Bizleri Miisliiman olarak oldiir ve beni salih kul
larma kaVU$tur. " 

I -Bedir sava~mda Miisliimanlarm say1s1 313 ki~iydi. 
2 -Ravzatu'l Kati yeni bask1 s.32 
3 -0 zamanlar Medine'de ki bir mahallenin ad1yd1. 
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Sonra ~oyle buyurdu; "Ando/sun Kiibe'ye ve Kiibe'ye ula~
llrana1 eger Peygamberin (s.a.a) ahdi ve vasiyeti olmasaydi 
~iiphesiz ki muhalifleri helak eder ve iizerlerine oliim saran 
yildmmlari gonderirdim. Onlar pek yakmda sozlerimin mana
simn anlayacaklardir. m 

10-Hz. Ali'nin (a.s) Muhacirlerden Ve Ensar'dan Yard1m 
Talep Etmesi Ve Muaviye'nin Dil Yaras1 

Ehlisunnet'in me~hur alimi ibni Ebil Hadid ~oyle nakleder; 
"Hz. Ali (a.s) Hz. Fat1ma'y1 (s.a) Ensar'm kap1sma goturuyor ve 
Fatlma'da (s.a) onlan Ali'yi (a.s) savunmaya davet ediyordu. Ya
zar ~oyle ekliyor; "Muaviye'nin Hz. Ali'ye (a.s) soyledigi me~
hur tarihi sozlerden biride bu konuydu. Muaviye, Hz. Ali 'ye ( a.s) 
hitaben ~oyle diyor; 

"Gece vakti hammm1 binege bindirip, Hasan ve Huseyin'in 
(a.s) ellerinden tutup, gezdirdigin gunler hatiralardan 91km1yor. 
0 gun insanlar Ebubekir'e biat etti. Sen ise Bedir sava~ma kati
lan ilk Muslumanlann pe~ine gittin ve onlan kendine davet ettin. 
Hammm ve 9ocuklanm arac1 kilarak onlardan hakkm1 alman ko- . 
nusunda yard1m istedin ve onlara ~oyle dedin; "Gelin ve Allah 
Resuliinun (s.a.a) vasisine biat edin." 

Arna i9lerinden dort-be~ ki~i haricinde kimse davetine ica
bet etmedi. Allah'a andolsun ki eger sen hak uzere olsaydm on
lar davetine icabet ederlerdi. 3 Ancak senin iddian ge9ersizdir, 
bilin9sizce bir soz soyledin ve elde edemeyecegin bir makama 
(rehberlik) goz diktin. Hatirhyor musun Ebu Sufyan seni hilafet 
makamm1 almaya tahrik ederken ona ~oyle demi~tin; "Eger kirk 
tane saglam adam1m olsayd1 ku~kusuz onlarla sava~ird1m. $im-

1 -Ba~ka bir nilshada ~oyle buyurdu; "Andolsun Milzdelife'ye (Arafat) ve 
andolsun hac1lan ~eytan ta~lamak i,;in Mina'ya gotilren h1zh develere." 

2 -Ravzatu'l Kiifi yeni baskI s.33 
3 -Muaviye'ye ~unu soylemek laz1m; Eger insanlann daveti kabul etmeme

si onun bat1l oldugunu gosterirse ~imdi sana ~unu soruyoruz o zaman insanlarm 
Hz. Nuh, Hz. ibrahim, Hz. isa (a.s) vb ... peygamberlerin davetlerine icabet et
memesi onlann davetinin bat!] oldugu anlamma m1 geliyor? Bu sozler ne kadar 
dogru olabilir? Ancak ~a~mnamak gerekir ,;ilnkil o al,;agm tarihte buna benzer 
bir,;ok safsata i,;erikli sozil vardir. Mutercim. 
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di Muslumanlann senin yanmda yer almad1klanm goruyorum. 
Eger sen bunlan unuttuysan ben unutmad1m."1 

11-Malik B. Nuveyre'nin ~iddetli itiraz1 

Baz1 ara~tlrmacilar (Muhakkik Feyz) "iltihabu Niyrani '1 Eh
zan" adh eserin ozetinde ~oyle nakleder: 

Ebubekir' e biat tamamland1ktan sonra Medine' den birka9 
fersah otede kendi ailesiyle birlikte ya~an Peygamberin vefa
h sahabesi Malik b. Nuveyre, Peygamberden (s.a.a) sonra hi
lafet makammm kimin eline ge9tigini yakmdan gormek i9in 
Medine'ye geldi. 

Cuma gunuydu, Malik mescide girdi. Ebubekir'in Peygam
berin (s.a.a) minberinin basamagmda durup hutbe okudugunu 
gordu. Bu sahneyi gorunce bu adam Teym taifesinden midir?" 
diye sorunca, onun Teym taifesinden oldugunu soylediler. Malik; 
"O halde Allah Resulunun vasisi, itaatine ve sevgisine emrettigi 
ki~i nerede?" (yani Hz. Ali Nerede?) diye sordu. 

Mugayre b. $u'be ~oyle dedi; "Sen burada degildin, ama biz 
buradayd1k ve olay ustune olay oldu. (onceden Ali'nin (a.s) hila
feti soz konusuydu ~imdiyse bir ba~kasmm) 

Malik; "Andolsun Allah'a yeni bir olay ger9ekle~medi. An
cak sizler Allah ve Resulune (s.a.a) ihanet ettiniz." 

Sonra Ebubekir'in yanma giderek ~oyle dedi; "Ey Ebubekir! 
Allah Resulunun (s.a.a) vasisi (Hz. Ali) burada oturdugu halde 
ni9in Peygamberin (s.a.a) minberine 91km1~sm?" 

Bunun uzerine Ebubekir ~oyle dedi; "Kendi topuklanna id
rar eden ~u bedeviyi mescitten d1~an atm." 

Halid, Omer ve Kunfuz yerlerinden kalk1p onu tekme tokat 
dovdukten sonra hakaretler ederek zorla mescitten d1~an attilar. 

Malik, binegine binerek Medine'den vatanma dogru hareket 
etti. Hareket esnasmda ~u ~iirleri okuyordu; 

1 -Muaviye, bu ,;irkin sozleriyle Hz. Ali'yi (a.s) kil,;ilk dil~ilrmeye ,;ah~1yor
du. Arna Hz. Ali'nin (a.s) o buhranh ve hafakan donemde bile yard1m istemesi 
onun saliibet ve iradesinin saglamhgmm gostergesidir. Korkutucu ortamm korku
suna kap1lmad1g1 gibi sonuna kadar itirazm1 silrdilrdil. Hatta ameli olarak insanla
n kendisini savunmaya ve batJI rejimi yok etmeye davet etti. Miltercim 
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"Biz Allah Resulune (s.a.a) aram1zda oldugu surece itaat et
tik. 0 halde ey Muslumanlar! Benim Ebubekir ile i~imin sonu 
nereye vanr? (Yani hangi gerek9eyle ona biat edeyim) Ebube
kir olunce yerine Omer ger;ecektir. Andolsun Kabe'ye bu kemer 
buken bir meseledir. Omer, Ebubekir'i savunuyor ve hatalanm 
orttiyor; sanki bir topluluga kar~1 cihat ediyor veya bir mezar ba
~mda matem tutuyor. 

Arna eger Allah Resulunun (s.a.a) vasisi ayaklamrsa, ate~
ler uzerinde olsak bile sesine ses verir ve onunla birlikte bizde 
ayaklamnz." 

Siirinin baz1 bolumlerinde ornegin birinci mISrasmm sonun
da ~oyle gelmi~tir; "Eger Kurey~liler arasmdan gur;lu bir toplu
luk hakk1 almak ir;in ayaklamrsa biz onlan savunuruz." 

12-Malik B. Nuveyre'nin 
Halid B. Velid Tarafmdan Oldiiriilmesi 

Ebubekir hilafet makamm1 elde edip, insanlara hakim olun
ca Halid b. Velid'i yanma 9ag1rarak ~oyle dedi; "Sen Malik b. 
Nuveyre'nin neler soyledigine, halkm huzurunda bana nas1l iti
raz ettigine ve aleyhimize nas1l ~iirler okuduguna ~ahit oldun. 
Simdi ~unu iyi bil ki onun hilesinden guvende degiliz. Hukumete 
zarar vermesi soz konusudur. Onu ve onunla birlikte sana kar~1 
sava~anlan bir ~ekilde hileyle oldurmeni ve kadmlanm da esir 
almam istiyorum. <;:unku onlar zekat vermiyor ve sonur;ta <linden 
91km1~lard1r. Seni bir orduyla oraya gonderecegim." 

Halid emrine verilen orduyla Malik b. Nuveyre'nin ya~ad1g1 
Betah bolgesine hareket etti. 

Malik, kendisiyle sava~maya gelen ordunun hareketinden ha
berdar olunca silahm1 ald1, atm1 haz1rlad1 ve savunmak ir;in bekleme
ye ba~lad1. Malik, Araplann pehlivan sava~91lanndan biriydi. Oyle 
ki sava~taki gticuntin ytiz sava~91 suvariye denk oldugu nakledilmi~
tir. Halid, Malik'in kendisiyle sava~maya haz1r oldugunu anlaymca 
hileye ba~vurdu ve ona zarar vermeyecegine <lair gtivence verdi. 

Malik, ilk ba~ta Halid'in guvencesine itimat etmedi. Arna 
daha sonra Halid ag1r yeminler ederek i~in ir;inde hile olmad1gm1 
ve kendisinin kottilugunli istemedigini soyledi. Sonunda Malik, 
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Halid'in yalan yeminlerine inand1, hatta onu ve askerlerini misa
fir ederek ag1rlad1. 

Ak~amm uzerinden birka<;: saat ger;mi~ti. Halid, birka<;: ada
m1yla birlikte gizlice Malik'in evine girerek, onu uyguda avlay1p 
oldurdu. Halid, o gece Malik'in e~i 0-mmu Temim'e al9ak9a te
cavtiz etti. Bununlada yetinmedi, Malik'in kafas1m bedeninden 
ay1rarak bir kazana koydu. Aym gece zafer kutlamas1 olarak bir 
deve kurban etti ve devenin etinden yemekler haz1rlatarak dugun 
yemegi verdi. 

Daha ilgin<;: olam ise ~udur; Halid, askerlerine i<;:inde Malik'in 
kafasmm pi~irildigi kazandaki yemeklerden yemelerini emretti. 
Ardmdan Malik'in hanedanmdaki kadmlan murtet olup, <linden 
91ktilar gerekr;esiyle esir ald1. 

13-Hz. Ali'nin (a.s) Malik'e Agit1 

Malik'in Halid tarafmdan feci ~ekilde oldurlildugu ve kadm
lannm da esir almd1g1 haberi Emirli'l-MumininAli'ye (a.s) ula~
t1. Bu ac1 habere son derece uztilen Hz. Ali ( a.s) "Biz Allah '1mz, 
gene de gerisin geriye ona donecegiz derler." 1 ayetini tilavet 
etti ve ardmdan da ~u ~iiri okudu; 

"Biraz sabret! Zorluktan sonra kolayltk vardir. Her i#n bir 
zamam ve takdiri vardir. Kudret sahibi ve her ~eyden haberdar 
olan Allah durumlarim1z1 bilmektedir. Tedbirlerimizin otesinde 
Allah 'm takdiri vardtr." 

Muellif der ki; "Malik'in Halid tarafmdan oldurlildugunu 
Sia ve Sunni alimleri nakletmi~lerdir. 

14- Ebu Kutade'nin Raporu, Omer Ve Ebubekir'in Gorii~ii 

Malik'in oldtirtildugli o gun Ebu Kutade Ensari, Halid'in as
kerleri arasmda bulunuyordu. Halid'in haince hilesinden haber
dar olunca son derece rahats1z oldu. Zaman kaybetmeden atma 
binerek kendisini Medine'ye yeti~tirdi. Ebubekir'in yanma gi
derek ya~anan olaylan anlatt1. Ardmdan da bundan sonra Halid 
b. Velid'in komutasmdaki hir;bir orduda yer almayacagma <lair 
yemin etti. 2 

1 -Bakara, 156. 
2 -Tarih-u Taberi, c.3, s.241, Usdu'l Gabe, c.4, s.295, Tarih-u ibni Asakir 

c.5, s.105, Serh-u Gadir c.7, s.158 ila 166-Mtitercim 
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Bunun uzerine Ebubekir ~oyle dedi; "Halid, hile kullana
rak Malik'in mallanm elirtden alm1~ ve benim emrime muha-

lefet etmi~tir." 
Omer olaydan haberdar olunca bu konu hakkmda Ebubekir 

ile uzun uzad1ya konu~tu ve Halid'in k1sas edilmesinin vacip ol-

dugunu soyledi. 
Halid, (elde ettigi zaferin ve gorevini ba~anyla tamamlad1-

gmm belirtisi olarak) uzerinde keten bir gomlek, onun uzerinde 
sava~ z1rh1 ve elindeki iki okla Medine'ye geldi ve o haliyle de 

mescide girdi. 
Omer, onu gorunce oklanm ald1, elinde ufalayarak param-

par9a etti ve ~oyle dedi; "Ey kendi camna susam1~ du~man! 
Musltiman birine nas1l saldmp, oldurilrsun, bununlada kalma
y1p hammma nasil tecavtiz edersin. Allah'a andolsun ki seni 

recmedecegim." 
Halid, susmu~ ve hi9bir ~ey soylemiyordu. Ebubekir'inde bu 

konuda Omer ile aym du~uncede oldugunu du~undu. Ardmdan 
Ebubekir' in evine giderek planlad1g1 kumaz ve sins ice bir taktik
le ondan ozilr diledi. Ebubekir' de ozrunu kabul ederek onu k1sas 

etmekten vazge9ti. 
Halid, Ebubekir'in evinden d1~an 91kt1. Omer, mescidin ko-

~esinde onu bekliyordu. Halid, Omer'e; "Ey Ummu $emle'nin 

oglu, yamma gel" dedi. 
Omer, Halid' in kendisine bu kustah9a hitabmdan Ebubekir' in 

yanmdan ho~nut bir halde aynld1g1i11 anlad1. Omer, Halid'e bir 

~ey soylemeden evine gitti. 
Allame Meclisi ~oyle diyor; "Omer'in Halid'e serzeni~te 

bulunmas1 ilahi hududu korumak ve islami hukme riayet etmek 
i9in degildi. Omer'in ofkesinin sebebi ~uydu: Omer, Cahiliye 

· doneminde Halid ile yemin arkada~1yd1. Ne hikmetse Omer, 
Halid'in Ensar'm onderi Sa'd b. Ubade'yi oldurdugunu anla-

ymca onu affetti. 
Baz1 $ia ravileri Ehlibeyt imamlanndan (a.s) ~oyle nak-

letmi~lerdir; "Vaktiyle Omer, hilafeti doneminde Medine'nin 
d1~mda Halid ile gorti~tu. Halid'e; "Malik'i sen mi oldurdun?" 

diye sordu. 
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Halid; "Evet, aram1zda olan bir anla~mazhk ytiziinden onu 
hen oldiirdum. Ardmda da Sa'd b. Ubade'yide seninle sorunu 
oldugunu i9in oldurdum. Omer, Halid'in bu sozlerinden ho~nut 
oldu. Onu bagnna basarak ~oyle dedi; "Sen Allah'm ve Resulii
nun (s.a.a) k1hc1sm." 

15-Kuran-1 Kerim'in Toplanmas1 Ve Diizenlenmesi 

Suleym b. Kays Sakife olaym1 Selman'dan naklederken ~oy
le diyor; Hz. Ali (a.s) insanlann vefas1zhklanm ve mazeretlerin 
arkasma s1gmd1klanm gordiikten sonra evine kapanarak Kuran-1 
Kerim'in ayetlerini toplamaya ve duzenlemeye ba~lad1. Kuran-1 
Kerim'i ba~tan sona kadar derleyip, duzene sokuncaya kadar da 
evden d1~an 91kmad1. 

Onceden Kuran ayetleri varaklara, tahtalara, koyun postlan
na ve par9alara yaz1hyordu. Hz. Ali (a.s) Kuran-1 Kerim'i kendi 
eliyle yazarak, ayetlerin ini~ sebeplerini, tevilini, nasih1 ve men
suhunu2 belirledi. 0 s1ralarda Ebubekir Hz. Ali'ye (a.s) bir haber 
gondererek evinden d1~an 91k1p kendisine biat etmesini soyledi. 

imam Ali (a.s) ~oyle buyurdu; "Ben Kuran-1 Kerim'i top
lamakla me~gultim. Namaz d1~mda s1rt1ma aha giymemeye ve 
Kuran-1 Kerim'i toplay1p, duzene sokmadan da evden d1~an 91k
mayacag1ma <lair yemin ettim." 

Ebubekir ve taraftarlan biat etmesi i9in Hz. Ali'ye (a.s) bir
ka9 gun sure tamdilar. imam Ali (a.s) Kuran-1 Kerim'i toplay1p, 
duzene sokarak onu bir par9aya sard1 ve agzm1 kapatt1. 

Bir ba~ka rivayette ise ~oyle nakledilmi~tir; "Hz. Ali (a.s) 
Kuran-1 Kerim'i ald1 ve Peygamberin (s.a.a) mubarek mezan ba
~ma gitti. Kuran'1 yere b1rakt1 ve iki rekat namaz kild1. Namaz
dan sonra Allah Resuliine (s.a.a) selam ve salavat gonderdi. Bu 
s1rada Ebubekir kalabahk bir halkla mescitte toplanrm~tt. imam 
Ali (a.s) ytiksek bir sesle oradakilere ~oyle hitap etti; "Ey ce
maat! Ben Allah Resuliinun (s.a.a) vefatmdan bu yana me~gul-

1 -Nasih; bir onceki ayetin hiikmiinii kald1ran ve gei;ersiz k1lan ayetlere 
dcnir. Miitercim 

2 -Mensuh; Yeni bir ayetin inmesiyle hiikmii gei;ersiz olan ve ortadan kal
kan ayetlere denir. Miitercim 
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diim; ilk once Allah Resuliiniin (s.a.a) cenaze i~leriyle, ardmdan 
da Kuran-1 Kerim'i derleyip, diizenlemekle me~guldiim. Nihayet 
Kuran-1 tamamlad1m, par9aya sard1m ve ~u torbanm i9ine koy
dum. Allah Resuliine (s.a.a) inen her ayeti kaydettim. Nazil olan 
her ayetiAllah Resulii (s.a.a) bana okudu, bende yazd1m ve bana 
Kuran'm tevilini (batini manas1m) ogretti." 

Sonra sozlerine ~oyle devam etti; "Bunlan sizlere bildirdim 
ki yarm kalk1p biz bu konuyu bilmiyorduk demeyesiniz. K1yamet 
giinii bizi yard1mma 9ag1rmadm, hakk1 bize hatirlatmadm ve bize 
Allah'm kitabm1 ba~mdan sonuna kadar ogretmedin iddiasmda 
bulunmayas1mz." 

Omer; "Elimizde bulunan Kuran bizlere yeterlidir, bizleri 
toplad1gm Kuran'a davet etmen yersizdir." dedi. 

Bir ba~ka rivayette ise Omer'in "Kuran-1 Kerim'i buraya b1-
rak ve sen i~inin pe~i sira git!" dedigi nakledilmi~tir. 

15-Peygamberin (s.a.a) Vasiyetinin Hatirlatilmas1 Ve 
Omer'in inkan 

imam Ali (a.s) halka ~oyle buyurdu; "Allah Resulii (s.a.a) siz
lere_~oyle vasiyet etti; "Aramzda iki degerli emanet b1rak1yorum; 
biri Kuran-1 Kerim digeri ise Itrattm (soy um) olan Ehlibeyt'imdir. 
Bu ikisi cennette Kevser havuzu ha!}tnda bana kavu!juncaya dek 
birbirinden ayrilmazlar. 0 halde eger sizler Kuran-1 Kerim 'i ka
bul ediyorsamz beni de onunla birlikte kabul etmelisiniz ki ara
mzda Allah 'm Kuran 'da indirdikleriyle hukmedeyim. <;unku 
hen Kuran 'm nasih, mens uh, tevil, muhkem1, mute!}ahih1, helal 
ve haramlarim sizden daha iyi biliyorum. " 

Omer ~oyle dedi; "Bu kuran'1 al ve buradan gotiir! Ne bu 
senden aynlsm ne de sen ondan aynl; ne senin toplad1gm Kuran' a 
ne de sana ihtiyac1m1z var." 

Bunun iizerine Hz. Ali (a.s) Kuran-1 Kerim'i ald1 ve evine don
dii. Namaz kild1g1 yere oturdu. Kuran'1 oniine koydu ve okumaya 
ba~lad1. Bir yandan okuyor, bir yandan da gozya~lan dokiiyordu. 

I -Herhangi bir yoruma ve a91klamaya ihtiyac1 olmayan ve manas1 herkes 
tilrafmdan bilinen ayetlere denir. 

2 -Anlam1 herkes tarafmdan bilinmeyen, tefsire ve a91klamaya ihtiyac1 olan 
ayetlere denir. 

T 

r 
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16-Karde~iyle Gorii~mesi 

Bu s1rada karde~i Akil geldi. Hz. Ali'nin (a.s) aglad1gm1 go
riince "Allah gozlerini aglatmasm, ni9in aghyorsun?" diye sordu. 

Hz. Ali (a.s) ~oyle buyurdu; "Ey karde~im! Kurey~ ve ta
raftarlarmm dalalet yoluna girmelerine aghyorum. Onlar haktan 
yiiz 9evirdiler, fesat ve cehalete dondiiler. Nifak ve ihtilaf 96liine, 
~a~kmhk ve 9aresizlik vadisine dii~tiiler. Onceden Allah Resulii 
(s.a.a) ile birle~tikleri (iman ettiler) gibi ~imdi de benimle sa
va~mak i9in birle~tiler. Allah onlan cezalandirsm, onlar benimle 
olan yakmhk baglanm kopardilar ve amcamm oglu Peygamberin 
(s.a.a) hilafetini elimizden 91kardilar. Sonra yiiksek sesle aglad1 
ve ~oyle buyurdu; "Allah 'tan geldik ve ona donecegiz. " 

Ardmdan da ~u ~iiri okudu; "Eger bana nasil oldugumu so
rarsan, derim ki zamamn zorluklart kar!jtsmda sabrediyor ve 
stkmttlar if;inde ya!jtyorum. Hiiziin belirtilerinin bende goriil
mesi, bununla da dii!jmamn sevinmesi ve dostlarimm da iiziil
mesi pek agir geliyor bana. " 

17-Ebubekir'in Hz. Ali'ye (a.s) 
Mesajlan Ve Hazretin Cevaplan 

Simdi Siileym b. Kays'in rivayetine doniiyor ve kald1g1m1z 
yerden devam ediyoruz; "Ali (a.s) evine gitti. Omer, Ebubekir'e 
~oyle dedi; "Adamlanndan biriyle Ali'ye (a.s) haber yolla ve biat 
etmesi i9in gelmesini soyle. <;:iinkii hilafet i~iAli (a.s) biat etmeden 
diizene girmez. Eger bize biat ederse ona can giivenligi veririz." 

Omer'in bu sozleri iizerine Ebubekir, Hz. Ali'ye (a.s); "Al
lah Resuliiniin (s.a.a) halifesinin davetini kabul et." diye bir ha
her yollad1. 

Ebubekir'in el9isi mesaj1 Hz. Ali'ye (a.s) iletince ona ~oy
le buyurdu; "Bu ne kadar ~a~1lacak bir olaydir, Allah Resuliinii 
(s.a.a) ne de 9abuk yalanladm1z? Ebubekir ve taraftarlan iyi bili
yorlar ki Allah Resulii (s.a.a) benden ba~kasm1 kendi yerine ha
life se9medi." 

El9i, Hz. Ali'nin (a.s) bu sozlerini Ebubekir'e iletti. 
Ebubekir, el9isine; "Bu defa git ve ~oyle soyle; "Emirii'l

Miiminin Ebubekir'in davetini kabul et." 
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El9i, Hz. Ali'nin (a.s) huzuruna gelerek mesaj1 iletti. 
Bunun ilzerine Hz. Ali ( a.s) ~oyle buyurdu; "Allah Resuliiniin 

(s.a.a) ahdinin uzerinden fazla bir zaman ge9memesine ragmen bun
Ian unutmalan ne kadar da ~a~Ilacak bir durumdur. Allah' a andolsun 
ki Ebubekir bu unvamn benim haricimde kimseye soylenmesinin 
dogru olmad1g1m 90k iyi biliyor. ~uphesiz ki Allah Resulu (s.a.a) 
bana Emiru'l-Muminin diye selam vermesini ona emretmi~tir. 0, 
Peygamberin (s.a.a) bu mesaj1m halka iletmek i9in gorevlendirilen 
yedi ki~iden biriydi. 0 ve arkada~1 Omer yedi ki~inin arasmda Allah 
Resuliine (s.a.a); "Ey Allah'm Resulu (s.a.a) bu emir bizlere Allah 
ve Resulu tarafmdan m1 gelmi~tir?" diye sorduklannda Resul-i Ek
rem (s.a.a) ~oyle buyurdu; "Evet, bu emir Allah ve Resulii (s.a.a) 
tarafindandtr. Ku~kusuz kiAli (a.s) muminlerin efendisi ve parlak 
insanlarm oncusudur. $uphesiz ki Allah'u Tea/a O'nu kiyamet 
gunu S1rat koprusune oturtacaknr O da dostlarmt cennete, du~
manlarim ise cehenneme gonderecektir. " 

El9i, Hz. Ali'nin (a.s) bu sozlerini Ebubekir'e iletti. Onlar o 
gun davetlerinden vazge9tiler. 

Suleym b. Kays'in nakline gore Selman ~oyle diyor; "Ak~am 
oldugunda Hz. Ali (a.s), Hz. Fatlma'y1 (s.a) binege bindirdi, Hasan 
(a.s) ve Huseyin'in (a.s) ellerinden tutarak ashabm evlerine gitti. 
Evine gitmedigi bir sahabe kalmad1. Gittigi her sahabeye Allah'm 
kendisine mahsus klld1g1 hakkm1 hatirlatlyor ve onlan yard1ma 9a
gmyordu. Ancak davetini Selman, Ebuzer, Mikdad ve Zubeyr b. 
Avam d1~mda kimse kabul etmedi. Biz Ali'ye (a.s) olan baghhg1-
m1z1 gostermek i9in kafalanmlZl tlra~ ettik ve onu cam gonulden 
savunacag1m1z bildirdik. i9imizde Hz. Ali'yi (a.s) savunma konu
sunda Zubeyr'in basireti hepimizden daha fazlayd1. 

18-Hz. Fat1ma'nm (s.a) Kap1smm YakI1mas1 

Hz. Ali (a.s) halkm vefas1zhgm1, insanlarm kendisine yar
d1m etmediklerini ve Ebubekir'in etrafma topland1klanm gorun
ce evine kapand1 ve d1~an 91kmad1. 

Omer, Ebubekir'e ~oyle dedi; "Ni9in Ali'ye (a.s) biat etme
si i9in haber yollam1yorsun? Ali ve o dort ki~i haricinde herkes 
sana biat etti." 

\~ 
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Ebubekir, gorunu~te yumu~ak kalpli, herkesle iyi ge9inen ve 
i~lerde daha dikkatliydi. Omer ise bunun aksine kati kalpli, sert 
ve sivri dilliydi. 

Omer; "Biat i9in Kunfuz'u Ali'nin (a.s) pe~i ma gonderece
gim. <::unku Kunfuz, 1 kaba ve ahlaks1z bir ki~ilige sahip, ~efkat
ten yoksun ve ac1mas1z biridir. Aynca Udey b. K'ab'm haneda
nmdan azat edilmi~ bir koledir." dedi. 

Ebubekir, Kunfuz'u birka9 ki~iyle birlikte Hz. Ali'nin (a.s) 
huzuruna gonderdi. Kunfuz, i9eri girmek i9in izin istedi. Ancak 
Hz. Ali (a.s) ona giri~ izni vermedi. Kunfuz'un yamndakiler bir 
grup sahabeyle mescitte oturan Omer ve Ebubekir'in yanma do
nerek Hz. Ali'nin (a.s) kendilerine i9eri ginnek i9in izin verme
digini haber verdiler. 

Omer, onlara ~oyle dedi; "~imdi Ali'nin (a.s) evine gidin ve 
eger izin vermezse bu defa izin almadan i9eri girin." 

Onlar, tekrar Hz. Ali'nin (a.s) evine gelerek i9eri girmek i9in 
izin istediler. Hz. Fatima (s.a) kapmm arkasmdan onlara; "izinsiz 
evime girmenize raz1 degilim ve bunu size yasakhyorum." (zor 
durumday1m, i9eri girmeyin.) buyurdu. 

Yine Kunfuz'un yanmdakiler Omer ve Ebubekir'in yam
na donduler. Kunfuz ise orada kald1. Omer ve Ebubekir' e Hz. 
Fatima'nm (s.a) kendilerine i9eri girmek i9in izin vermedigini 
bildirdiler. 

Omer son derece ofkelendi ve bizim kadmlarla i~imiz olmaz 
dedi. Sonra yanmdakilere odun toplamalanm emretti. Taraftarlan 
odunlar topladllar ve Omer ile birlikte Hz. Zehra'nm (s.a) evine 
gittiler. Toplad1klan odunlan kapmm arkasma y1gd1lar. 0 mada 
Hz. Ali (a.s), Hz. Zehra (s.a), Hz. Hasan (a.s) ve Hz. Huseyin 
(a.s) i9eride bulunuyorlard1. Omer ~oyle dedi; "Ey Ali! Allah'a 
andolsun ki eger evden d1~an 91kmaz ve Allah Resulunun (s.a.a) 
halifesine biat etmezsen evini ate~e veririm." 

Hz. Fatima (s.a) Omer'e; "Ni9in bize boyle davramyorsun?" 
buyurdu. 

Omer; "Kap1y1 a9m, yoksa sizi yakanm" diye tehdit etti. 
Hz. Fatima (s.a) ~oyle buyurdu; "Allah'tan korkmuyor mu

sun? (Zorla) Evimize mi girmek istiyorsun!" 

1 -Kunfuz, Udey kabilesinden olup, Omer'inde amcasmm ogluydu. Miitercim 
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Hz. Fatm1a'nm (s.a) bu sozlerine ragmen Omer oradan aynl
mad1, adamlanndan odun istedi ve Hz. Fatima'mn (s.a) evini ate~e 
verdi. Ardmdan da kap1y1 iterek zorla i9eri girdi. Hz. Fatima (s.a); 
"Ey babac1g1m, ey Allah'm Resulii!" diye feryat etti. Omer, kirba
c1m kaldird1 ve Hz. Fatima'nm (s.a) kollanna vurdu. Hz. Fatima 
(s.a) ~oyle feryat etti; "Ey Allah'm Resulii (s.a.a) halimize bak! 
Bak gor ki senden sonra Ebubekir ve Omer bize neler yaptllar." 

Bu sirada Hz. Ali (a.s) yerinden firlad1 ve Omer'in yakasm
dan tuttugu gibi yere devirdi. Oyle ~iddetli bir ~ekilde yere vurdu 
ki Omer'in bumu yaralandi. Omer'i oldiirmek istedi ama Resul-i 
Ekrem 'in ( s.a.a) vasiyetini hatirlaymca ~oyle buyurdu; "Ey Sahhak 'm 
oglu! Muhammed'i (s.a.a) hak uzere peygamberlige se<;enAllah'a 
andolsun ki eger bu konudaAllah Resulunun (s.a.a) hukmu ve ahdi 
olmasayd1 evime giremeyecegini <;ok iyi biliyordun." 

Omer, adamlanndan birini mescide gondererek Ebubekir 'den 
yard1m istedi. Ebubekir'in taraftarlanndan bir grup gelerek zorla 
Hz. Ali'nin (a.s) evine girdiler. Ali (a.s) yerinden kalkti ve k1hc1-
m eline ald1. Kunfuz, Hz. Ali'nin (a.s) kendisine k1h9 9ekmesin
den korkarak Ebubekir'in yanma dondii. <;unkii Hz. Ali'nin (a.s) 
sava~larda gosterdigi kahramanhklan 90k iyi biliyordu. ( durumu 
Ebubekir' e bildirdi.) 

Ebubekir, Kunfuz'a ~oyle dedi; "Simdi Ali'nin (a.s) evine 
git! Eger evden d1~an 91karsa buraya getir ve eger d1~an 91kmaz
sa evini i9indekilerle birlikte ate~e ver." 

Kunfuz, yanda~lanyla birlikte izinsiz Hz. Ali'nin (a.s) evine 
girdi. Ali (a.s) k1hcm1 almak isterken Kunfuz 9abuk davrand1 ve 
k1hc1m kapt1. .. Bu s1rada Hz. Fatima (s.a) Hz. Ali'yi (a.s) sa
vunmak i9in kendini one att1. Kunfuz, kirbacm1 kaldird1 ve Hz. 
Fatima'ya (s.a) vurdu. 

Hz. Fatima (s.a) diinyadan go9 ettiginde mubarek kollanna 
vurulan kirba9 izleri hpk1 bir bileklik gibi belirgindi. 

Sonra Hz. Ali'yi (s.a) zorla Ebubekir'in yanma goturdiiler. 
Omer, k1hc1m kmmdan 9ekmi~ ve Hz. Ali'nin (a.s) ba~ucuna di
kilmi~ti. Halid b. Velid, Ebu Ubeyde Cerrah, Ebu Huzeyfe'nin 
azat ettigi Salim, Muaz b. Cebel, Mugayre b. Su'be, Useyd b. Hu
zayr, Be~ir b. Sa'd ve digerleri de ellerinde k1h9larla Ebubekir'in 
etrafm1 sarnu~ ve onu koruyorlard1. 

¥ 
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19-Hz. Fatima'nm (s.a) Gazab1 Ve 
Beddua Etmeye KalkI~mas1 

Ayya~i, ~oyle nakleder; "Hz. Ali'yi (a.s) zorla goturdukten 
sonra Hz. Fatima (s.a) evden d1~an 91kt1 ve Ebubekir'e ~oyle 
buyurdu; "Kocam1 elimden ahp, beni dul mu b1rakmak istiyor
sunuz? Allah'a andolsun ki eger onu b1rakmazsamz sa9lanm1 
dag1tir, yakam1 y1rtar, babamm mezarmm ba~ma gider ve sizleri 
Allah'm dergahma ~ikayet ederim." 

Bunlan soyledikten sonra Hasan (a.s) ve Huseyin'in (a.s) el
lerinden tutup babas1 Resul-i Ekrem'in (s.a.a) mubarek mezanna 
gitmek i9in evden d1~an 91kt1. 

Hz. Ali (a.s) durumdan haberdar oldu ve Selman'a ~oy
le buyurdu; "Git ve Fatlma y1 (s.a) bu i~ten vazge<;ir. Sanki 
Medine'nin iki etrafimn salland1gm1 ve yere gomuldugunu 
goruyorum. Allah 'a andolsun ki eger Fatlma (s.a) sa<;lanm 
dagitlr, yakasm1 yirtar ve Peygamberin (s.a.a) mezarmm ba
~mda beddua ederse artlk Medine halkmm bir firsatl olmaz ve 
yeryuzu onlan i<;ine <;eker." 

Selman, zaman kaybetmeden aceleyle Hz. Fatima'mn (s.a) ya
nma gitti ve ~oyle arz etti; "Ey Allah Resulunun (s.a.a) klZl! Allah 
babam alemlere rahmet vesilesi klld1. Evine don ve beddua etme!" 

Bunun iizerine Hz. Fatima (s.a) ~oyle buyurdu; "Ey Selman! 
Onlar Ali'yi (a.s) oldiirmek istiyorlar. Art1k sabnm tukendi. Bi
rak ta babamm mezarma gidip sa9lanm1 peri~an edeyim ve yaka
m1 pareleyip bunlan ~ikayet edeyim." 

Selman ~oyle arz etti; "Medine'nin buyiik bir depremle sallan
masmdan ve ehlini i9ine 9ekmesinden korkuyorum. Beni, Ali (a.s) 
gonderdi ve sizden bu i~ten vazge9ip, evinize donmenizi istedi." 

Hz. Fatima (s.a) ~oyle buyurdu; "Madem kocam boyle bir 
~ey istiyor hen de evime doner ve sabrederim. O'nun sozilnil 
dinliyor ve itaat ediyorum." 

Allame Taberisi "ihticac" adh eserinde imam Cafer Sad1k'm 
(a.s) ~oyle buyurdugunu nakleder; "Hz. Ali'yi (a.s) evinden zorla 
y1kanp, goturduklerinde Ha~imogullannm butun kadmlan evle
rinden d1~an 91kt1lar ve Peygamberin (s.a.a) mubarek mezanna 
gittiler. Hz. Fatima (s.a) ~oyle sesleniyordu; "Amcamm oglunu 
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serbest b1rakm! Muhammed'i (s.a.a) hak iizere peygamberlige 
ses;enAllah'a andolsun ki eger onu b1rakmazsamz Peygambe
rin (s.a.a) gomlegini ba~1ma atar ve Allah'm dergahma ~ikayet 
ederim. Sunu bilesiniz ki Salih'in (a.s) devesi Allah katmda 
benim evlatlanmdan daha degerli degildir. " 1 

Selman ~oyle diyor; "Fatima'nm (s.a) yanmdayd1m. 
Allah'a andolsun ki Mescid-i Nebi'nin duvarlannm ve sii
tunlarmm yerinden aynld1g1m gordiim. Duvarlar oyle aynld1 
ki olu~an s;atlaktan insan rahat bir ~ekilde ges;ebilirdi. Yam
na yakla~tim ve ~oyle arz ettim; "Ey efendim! Allah babam 
alemlere rahmet kild1. Sizde insanlann azap gormelerine se
bep olmaym." 

Hz. Fatima (s.a) evine dondiikten sonra mescidin yang1 
birle~ti. Siitunlar birle~ince ortahg1 tozlar sard1 oyle ki etrafa 
yay1lan tozlar burnumuza ka9t1. 

Biiyiik muhaddis Seyh Kuleyni, imam Muhammed Bakir 
(a.s) ve imam Cafer Sad1k'tan (a.s) ~oyle rivayet eder; "On
lar i~lerini istedikleri gibi ilerlettikten sonra Hz. Fatima 
(s.a) Omer'in elbisesini tutarak, s;ekti ve ~oyle buyurdu; "By 
Hattab'm oglu! Allah'a andolsun ki eger sus;suz insanlara be
lanm gelip s;atmasmdan endi~em olmasayd1 yemin eder ve 
Allah'm dergahma ~ikayet ederdim. Dua ettigimde Allah'm 
istegimi geri s;evirmeyecegini de iyi biliyorsun." 

Yine bir ba~ka rivayette ~oyle nakledilir; "Hz. Ali'yi (a.s) 
zorla evinden d1~an 91kard1klannda Hz. Fatima (s.a) baba
smm gomlegini ba~ma att1, Hasan (a.s) ve Hiiseyin'in (a.s) 
ellerinden tutup, Ebubekir'in yamna geldi ve ~oyle buyurdu; 
"Ey Ebubekir! Benim seninle ne i~im olur, evlatlanm1 yetim 
ve kocam1 da elimden mi almak istiyorsun? Allah'a andolsun 
eger dogru bir davram~ olsayd1 sa9lanm1 peri~an eder ve Rab
bimin dergahma ~ikayet ederdim." 

1 -Yani Salih'in (a.s) gtinahkar kavmi Allah tarafmdan ona mucize olarak 
gonderilen deveyi oldtirtince Allah'ta bunun tizerine onlan en ~iddeti azab1yia 
heiak etti. Benim evlatlanmm degeri Saiih'in (a.s) devesinden az degiidir. Se
mud kavminin ve Hz. Saiih'in (a.s) devesinin 0Iay1 Kuran-1 Kerim'de Sems 
Suresinin I I iia 15. ayetlerinde ve bin;ok surede zikredilmi~tir. 
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Ebubekir'in yanda~lanndan biri; "Simdi ne yapmak istiyor
sunuz? Biitiin insanlann helak olmasm1 m1 istiyorstlnuz?" deyin
ce Hz. Ali'yi (a.s) serbest b1raktilar. Hz. Ali (a.s), Hz. Fatima'nm 
(s.a) elinden tutarak eve gotiirdii. 

Bir ba~ka rivayette imam Muhammed Bak1r'm (a.s) ~oyle 
buyurdugu nakledilmi~tir; "Allah 'a andolsun ki eger Fatima 
(s.a) sarlarim dagitsaydt biitiin insanlar helak olurdu." 

20-ibni Ebil Hadid'e Gore Hz. Ali'nin (a.s) Biati 

Ehlistinnet'in me~hur alimlerinden ibni Ebil Hadid, 
Cevheri'nin "es-Sakife" adh eserinden rivayet eder; Sa'bi'nin 
nakline gore Ebubekir, Omer'e Halid b. Velid'in nerede oldugu
nu sordu. Omer, Halid'in nerede oldugunu soyledi. Sonra Omer 
ve Halid'e ~oyle dedi; "Birlikte Alive Ziibeyr'in yanma gidin ve 
onlan buraya getirin." 

Omer ve Halid, Hz. Zehra'mn (s.a) evine geldiler. Halid, bir 
kenarda bekledi, Omer is;eri girdi. Omer, Ziibeyr'e; "Elindeki k1-
h9 neyin nesidir?" dedi. 

Ziibeyr; "Su k1hc1 Ali 'ye ( a.s) biat etmek is;in haz1rlad1m dedi. 
Evde ashaptan bir grup, Ha~imogullan ve Mikdad'da bulunuyor
du. Omer, Ziibeyr'in elindeki k1hc1 kaparak, evin is;inde bulunan 
bir ta~a vurarak k1rd1. Sonra Ziibeyr'in elinden tutup, kald1rarak 
evden d1~an 91kard1 ve Halid'e Ziibeyir'e dikkat etmesini tem
bihledi. Omer, kendisini ve Halid'i korumak amac1yla kalabahk 
bir cemiyetin arkasmda oldugunu goriince onlardan cesaret alarak 
tekrar eve girdi ve Hz. Ali'ye (a.s); "Kalk ve biat et!" dedi."1 

Hz. Ali (a.s) Omer'in sozlerine itina etmedi ve yerinden 
kalkmad1. Bunun iizerine Hz. Ali'nin (a.s) elinden tutarak kalk
masm1 soyledi. Yine Hz. Ali (a.s) onun sozlerine itina etmedi. 
Sonunda zorla imam Ali'yi (a.s) evden d1~an 91kard1 ve Halid'e 
teslim etti. Halid'in yanmda kalabahk bir cemiyet vard1. Omer 
yanda~lanyla birlikte Ali'yi (a.s) ve Ziibeyr'i zorla mescide go
ttirdiiler. Etraftan gelen insanlar mescitte topland1 ve neler olup 
bittigini seyretmeye ba~lad1lar. 0 kadar kalabahk bir cemiyet 
toplanm1~tl ki adeta Medine sokaklan insanla dolup, ta~m1~t1. 

l -Serh'u Nehci'l-Beiaga, ibni EbiI Hadid c.6, s.48 
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Hz. Fatima (s.a) Omer'in bu davram~m1 goriince feryat ve 
figan ederek kalabahgm ortasma geldi. Ha~imogullannm kadm
lan ve diger hammlar etrafmt sardt. Sonra evin kap1smm yanmda 
durdu ve ~oyle feryat etti; "Ey Ebubekir! Ne kadar da <;abuk 
Peygamberin (s.a.a) Ehlibeyt'ine sald1rd1mz ve sayg1S1zltk etti
niz! Allah 'a andolsun ki artlk Allah '1 miilakat edinceye kadar 
Omer ile konu!jmayacagu11. ", 

Ravi ~oyle diyor; "Ebubekir, Hz. Ali (a.s) ve Ziibeyr'in biat 
etmelerinden ve ortahgm yati~masmdan sonra Hz. Fatlma'nm 
(s.a) huzuruna giderek ondan Omer'i affetmesini istedi. Fatima 
(s.a) Omer'den raz1 oldu."1 

ibni Ebil Hadid iisteki konuyu naklettikten sonra ~oyle 
diyor; "Bana gore dogru olan ~udur: Hz. Fatima (s.a), Ebube
kir ve Omer'e k1zgm ve kiis bir halde di.inyadan goc;tu. <;:un
kii onlann cenazesine katilmamalanm vasiyet etmi~ti. Bu olay 
bizim ashab1m1zm yanmda kiic;iik giinahlardan sayilm1~ ve bu 
giinahm bag1~lanm1~ bir kabahat oldugu ~eklinde degerlendi
rilmi~tir. Edep, Ebubekir ve Omer'in Hz. Fatima'ya (s.a) sayg1 
gostermelerini ve onun yiice makamma tevecciih etmelerini ge
rektiriyordu. Arna onlar ihtilaf ve tefrikalardan korktuklan ic;in 
kendi gorii~lerine uygun olam yaptilar. Onlar din ve yakinin 
saglamhg1 konusunda yiice bir makama sahiptiler. Eger onlann 
yaptig1 bu ti.ir i~ler ispatlamrsa yaptiklan biiyiik giinah say1lmaz 
aksine kiic;iik giinahlardan olup, Tevella2 ve Tebarra'mn3 da bir 
olc;iisii say1lmaz."4 

Acaba ibni Ebil Hadid'in boyle.hiikiim vermesi ve bu yonde 
gorii~ belirtmesi dogru mudur? Boylesine biiyiik bir olay1 kiic;iik 
giinahlardan telakki etmesi miimkiin olabilir mi? Bu konuda ha
kemligi sizlere b1rak1yoruz. 

I -Serh'u Nehci'l-Belaga, ibni Ebil Hadid, c.l, s.49 
2 -Tevella; Allah'm dostlanyla dost olmak. 
3 -Teberra; Allah'm di.i~manlanyla di.i~man olmak. 
4 -Serh'u Nehci'l-Belaga c.6,s.50. 

ri 
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21-Hz. Fatima'mn (s.a) Kap1yla Duvar Arasma S1kI~mas1 

Allame Meclisi, Siileym b. Kays Hilali Kufi 'nin kitabmdan 
~oyle nakleder; Eban b. Ayya~, Siileym'den nakletmi~tir; "Sel
man ve Abdullah b. Abbas dediler ki; "Resul-i Ekrem (s.a.a) ve
fat ettigi zaman cenazesi heniiz topraga verilmemi~ti ki insanlar 
Resul-i Ekrem'e (s.a.a) kar~t ahitlerini ve verdikleri sozlerini 
bozdular ve miirtet oldular. Allah Resulii (s.a.a) tarafmdan tayin 
edilen vasiyetin askine yanh~ bir emir iizerine bir araya geldiler. 
Hz. Ali (a.s), Allah Resuliiniin (s.a.a) cenaze i~leriyle me~guldii. 
Gusiil, kefen ve hanut i~lemlerini tamamlad1ktan sonra miibarek 
cenazesine namaz k1ld1 ve topraga verdi. 

Sonra evine dondii ve Allah Resuliiniin (s.a.a) vasiyeti iizeri
ne Kuran-1 Kerim'i toplamaya ve diizenlemeye ba~ladt. Kuran-1 
Kerim ile me~gul olmas1 Hazreti geli~en ve cereyan eden diger 
i~lerden ahkoydu. 

Omer, Ebubekir'e ~oyle dedi; "Bu adam (Hz. Ali) ve 
Ehlibeyt'inin haricinde herkes sana biat etti, biriyle ona haber 
gonder de gelsin sana biat etsin." 

Ebubekir, bu i~ ic;in Omer'in amcasmm oglu Kunfuz'u go
revlendirdi ve onunla; "Allah Resuliiniin (s.a.a) halifesinin dave
tini kabul et!" diye bir mesaj yollad1. 

Kunfuz, birkac; kez Ebubekir tarafmdan Hz. Ali'nin (a.s) 
huzuruna gitti ve mesajlan iletti. Ancak Hz. Ali (a.s) onun bu 
c;agnlanna aldm~ etmedi. 

Omer, bu i~e ofkelenerek Haldi b. Velid'i ve Kunfuz'u yam
na c;agird1 ve odun toplamalanm emretti. Onlar da Omer'in istegi 
iizerine odun toplayarak, Omer ile birlikte Hz. Ali'nin (a.s) evine 
dogru yola koyuldular. Hz. Fatima (s.a) kapmm arkasmda dur
mu~tu. Heniiz Allah Resuliiniin (s.a.a) mateminde baglad1g1 or
tiisii ba~mdaydt. Babasmm vefatmdan dolay1 a~m iiziintusiinden 
oldukc;a zay1flam1~t1. Omer, kap1ya dayanarak "Ey Ebu Talib'in 
oglu! Kap1y1 ac;!" diye feryat etti. 

Hz. Fatima (s.a) ~oyle buyurdu; "Ey Omer! Benim senin
le ne i~im olur? Matemde oldugumuzu bildigin halde nic;in bizi 
kendi halimize b1rakm1yorsun?" 

Omer; "Kap1y1 ac;, yoksa evinizi yakanm!" dedi. 

.• I 



124 Hiiziinler Evi 

Hz. Fattma (s.a) ~oyle buyurdu; "By Omer! Allah'tan korkmuyor 
musun? Nasil izinsiz evime girebiliyor ve bize saldrrabiliyorsun?" 

Omer, kararmdan vazge9medi, ate~ istedi ve evi ate~e verdi. 
Sonra yanmakta olan kapiyi itti ve zorla i9eri girdi. Kar~ismda 
Hz. Fatlma'yi (s.a) gordu. Hz. Fatima (s.a); "Ey babacigim, ey 
Allah'm Resulu" diye feryat etti. 

Omer, kihcirn kmmdan 9ekti ve Hz. Fatlma'nm (s.a) kabur
gasma vurdu. Hz. Fatima (s.a) acidan feryat etti. Omer, bu defada 
krrbaciyla kollanna vurdu. Hz. Fatima (s.a) "babacigim" diye fer
yat etti. Bu sirada Hz. Ali (a.s) aceleyle geldi, Omer'in yakasmdan 
tutarak onu yere devirdi, yere du~unce boynu ve bumu yaraland1. 
Hz. Ali (a.s) onu oldurmek istedi ancak Resul-i Ekrem'in (s.a.a) 
kendisine ettigi vasiyeti hatrrlad1. Resul-i Ekrem (s.a.a) meydana 
gelecek olaylarda Hz. Ali'ye (a.s) sabirh olmasirn vasiyet etmi~ti. 
Hz. Ali (a.s) Omer'e hitaben ~oyle buyurdu; "Ey Sahhak'm oglu! 
Muhammed'i (s.a.a) peygamberlik makamma seren Allah 'a an
dolsun ki eger Resul-i Ekrem 'in (s.a.a) vasiyeti olmasaydt iznim 
olmadan evime girmeye giiciiniin yetmeyecegini biliyordun. " 

Omer, feryat ediyor ve adamlanndan yardim istiyordu. Bir grup 
cemaat yardimma ko~tu. Onlarda zorla eve girdiler. Hz. Ali'den (a.s) 
zorla biat almak i9in Hazreti surukleyerek mescide goturduler. Bu si
rada Hz. Fatima (s.a) kapmm yanmda durmu~tu. Kunfuz yine krrba
ciyla Hz. Fatima'ya (s.a) vurdu. Hz. Fatima (s.a) dunyadan g69tugun
de kirba9 darbeleri tlpki bir bileklik gibi kollanna iz b1rakmi~t1. Sonra 
kunfuz kapiyi oylesine hizh bir ~ekilde itti ki kapi Hz. Fatlma'rnn (s.a) 
kaburgalanm ezdi. Kapmm demirlerinden biri kaburgasmi krrdi ve bu 
~iddetli darbeyle kammdaki 9ocugunu du~urdu. 0 olaydan sonra da 
yataga du~tu ve sonunda yuce ~ehadet mertebesine ula~t1. 

22-Kunfuz'a Te~ekkiir 

Muellif der ki: Suleym b. Kays'tan ~oyle rivayet edilmi~tir; 
"Omer, bir yil boyunca butun 9ah~anlann maa~mm yansmi hu
kumet but9esinin ve verginin az oldugu gerek9esiyle odemedi. 
Ancak Kunfuz'un ucretini tam olarak eksiksiz odedi. Suleym 
~oyle diyor; "Allah Resulunun (s.a.a) mescidine gittim. Mesci
din ko~esinde bir grup cemaatin oturdugunu gordum. Selman, 

'c" 1 
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Ebuzer, Mikdad, Muhammed b. Ebubekir, Omer b. Ebu Semle 
ve Kays b. Sa'd b. Ubade'nin haricindekilerin tamami Ha~imo
gullanndand1. Resul-i Ekrem'in (s.a.a) amcasi Abbas, Hz. Ali'ye 
(a.s) ~oyle dedi; "Ni9in Omer, diger 9ah~anlarm ayhklanrn azalt
tl ama Kunfuz'un ayhgmi azaltmadi?" 

Hz. Ali (a.s), etrafma bakmdiktan sonra gozunden ya~lar 
akitarak ~oyle buyurdu; "Hz, Fattma'ya (s.a) vurdugu ktrbar 
darbeleri yiiziinden ona kar$l $iikranlarim dile getirmek irin 
Kunfuz'un iicretini azaltmadt. Fatima (s.a) diinyadan gor etti
ginde ktrbar izleri ttpkt bileklik gibi kollarmda belliydi. " 

23- Hz. Hasan'm (a.s) Mugayra b. Su'be'ye Sozleri 

Yine Suleym b. Kays ~oyle rivayet eder; "imam Hasan (a.s), 
Muaviye ve taraftarlarma kar~i sundugu geni~ ve detayh ihti
cacmda (delil) Hz. Ali'ye (a.s) yaki~iksiz ve 9irkin sozler isnat 
eden Mugayra b. $u'be'ye ~unlan soyledi; "Ey Mugayra! Sen 
Allah 'm dii$mam, Kuran 'm muhalifi ve Allah Resuliinii (s.a.a) 
yalanlayan birisin ... Sen, Allah Resuliiniin (s.a.a) k1zma dar
be vurarak, yaraladm ve karnmdaki rocugunun dii$mesine 
neden oldun. Bu sayg1s1zca tutumunla Allah Resuliine (s.a.a) 
ha$ kaldtrdm ve Hz, Fattma'mn (s.a) $antnda "Sen cennet ka
dmlarmm hammefendisisin" buyr.ugunu gormezlikten geldin. 
Ey Mugayra! Allah seni cehennem· ate$ine atsm ve soyledigin 
yalan dolu sozlerin vebalini boynuna koysun. "1 

24-Hz. Ali'den (a.s) Biat Ahnma Olayma 
Ba~ka Bir BakJ.~ Ve Fatima'nm (s.a) Himayesi 

Ara~tlrmaci ve buyuk filozof Feyz-i Ka~ani "ilmu'l Yakin" 
adh eserinde "iltihab'u Niyrani'l Ehzan" isimli kitaptan naklen 
Hz. Ali'nin (a.s) evine saldm konusunu ~oyle anlatir; "Omer, bir 
grup azat olmu~ koleleri ve munafiklan etrafma toplayarak on-

1 -Rivayetlerde Mugayra b. Su'be'nin bizzat Hz. Fatlma'ya (s.a) darbe 
vurdugu hakkmda a91k bir ifade yoktur. Ancak i11sanlan Ehlibeyt (a.s) aleyhi
ne ki~kutan bir ~eytan ve bozguncu oldugu vurgulanm1~tlf. Bu ytizden imam 
Hasan'm (a.s) maksad1 ~u olabilir; o, Hz. Fat1ma'nm (s.a) darbe almas1 sonucu 
oldiiri.ilmesinde biiyiik ve esasi bir rol oynam1~tlf. Miitercim. 
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larla birlikte Hz. Ali'nin (a.s) evine dogru hareket etti. Kapmm 
kapah oldugunu gortince ; "Ey Ali! Evden d1~an 91k, Allah'm 
halifesi seni huzuruna 9agmyor!" diye feryat etti. 

Hz. Ali (a.s) kap1y1 a9mad1. Omer ve yanda~lan kapmm 
oniine odunlar y1gd1lar. Ate~ getirip, kap1y1 ate~e vermek iste
diler. Omer ~oyle feryat etti; "Allah'a andolsun ki eger kap1y1 
a9mazsan evini yakanm." 

Hz. Fatima (s.a) evi yakmak istediklerini anlaymca kap1y1 
a9t1. Fatima'nm (s.a) ortiisiinii ortmesine flrsat vermeden kap1y1 
iterek zorla i9eri girdiler. Fatima (s.a) kendini namahremlerden 
korumak i9in kapmm arkasma sakland1. Omer, kap1y1 itmeye 
ba~lad1. Bu s1rada kapmm arkasmda olan Hz. Fatima (s.a) kap1 
ve duvar arasma s1k1~t1. Omer ve yanda~lan zorla i9eri girdiler. 
Hz. Ali (a.s) bir serginin iizerinde oturmu~tu. Zalim topluluk et
rafm1 sardilar ve yakasmdan tutarak zorla mescide gotiirdiiler. 

Hz. Fatima (s.a) gelerek kocas1 Ali (a.s) ile kalabahgm or
tasmda durdu, onlara hitaben ~oyle buyurdu; "Allah 'a andolsun 
ki amcamm ogluna zuliim ederek, zorla siiriikleyip mescide 
gotiirmenize miisaade etmem. Yaziklar olsun size, ne de r.;abuk 
Allah 'ave Resuliine (s.a.a) ihanet ettiniz ve Ehlibeyt'ine zuliim 
ettiniz. Halbuki Allah Resulii (s.a.a) bize itaat etmenizi ve biz
leri sevmenizi sizlere emretmi!J ve kar!jtla!Jacagimz i!}lerinizde 
biz/ere sarilmamzi ogiitlemi!}ti. Yiice Allah Kuran-1 Kerim'de 
!Joyle buyurmu!jtur; "De ki: Sizden, tebligime kar!Jthk bir iicret 
istemiyorum, istedigim, ancak yakmlarima sevgidir. m 

Ravi ~oyle diyor; "Hz. Fatima'nm (s.a) bu konu~malan 
iizerine kalabahgm bir9ogu dag1ld1. Omer, bir grup taraftanyla 
orada kald1. Amcasmm oglu Kunfuz'a ~oyle dedi; "Ktrbacmla 
Fattma'ya vur!" 

Kunfuz, k1rbac1yla Hz. Fatima'nm (s.a) s1rtma ve kollanna 
vurdu. K1rba9 izleri viicuduna iz b1rakt1. Kammdaki 9ocugunun 
dii~mesindeki en biiyiik etken vurulan k1rba9 darbeleriydi. Resul-i 
Ekrem (s.a.a) daha onceden o 9ocuga Muhsin ad1m vermi~ti. Azgm 
ve zalim topluluk Hz. Ali 'yi ( a.s) siiriikleyerek mescide Ebubekir 'in 
yamna gotiirdiiler. Bu s1rada Hz. Fatima (s.a) Hz. Ali'yi onlann 
elinden almak i9in aceleyle mescide geldi ama kocasm1 onlann 

1 -Sura,23. 

l 
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ellerinden kurtaramad1. Oradan babasmm kabrine gitti. Yiirekleri 
paryalarcasma gozya~1 dokiiyor ve ~u ~iiri okuyordu; "Babac1g1m! 
Nefesim biitiin hiiziinlerimle sineme hapsedilmi!}tir. Ke!}ke o hii
ziinlerimle ruhum bedenimden r.;1ksayd1. 

Babac1g1m! Senden sonra diinya ya!Janttsmda hir.;bir hayir 
yoktur. Aghyorum; olmaya ki senden sonra uzun ya!jayayim. 

Babactgtm! Senden ayrilmak ne de zordur, el-aman !JU ayrilik
tan, ne de ac1d1r habibin Ebu'l Hasan Emirii'l-Miiminin Ali'den 
ayrilmak; 0, iki torunun Hasan (a.s) ve Hiiseyin'in (a.s) babas1-
d1r. Onu r.;ocuklugunda sen terbiye ettin. Biiyiidiigiinde de kendine 
karde!J ktldm. 0 senin nazarmda insanlarm en sevgilisi ve asha
bmm en iistiiniiydii. islam 't kabul etmekte herkesten one ger.;ti ve 
seninle hicret etti. Ey aziz babactgtm ve ey insanlarm en iistiinii! 

Simdi onu ttpkt bir deveyi r.;ektikleri gibi esir almt!J siiriik
liiyorlar." 

Su ~iirlerin ardmdan kalbinden yiirekleri par9alayan bir ah 
9ekerek ~oyle buyurdu; "Ey Muhammed, ey Allah 'm habibi, ey 
Ebul Kastm ve ey Ahmed! Ne kadar da azdtr yard1mc1lar, ne de 
biiyiik bir musibettir bu ve ah !JU act zamamn elinden." 

Hz. Fatima (s.a) yiirekleri yak1p, par9alayan ~u sozlerinden 
sonra feryat etti ve bay1larak yere y1g1ld1. Aglama seslerini i~iten 
herkes yiiksek seslerle aghyordu. Oyle ki Peygamberin (s.a.a) 
mescidi tam bir matem havasma biirtindii. 

Sonra Hz. Ali'yi (a.s) Ebubekir'in kar~1sma getirdiler ve eli
ni uzatip biat etmesini soylediler. 

Bunun iizerine Hz. Ali ( a.s) ~oyle buyurdu; "Allah 'a andolsun 
ki biat etmeyecegim. <;iinkii benim biatim sizlere sabittir. " (Sizler 
Gadir-i Hum' da bana biat ettiniz ve biatinize baglt kalmaltsmiz.) 

25-Ebubekir'in Elini Hz. Ali'nin (a.s) Eline B1rakmas1 

Resul-i Ekrem'in (s.a.a) sahabesinden ve aym zamanda 
Hz. Ali'nin (a.s) dostlanndan olan Udey b. Hatem, ~oyle diyor; 
"Allah 'a andolsun ki Hz. Ali 'yi ( a.s) Ebubekir 'e biat etmesi ir.;in 
yakasmdan tutup mescide dogru siiriikleyerek gotiirdiiklerinde 
onun bu haline ir.;im yandtgt kadar kimseye yanmamt!Jll, " 

Hz. Ali (a.s); "Eger biat etmezsem ne olur?" diye buyurdu
gunda ona; "Boynunu vururuz" dediler. 
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Sonra ba~m1 gokyiiziine kald1rarak ~oyle dedi; "Ya Rab
bi! Sen $ahit ol ki bu topluluk benim Allah 'm kulu ve Resul-i 
Ekrem'in (s.a.a) karde$i oldugumu bildikleri ha/de beni oldiir
meye gelmi#er. " 

Onlar bir kez daha Hz. Ali'ye; "Biat etmek i9in elini uzat!" 
dediler. 

Hazret biat i9in elini uzatmad1. Onlar zorla Hz. Ali'nin (a.s) 
elin.den tutarak 9ektiler. Hz. Ali (a.s) avcunu s1k1ca kapatt1. Orada 
haz1r bulunan cemiyet tum gii9lerini kullanarak elini a9mak iste
diler ancak ba~aramadilar. Sonunda elini a9amayacaklanm an
laymca Ebubekir' in elini Hz. Ali' nin ( a. s) kapah eline siirdiiler. 1 

Hz. Ali (a.s) o haliyle yiiziinii Allah Resuliiniin (s.a.a) miibarek 
kabrine 9evirmi~ ve ~oyle sesleniyordu; "Anam oglu! Bu kavim 
beni cidden zayif gordiiler ve nerede ise beni oldiireceklerdi. m 

Ravi der ki; "Hz. Ali (a.s) Ebubekir'e hitaben $U iki beyiti 
okudu; "Eger sen $Ura yoluyla ha/km onderligini iistlendiysen, 
bu nastl bir $Uradtr ki o :JUraya (benim gibi) me$veret tarajlart 
diihil edilmedi. Eger akrabaltgmt deli/ olarak sunuyorsan bu 
i$e digerleri senden daha yakmdtrlar. m 

Ardmda siirekli ~u ciimleyi tekrarhyordu; "Ne kadar ilginr
tir ki hilafet Peygamber (s.a.a) ile sahabelik (birliktelik) yoluyla 
sabit oluyor ama birliktelik ~e akrabaltkla sabit olmuyor. " 

26-0mer'in Dilinden Evin Yakllma Olay1 

Omer b. Hattab, Muaviye'ye yazd1g1 mektupta Hz. Ali'nin 
(a.s) biati ve evinin ate~e verilmesi olay1m ~oyle anlatir; ... Daha 
onceden taraftarlanmla yaptig1m me~veret iizerine Ali'yi (a.s) 
evinden 91karmak amac1yla evine gittim. Evin hizmet9isi Fizze d1-
~an 91kt1. Ona; "Ali'ye (a.sJ soyle d1~an 91ksm ve Ebubekir'e biat 
etsiri, 9iinkii biitiin Miisliimanlar ona biat etmi~lerdir." dedim. 

Fizze; "Emirii'l-Miiminin Ali (a.s) (Kuran-1 Kerim'i topla
makla) me~guldiir." dedi. 

"Bu sozleri bir kenara b1rak! Sen Ali'ye (a.s) d1~an 91kmas1-
m soy le aksi takdirde i9eri girip, zorla d1~an 91karacag1z" dedim. 

1 -Su rivayete gore Hz. Ali (a.s) biat etmemi~tir. Mutercim. 
2 -A'raf, 150. 
3 -Bu iki beyit ~iir Nehcu'l-Belaga'nm 190. hutbesinin ilgili bolilmunde 

zikredilmi~tir. 
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Bu s1rada Fatima (s.a) d1~an 91kti, kapmm arkasmda durarak 
~oyle dedi: "Ey yoldan r1kmt$ yalancilar, ne soyliiyorsunuz ve 
bizden ne istiyorsunuz?" 

"Ey Fatima! Ni9in amcanm oglu cevap vermek i9in seni yol
luyor da kendisi ortiilii perdeler ardmda oturuyor?" dedim. 

Fatima (s.a) bana ~oyle cevap verdi; "Ey Omer! Senin az
gmltgm ve isyanm beni evimden r1kard1. H iicceti hem sana ve 
hem de dogru yoldan sapmt$ herkese tamamladtm. " 

"Bu faydas1z ve kadmca sozleri bir kenara birak da Ali'ye 
soyle d1~an 91ksm!" dedigimde bana ~oyle buyurdu; "Sen ne 
sevgiye ne de keramete laytksm. Ey Omer! Beni $eytanm or
dusundan mt korkutuyorsun? Sunu bilesin ki $eytamn ordusu 
zayiftir. " 

"Eger Ali evden d1~an 91kmazsa odun getirip, evi i9inde
kilerle yakanm, ya da biat i9in mescide dogru siiriikleyip go
tiiriiriim. dedim." Sonra Kunfuz'un kirbacm1 ald1m ve onunla 
Fatlma'ya (s.a) vurdum. Ardmdan Halid b. Velid'e; "Adamla
nnla buraya odun getir!" dedim. Sonra Fatima'ya (s.a) evi ya
kacag1m dedim. 

Fatima (s.a) bana; "Ey Allah'm, Resuliiniin (s.a.a) ve 
Emirii'l-Mii.minin Ali'nin dii~mam!" diye hitap etti ve ellerini 
uzatarak eve girmeme engel olmak istedi. Onu uzakla~tird1m, 
kap1y1 h1zhca ittim ve kap1y1 b1rakmas1 i9in k1rbac1mla ellerine 
vurdum. Kirbacm ac1smdan feryat ederek aglad1. 0 kadar hii
ziinle aghyordu ki neredeyse kalbim yumu~ayacak ve bu i~ten 
vazge9ip, geri donecektim. Ali 'nin kinlerini ve Kurey~in biiyiik
lerinin (mii~riklerinin) ak1tt1g1 kanlan hatirlad1m ve ... Ayagtm
la kap1ya vurmaya ba~lad1m. Fatlma'nm (s.a) aglay1p s1zlanma 
seslerini i~ittim. 0 kadar yiiksek bir sesle feryat etti ki bu sesin 
tum Medine ~ehrini altiist edecegini sand1m. Fatima (s.a) ~oyle 
diyordu; "Ey babactgtm! Ey Allah 'm Resulii (s.a.a)! Bak gor 
ki senin sevgili kizma nastl davramyorlar. Ah! Ey Fizze! Gel 
de bana yardtm et! Allah 'a andolsun ki karmmda ta$td1g1m 
rocugum oldii. " 
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Fatima (s.a) 9ocugunu dti~tiriince 9ektigi acidan kapmm ar
kasmdaki duvara yasland1. Kapiyi ~iddetli bir ~ekilde ittim. Eve 
girdigimde Fatima (s.a) o haliyle kar~imda durdu. Arna ofkem 
o kadar ~iddetliydi ki sanki goztimtin ontindeki perde kaldml
mi~ti. Pe9eyle orttilti ytiztine oylesine bir sille vurdum ki yere 
yigild1. (Mektup uzun oldugu i9in devammi nakletmeyi uygun 
gormtiyoruz.) 1 

27-Hz. Zehran'mn (s.a) Dilinden Dinleyelim! 

"ir~adu'l Kulub" adh eserde ~oyle nakledilmi~tir: Hz. Fatima 
(s.a) ~oyle buyurdu; "Evimizi i9indekilerle birlikte yakmak i9in 
bol miktarda odun getirdiler. "Ben kapmm arkasmda durmu~ ve o 
azgm ve saldirgan toplulugu i~lerinden vazge9irmek ve bize yar
dim etmeleri i9inAllah'a ve Resultine (s.a.a) yemine veriyordum. 
Omer, Ebubekir'in azat ettigi Kunfuz'un elindeki kirbaci kaparak 
kollanma vurdu. Vurdugu kirba9lar hpki bir bileklik gibi kolla
nma iz birakt1. Sonra kapiyi tekmeledi ve kapiyi tizerime dogru 
itti. Kamimdaki 9ocukla ytiztistti yere yigildim. Tutu~mu~ ate~in 
alevleri ytiztimti yakiyordu. 0, eliyle bana vuruyordu. Kulagimda
ki ktipe koptu ve yere dagild1. Sanci ve aci tum vticudumu kaplad1. 
Masum yavrum Muhsin karmmdan dti~erek can verdi." 

28-Mira~ Gecesinde Hz. Zehra'nm (s.a) Ugrayacag1 
Zuliimiin Allah Resuliine (s.a.a) Bildirilmesi 

Mira9 gecesi Allah'u Teala'nm Resul-i Ekrem'e (s.a.a) bil
dirdigi haberlerden biri de ~uydu; YticeAllah, Peygambere (s.a.a) 
hitaben ~oyle buyurdu; "Kizm Fatima (s.a) zuliimlere maruz 
kalacak, hakkmdan mahrum edilecek ve senin ona verdigin 

I -Bu mektubu Allame Meclisi Biharu'l-Envar adh eserinin eski bask1-
smm 8. cildinin, 222. sayfasmda geni~ bir ~ekilde nakletmi~tir. Allame ~oyle 
diyor; "Bu mektup "Delailu'l imame" adh kitaptan ahnm1~t1r. Soyle ki imam 
Htiseyin'in (a.s) ~ehadetinden sonra Abdullah b. Omer bir grup halk ile Sam'a 
giderek Yezid'e itiraz ettiler ve Kerbala'daki yaptlg1 al9ak9a i~lerini ele~tirdiler. 
Yezid, Abdullah'a; "Babanm mektubunu sana gostermemi ister misin?" dedi. 
Sonra, sand1ktan mektubu 91kararak Abdullah'a gosterdi. (Yukanda okudugu
nuz mektup o mektubun ozetidir.) Mtitercim. 
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mirast gasp edilecektir. Hamile oldugu halde ona vuracaklar, 
izinsiz, zorla evine girecekler ve onu rok iizeceklerdir. Sonra 
onu savunacak biri olmaz, aldtgt darbeler sonucu rocugunu 
dii:jiirecektir ve rocugunu oldiirecekler." 

Bunun tizerine Resul-i Ekrem (s.a.a) ~oyle buyurdu; "Biz 
Allah 'miz ve ona donecegiz. Allah '1ml Senin yolunda ola
cak olan bu olaylari kabul ediyor, emrine teslim oluyor ve 
dergahmdan sabtr ve tevfik istiyorum. " 

29-Hz. Fatim'y1 (s.a) incitenlerin Azab1 

Nakledilen bir rivayette kiyamet gtinti hakkmda mahke
me kurulacak ve intikami almacak ilk kimse Hz. Ali'nin (a.s) 
oglu Hz. Muhsin'dir. Hz. Muhsin'in katili ve Kunfuz ilahi 
mahkemede yargilanacaktir; onlara ate~ten kirba9la vurularak 
mahkemeye getirilirler. Eger o kirba9tan sadece biri yeryti
ztindeki denizlere dti~se dogudan batiya btittin sulan kaynatir, 
onlardan bir par9asi daglann tizerine konsa sicagmdan btittin 
daglar erir ve kill olur. i~te Hz. Muhsin'in katiline o kirba9tan 
vurulacak. 

Mufazzal b. Omer, naklettigi uzun ve detayh bir rivayette 
Hz. imam Cafer Sadik'm ~oyle buyurdugunu naklediyor; "Ki

yamet gtinti Hz. Hatice (s.a) ve Emirii'l-Mti~inin Ali'nin (a.s) 
annesi Fatima b. Esed (s.a), Hz. Muhsin'i ta~irlar. -Onlar aglayip, 
sizlarlar, annesi Fatima (s.a) ise Kuran-i Kerim'in ~u ayetlerini 
tilavet eder; "Bu, iizerimize ald1g1m1z bir vaat oldu. Biz, (vaat 
ettigimizi) yapariz. "1 

"Herkesin, iyilik olarak yapttklarim da kotiiliik olarak yap
ttklarim da kar:jtsmda haztr buldugu giinde (insan) isteyecek ki 
kotiiliikleri ile kendisi arasmda uzun bir mesafe bulunsun. m 

Sonra Hz. imam Sadik (a.s) o kadar agladi ki mtibarek saka
h goztinden akan ya~larla i~land1. Ardmdan ~oyle buyurdu; "Bu 
musibeti anarken aglamayan goz, aydmltk yiizii gormesin." 

1 -Enbiya, 104. 
2 -Al-i imran, 30. 
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30-Hz Ali'nin (a.s) Kiyametteki Hazinesi 

Resul-i Ekrem (s.a.a), Hz. Ali'ye (a.s) ~oyle buyurdu; "$iip
hesiz ki cennette senin bir hazinen olacaktir; sen, cennetin iki 
boynuzusun. "(iki boynuzdan maksat cennetin susu olan Hz. Ha
san ve Hz. Huseyin'dir.) 

Merhum $eyh Saduk ~oyle diyor; "Baz1 ustatlanmdan duy
dum ki ~oyle diyorlard1; "Hazineden maksat Hz. Fatlma'nm 
(s.a) kap1yla duvar arasma s1k1~tmlarak kammdan du~en oglu 
Hz. Muhsin'dir. Bu sozli soyleyen listat sozlerine ~oyle delil 
gosteriyordu; "insanm dti~tirtilen evlad1 ofkeli bir halde cenne
tin kap1smda bekler, ona; "Cennete girl" dendiginde ~oyle ce
vap verir; "Baham ve annem benden once cennete girmeden 
cennete girmem ... " 

31-Ehlisiinnet Alimlerinden Ve Ustatlarmdan Nezzam'm 
Sozii 

Sayg1deger Seyyid Mevlana Mir Hamid Htiseyin Hindi, 
"Abakatu'l-Envar" adh kitabmda Ehlisunnet alimlerinden Selahud
din Safedi'nin yazd1g1 "el-Vafi bil-Vefeyat" adh kitapta Ebu Omer 
ve Cahiz'in listad1 olan Nezzam'm biyografisiyle ilgili boltimde 
~oyle nakleder: Nezzam1 ~oyle dedi;"Resul-i Ekrem (s.a.a) imamet 
makammm Hz. Ali 'ye ( a.s) mahsus oldugunu a9Ik bir ~ekilde beyan 
etmi~ ve Hazreti bu makama tayin etmi~tir. Bu durumdan btitlin sa
habe haberdar oldu. Ancak Omer bu haberi Ebubekir'den gizledi. 
Nezzam, sozlerinin devammda ~oyle der; "Omer, Ebubekir ile bir
likte biat glinu Fatlma'mn (s.a) kaburgasma darbe vurdu. Onlann 
vurduklan bu darbeyle de karmndaki oglu Hz. Muhsin dti~tli." 

32-Resul-i Ekrem'in (s.a.a) Hubar'm Oldiiriilmesini Caiz Bilmesi 

Ehlisilnnet'in tanmm1~ alimlerinden ibni Ebil Hadid "$erh'u 
Nehci'l-Belaga" adh eserinde ~oyle diyor; "Hicretin altmc1 y1-
lmda ger9ekle~en Mekke'nin fethinde Hubar b. Esved adh bir 
~ah1s m1zrag1yla deve ilzerinde olan Resul-i Ekrem'in (s.a.a) klZl 
Zeyneb'i korkuttu. Devenin ilrkmesi ilzerine Zeynep kammdaki 

1 -Nezzam olarak unlenen ibrahim b. Seyyar Basri (o.835-845) Mu'tezile 
firkasmm tanmm1~ kelam alimlerindendir ve ayrn zamanda btiyiik bir islam 
yazand1r. "el-Mtincid'u fil A'alam." 
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9ocugunu dil~tirdti. Resul-i Ekrem (s.a.a) Hubar b. Esved'in ka
mna herhangi bir ihtiram gostermedi. (Yani Hubar'm oldtirtilme
sini caiz k1ld1.) 

ibni Ebil Hadid, konu~masmm devammda ~oyle diyor; "Ben 
bu haberi ilstad1m Ebu Cafer Nakib'e okudum." 

Ostad1m ~oyle dedi; "Eger Resul-i Ekrem (s.a.a) Hubar'm, 
Zeyneb'i korkutarak 9ocugunun dil~mesine sebep oldugu i9in kanm 
doktilmesini caiz biliyorsa bundan ~u anla~1hyor ki eger Resul-i Ek
rem (s.a.a) hayatta olsayd1 Fat1ma'y1 (s.a) korkutarak 9ocugunun dti~
mesine neden olan kimsenin karumn doktilmesini de caiz ederdi." 

Ostad1ma; "Fatima (s.a) korkutuldu ve Muhsin kammdan dil~e
rek oldti" sozilnil sizden taraf nakledebilir miyim?" ordum. 

Ebu Cafer Nakib ~oyle dedi; "Bu rivayetin ne dogrulugunu 
ne de ge9ersiz oldugunu benden taraf nakletme. Yammda bulu
nan birtak1m rivayetlerden dolay1 ben burada 9ekimser kahyor ve 
gorli~ belirtmiyorum." (ilstat takiyye ederek sessiz kald1.) 

Milellif der ki; "Seyyid Cezui ne kadar da gtizel soylemi~tir: 
"0 iki ki~i Resul-i Ekrem'in (s.a.a) vefatmdan sonra 

Fattma'ya (s.a) ard1 ardtna gazap yudumlar,m tatt1rd1lar. Bu 
yudumlar ne kadar da ac1yd1. 0 iki ki~i Fatima 'y1 (s.a) ojkelen
dirdiler. Ama aslmda goklerin Rabbini ojkelendirdiler. Fatima 
(s.a) kimin k1z1yd1? Kimin e#ydi? Kimlerin annesiydi? (Tiim 
bu makamlar, goz ard1 ettiler.) O'na zulmii kendine siinnet edi
nen kimsenin vay haline! 

HZ. FATIMA'NIN (S.A) MUSiBETiNE 
iMAMLARIN UZUNTULERi 

1-imam Cevad'm (a.s) Hiiznii 

Taberi'nin "Delailu'l imame" kitabmda Zekeriya b. 
Adem'den ~oyle nakledilir; "imam R1za'nm (a.s) huzurunday
d1m, birden imam Cevad'1 (a.s) babas1 imam Riza'nm (a.s) hu
zuruna getirdiler. imam Cevad (a.s) dort ya~mdan daha kil9ilktli. 
i9eri girince elini yere koyup ba~m1 gokyilzilne kald1rarak uzun 
bir miiddet dil~ilnceye dald1. 

imam R1za (a.s) evladma ~oyle buyurdu: "Camm sana feda 
olsun! Ni9in derin dil~ilncelere daldm?" 
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imam Cevad (a.s) cevabmda; "Annem Hz. Fattma'ya (s.a) 
edilen onca zuliimleri dii~iiniiyordum. Allah' a andolsun ki o iki 
ki~iyi kabirden y1kartacagim sonra ate~ ile yakacagim ve kiilleri
ni denize serpecegim" dedi. 

imam Riza (a.s) oglunu yanma <;agirdi, iki ka~mm arasmi 
optii ve sonra ~oyle buyurdu; "Baham ve annem sana feda ol
sun! Sen imamet makamma layiksm." 

2-imam Muhammed Baklr Ve imam Sad1k'm (a.s) 
Uziintiileri 

Nakledilir ki: "imam Muhammed Bakir'm (a.s) hastalamp, 
ate~i yiikseldigi vakitler soguk suyu bedenine doker, sonra yiik
sek sesle; "Ey Muhammed'in klZl Fatima (s.a)!" diye o yiice ha
mmm ismini anard1. 

Allame Meclisi imamm (a.s) bu davram~mi ~oyle a<;ikla
maktadir; Belki de imam Bakir'm (a.s) feryadmm sebebi ~uydu; 
0, Hz. Fattma'nm (s.a) mukaddes ismini anarak hastahgmdan 
~ifa bulmak istiyordu. 

Miiellif der ki: "biiyiik bir olasihkla ate~ 0 'nun latif cismini yak
tlgi gibi aym ~ekilde zulme ugrami~ annesinin musibetinden duydu
gu hiiznii de kalbini yakiyordu. Boylece annesinin ugradigi haksizhk 
bu iiziintiisiiniin iistiinii kapatlyordu. Viicudunun ate~ini soguk suyla 
dindirdigi gibi annesinin musibetini anarak da hiizniiniin ~iddetini 
azaltlyordu. Nitekim iizgiin bir insan kalbinin derinliginden ah 9ekip, 
derin nefesler aldigmda iiziintiisii ve sikintisi az da olsa hafifler. Zira 
Hz. Fatlilla'nm (s.a) musibeti evlatlannm ve Ehlibeyt'in (a.s) kalbin
de keskin kih<; ve bi9agm etkisinden daha aci ve yakici ate~in acism
dan daha ~iddetlidir. <;:unkii onlar siki bir takiyye ortammda ya~iyor 
ve anneleri Hz. Fatlma'mn (s.a) musibetlerini a9ik9a dile getirme 
olanaklanna sahip degillerdi. Dolayisiyla Hz. Fatlma'mn (s.a) ismi 
yanlannda amldigmda kalpleri hiiziinle doluyordu. Onlann yiizlerin
deki hiiziin belirtilerini her akil sahibi anlayabiliyordu." 

Nitekim nakledilen rivayette ~oyle gelmi~tir: "imam Sadik'm 
( a.s) dostlanndan olan Sekkuni 'ye Allah bir kiz evlat bah~ettigin
de, imam; "<;:ocuguna hangi ismi se<;tin?" diye sordu. Sekkuni, 
"ona Fattma adm1 verdim." dedi. 

r 
.l 
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Bunun iizerine imam Sadik (a.s) derinden bir ah <;ekti ve 
sonra elini anlma koyarak iizgiin bir ~ekilde oturdu ... 

Daha once de zikrettigimiz gibiAbbas, Hz. Ali'ye (a.s) ~oyle 
sormu~tu; "Ni<;in Omer Kunfuz'u vergiden muafkildi ancak ba~
kalanm buna tabi tuttu?" Hz. Ali (a.s) etrafma bakmdi, gozlerin
den ya~lar akitarak ~oyle buyurdu; "<;iinkii Omer, bu tutumuyla 
Kunfuz'u Hz. Fatama'ya (s.a) vurdugu kzrbarlar karfjzsmda 
odiillendirmek istedi. Fattma (s.a) diinyadan gof ettiginde kzr
bar darbeleri llpkt bir bileklik gibi kollarma iz bzrakmtfjll. " 

3-Be~~ar Mekari'nin Oykiisii 

Biiyiik alimlerimiz' Be~~ar Mekari'den ~oyle naklederler: 
"Kufe'de imam Sadik'm (a.s) huzuruna vardim, bir tabakta Haz
rete hurma getirdiklerini ve ondan yedigini gordiim. Bana; "Ya
mma gel ve ~u hurmadan ye" buyurdu. "Camm sana feda olsun! 
Afiyet olsun dedim; buraya gelirken yolda bir olaya ~ahit oldum. 
Gordiigiim bu olay kar~ismda kamm kabardi, i<;im acidi ve hi9ki
nk bogazima diigiimlendi." 

imam (a.s) ~oyle buyurdu; "Uzerinde olan hakkim i9in yam
ma gel ve ~u hurmadan ye." Yamna yakla~tlm ve hurmadan ye
dim. Sonra bana; "Simdi gordiigiin olayi anlat" buyurdu. Sayle 
dedim: "Yolda gelince hiikiimet memurlanndan birinin bir kadi
na vurarak zindana gotiirdiigiinii gordiim. Kadm yiiksek bir sesle 
"Allah'a ve Resuliine sigmiyorum, Allah ve Resuliinden ba~ka 
kimseye sigmmiyorum!" diyordu. 

imam Sadik (a.s); "Ni<;in kadmi doverek zindana gotiiyor
dular?" diye sordu. 

"insanlardan o kadmm ayagmm siir<;iip yere dii~tiigiinii ve o 
haliyle de; "Ey Fatima! Allah, sana zulmedenleri kendi rahmetin
den uzakla~tirsm!" diye feryat ettigini i~ittim. Kadmm bu sozleri 
iizerine hiikiimet gorevlileri onu tutuklayarak dovdiiler." imam 
Sadik (a.s) bu sozleri i~itince hurma yemeyi biraktt ve ~iddetli 
bir ~ekilde aglamaya ba~lad1. 0 kadar agladi ki mendili, miibarek 
sakah ve gogsii goziinden akan ya~larla island1. Sonra ~oyle bu
yurdu; "Ey Be~~ar! Kalk, birlikte Sehle Mescidine gidelim ve o 
kadmm ozgiirliigiine kavu~masi i<;in dua edelim veAllah'tan onu 
korumasim isteyelim ... " 

1-Allame Meclisi'nin "Tuhfetu'z- Zair" adh eserinde nakledilmi~tir. 
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imam (a.s), Fattma'nm Siilerinden bir kadmm ba~ma gelen 
bu iiziicii olay1 i~ittiginde boylesine derinden etkilenip, iiziilii
yorsa o halde Hz. Fat1ma'mn (a.s) 9ektigi musibetler ona anlatil
d1gmda halinin nasil olacagmt dii~iinebiliyor musunuz? Zalimin 
biri yiiziine sille vurmu~ ve yiiziine ald1gt ~iddetli darbeden kula
gmdaki kiipe par9alamp, yerlere dag1Im1~t1. .. 

4-Kerbela Hadisesi ile Mukayesesi 

Simdiye kadar anlattlan konulardan Hz. Ali'nin (a.s) ne ka
dar 90k musibetlere maruz kald1gt, ugradtgt zuliimler ve daya
mlmast gii9 olaylar kar~tsmda gosterdigi biiyiik sabtr omegini 
ogrenmi~ olduk. O'nun 9ekmi~ oldugu bazt musibetlere hangi 
musibet klyaslamrsa azdtr. Hatta bazt durumlarda ugradtgt haks
hzhk actsmm oglu imam Hiiseyin'in (a.s) Kerbela'daki musibe
tinden daha fazla oldugunu soylersek abartmt~ say1lmaytz. Omek 
olarak Kerbala vakast hakkmda yaztlan "Nefesu'l Mehmum" 
adh kitapta Taberi'den ~oyle nakletmi~tik; "Kerbala'da dii~man 
askerleri 9adtrlara saldtrd1g1 strada Simr b. Zilcev~en m1zragm1 
imam Hiiseyin'in (a.s) 9admna sapladt ve "Ate~ getirin, ~u 9adtr
lan i9indekileriyle birlikte yakacag1m" diye feryat etti. Kadmlar 
9tghklar atarak 9adtrlardan dt~an 9tkttlar. imam Hiiseyin (a.s) 
Simr'e hitap ederek; "Ate~ isteyerek evimi i9indeki akrabalanm
la yakmak m1 istiyorsun? Allah seni cehennem ate~inde yaksm!" 
diye hayktrd1. 

Kerbela vakastm yakmdan goriip, yazanlardan Ebu Mihnef 
der ki; "Siileyman b. Ra~id, Hamid b. Miislim'den ~oyle nakleder; 
Simr'e;"Bu i~ senin maslahatma uygun degildir. Bu i~i yapmakla 
iki kotii ozellige birden mi sahip olmak istiyorsun? Birincisi ilahi 
azaba ugrayacaksm, ikincisi ise 9ocuklan ve kadmlan oldiirecek
sin. Acaba senin emirin erkekleri oldiirmekten ho~lanmaz mt?" 

Simr; "Sen kimsin?" diye sordu. 
"Sana kim oldugumu soylemeyecegim" dedim. Eger kendi

mi ona tamttrsam, soylediklerimi ibni Ziyad'a ihbarlayarak bana 
zarar vermesinden korktum." 

Bu Strada benden ziyade Simr'e daha 90k itaat eden bir ~a
hts yani "Sibs b. Rabi" yakla~arak Simr'e ~oyle dedi: "Ey Simr! 

j 

I 
I 
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Senin soziinden daha 9irkin bir soz i~itmedim ve senin konumun
dan daha kotii bir konuma da dii~medim. Simdi de 9ocuklan ve 
kadmlan oldiirmekle mi gorevlendirildin?" 

Hamid b. Muslim der ki; "Sahadet ederim ki Simr bu sozii 
duyunca utand1 ve 9adtrda olan 9ocuklan ve kadmlan yakmaktan 
vazge9ti. 

Simdi diyorum ki: Simr ahmak ve beyinsiz olmasma rag
men Sibs b. Rabi'nin sozlerinden etkilendi ve 9adtrlan yakmak
tan haya etti. 

Ancak o ~ahts Hz. Ali'nin (a.s) evinin kaptsma dayanarak, 
evi ve i9indekileri yakmakla tehdit etti ve ~oyle dedi; "Camm 
elinde olan Allah 'a andolsun ki evden dt:jart ftktp biat edin, 
aksi takdirde evi sizinle birlikte yakarim. m 

Baztlan ona "Resulullah'm (s.a.a) klZl Fattma'nm (s.a), ev
latlarmm ve Peygamberin hattralannm evde oldugunu hattrlatsa
lar da o bu sozlerden etkilenip, utanmadt ve karanndan vazge9-
medi. Bilakis soylediklerini yapt1. 

Emirii'l-Mi.imin Hz. Ali'yi (a.s) savunacak ne bir dostu ne 
de bir yardtmc1s1 vardt. Nakledilen rivayete gore sadece Ziibeyr 
b. Avam, Hz. Ali'yi (a.s) zorla ve siiriikleyerek mescide dogru 
gotiirdiiklerini goriince elini kthcma gotiirdii ve ~oyle feryat etti; 
"Ey Abdiilmuttallip ogullan! Hz. Ali'ye (a.s) boyle davramld1g1-
m gordiigiiniiz halde sizler hala ya~1yor musunuz?" 

Omer' e sert 9tkt~tt ve ona vurmak i9in k1hctm s;ekti, ancak 
Omer kthcmt elinden aldt ve ta~a vurarak ktrdt. 

5-Hz. Ali'nin (a.s) Mazlumiyeti 

Bi.iyiik muhaddis Sigatu'l-islam Kuleyni, Sudeyr'den ~oy
le nakleder: "imam Muhammed Baktr'm (a.s) huzurundaydtm. 
Resul-i Ekrem'in (s.a.a) vefatmdan sonra ger9ekle~en olaylardan, 
Hz. Ali'nin (a.s) mazlumiyeti ve hakkmm gasp edilmesinden soz 
a9thnca orada haztr bulunanlardan biri imam Baktr'a (a.s) ~oyle 
arz etti; "Allah i~inizi rast getirsin, Ha~imogullanmn izzeti, ha~
meti ve 90k say1daki topluluklanna o giin ne oldu? 

imam Muhammed Baktr (a.s)~oyle buyurdu; "Ha~imogul
lanndan hi9 kimse kalmamt~tt. Onlarm ha~met ve azameti Ca-

l -Serh-u Nehci'l-Belaga, ibni Ebi'l Redid, c.6, s.48. Mtitercim 
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feri Tayyar ve Hamza aralannda oldugu stirece vard1. Hamza ve 
Cafer ~ehit olduktan soma aralannda biri yeni Mtisltiman olmu~ 
Peygamberin (s.a.a) amcas1 Abbas digeri ise Ali'nin (a.s) karde~i 
Akil kald1. Onlar zay1f ve gtic;stiz kimselerdi ve Mekke'nin fet
hinde azat edilmi~lerdi. 

"Allah'a andolsun eger Cafer ve Humza ya$asayd1lar o 
iki ki$i elde ettikleri o makama ula$amazlard1. Eger Hamza ve 
Cafer aramizda hazir olsayd1lar onlar canlanm kurtaramaz ve 
kendilerini helak ederlerdi. " 

Rivayete gore Hz. Ali (a.s), yalmzhgm1 ve haks1zhga ugra
d1g1m her minbere c;1ktigmda a~ag1 inmeden ~u sozleriyle dile ge
tiriyordu; "Allah Peygamberinin (s.a.a) ruhunu ald1g1 giinden 
bu yana ben hep mazlum oldum." 

Musayyib b. N ecbe der ki; "vaktiyle Hz. Ali ( a.s) hutbe oku
dugu s1rada adamm biri; "Yapilan zultimler ne kadar da ag1rd1r!" 
diye feryat etti." 

Hz. Ali (a.s) ona yakla~mas1m soyledi. Adam yakla~mca 
. ~oyle buyurdu; "<;ol kumlarmm ve hayvanlarm iizerlerindeki 
tiiylerin say,smca bana zuliim edildi. " 

Yoldan gec;mekte olan Arabm biri Hz. Ali'yi (a.s) gortince; 
"Ey mazlum Emirti'l-Mtiminin!" diye seslendi. 

Hz. Ali (a.s) ona ~oyle buyurdu: "<;ol kumlanmn ve hay
vanlarm iizerlerindeki tiiylerin say1smca zuliim gordiim. " 

Ebuzer el-Gifari, Emirti'l-Mtiminin Hz. Ali'ye (a.s); "Bii
yiik zuliimler go rm ii$ ve hakk, r;ignenmi$ mevlam" diye ses
leniyordu. 

Btiytik muhaddis Sigatu'l-islam Kuleyni'den nakledilir ki, 
dokuzuncu imam Hz. Hadi (a.s) ~oyle buyurdu; "Hz. Ali'nin (a.s) 
kabrinin yanmda O'nu ziyaret ederken ~u ctimlelerle ziyaiet edin: 

"Se/am olsun sana ey Allah 'm velisi! Sen zulme ugraml$ 
ve hakk1 gasp edilmi$ ilk ki$isin! 0/iim sana gelip, r;atmcaya 
kadar sabrettin ve Allah 'm nzas,m istedin. $ahadet ederim ki 
sen $eh it olarak Allah '1 miilakat ettin. Allah, senin katilini aza
bm her r;e$idiyle cezaland1rsm ve azab1m yenilesin. " 1 

1 -Bu ziyaret, Mefatihu'l-Cenan adli dua kitabmm 636. sayfasmda Hz. Ali 
(a.s) hakkmda nakledilen "Mutlak ve genel ziyaret" bolumiinde gelmi~tir. 

:f 
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Mtiellif der ki; "Bunlar yarah ve tutu~mu~ sinelerden derin
ce c;ekilen ah ve feryatlardir. Bu musibetlerin az bir miktan bile 
daglan-ta~lan eri tir." 

6-Hz. Zehra'mn (s.a) Mateminde Okunan ~iirlerden Kestiler 

Bu boltimti ~eyh Salih Hilli'nin yazd1g1 anlamh ve gtizel 
~iiri ile sona erdiriyoruz: 

"Onlar, Muhammed'in soyuna zuliim etmeye ko$tular 
hiilbuki heniiz Peygamberin (s.a.a) naa$l kefenlenmemi$ yerde 
kalmt$tl. 

Onlar Al-i Muhammed'e zuliim ettiler. 
(Fatima ya s.a) "Uzun uzun aglay1p, sizlamanla bizleri ra

hatsiz ediyorsun" dediler. 
Peygamberin (s.a.a.) k1z1 "Erak" agacmm golgesi altmda 

oturup aglamasm diye onu kestiler. 
Odun toplay1p eve getirdiler ve eger o evin ehli olmasayd1 

din yok olurdu ve diizene girmezdi . 
Fatima Betiil'iin (s.a) evine sald1rd1lar ve 0, aziz evladim 

dii$iirdii. 
Onlar asil onderlerini k~ll<; zoruyla gotiiriiyor ve Peygam

berin (s.a.a) pak k1z1 arkasmdan aglay1p, sizlayarak: "Amca
mm oglunu serbest b1rakm! Yoksa sar;lanm, dag1tlr ve hiiziin
lerimi Rabbimin dergiihma $ikiiyet ederim" diye feryat etti. 

Salih Peygamberin devesi ve o devenin yavrusu Allah ka
tmda benden iistiin degildir. Aksine ben fazilet bak,mmdan Al
lah katmda daha iistiiniim. 

Salih Peygamberin devesini oldiirenler Allah 'm $iddetli 
azabma ugradiklan gibi sizlerde onlar gibi olacaksimz. " 

Hz. Fatima (s.a) gozleri ya~h, kmk bir kalp ve son derece 
tizgtin bir halde Peygamberin (s.a.a) kabrine yakla~t1. 

0 zaman musibet penc;eleri kalbine saplanm1~ bir halde derin
den bir ah c;ekti ve ~oyle feryat etti; "Dii$manm $errini kendim
den uzakla$tlrmam ir;in bir dost ve yaverim yok" Ey babac1g1m! 
$imdi insanlar $U Samiri ve buzagma uydular ve (Harun'un 
Musa ya olan konumunda olan) Ali'den yiiz r;evirdiler. 
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Ey babac1g1m! Hangi musibetimi sana :jikiiyet edeyim? Be
denime vurduklan, ac1s1 ve izi omriimiin sonuna kadar viicu
dumda kalan kirba~ darbesini mi? 

Yoklugunun ve aynhgmm acisma mi aglayayim? Yoksa 
kocamm gasp edilen hakkma mi yanayim? Kmlan kaburga
mm acisma mi? Yoksa ~ocugumun dii!}mesine mi? 

Ya da babamdan bana miras kalan hakkimm yagmalandi
gma mi? Ya da babamm tanztflg1 makam1m1 ogrenip, tanzdik
tan sonra inkiir ettikleri hakkima mi? 

Ey babac1g1m! Onlar senin iki yetimin olan Hasan ve 
Hiiseyin 'e zuliim ettiler. Ben onlardan hakk1m1 istedim ancak 
onlar beni hakkimdan ahkoydular. " 

7-Mes'udi'ye Gore Biat Olay1 

Me~hur tarihi;i ve alim Mes'udi (Ali b. Hiiseyin 6. 956) 
"isbatu'l Vasiyye" adh kitabmda der ki: "Emirii'l-Miiminin 
Ali (a.s) Resul-i Ekrem'in (s.a.a) vefatmdan sonra 35 ya~mda 
Allah'm emriyle hilafet makamm1 ele gei;irmek ii;in ayakland1. 
Miiminler ona itaat ettiler, miinafiklar ise yiiz i;evirdiler. Hilafet 
makamm1 yonetmek ii;in yerine ba~ka birini sei;tiler, Allah ve 
Resuliiniin (s.a.a) sei;tigi kimseye muhalefet ettiler." 

Nakledilen rivayete gore Peygamberin amcas1 Abbas, Pey
gamberin (s.a.a) vefatmdan sonra Hz. Ali'nin (a.s) huzuruna ge
lerek "Elini uzat sana biat edeyim!" diye arz etti. 

Emirii'l-Miiminin Ali (a.s); "Benden ba!jka bu makam1 ta
lep eden bir kimse mi var? Bizden ba!jka bu makam i~in kimin 
liyakati var?" buyurdu. 

Bu s1rada ii;lerinde Ziibeyr, Sahr b. Harb yani Ebu Siifyan 'mda 
bulundugu bir grup Miisliiman biat etmek ii;in Hz. Ali'nin (a.s) 
huzuruna geldi. Ancak Hz. Ali (a.s) bu i~ten sakmd1. (Belki de 
Resulullah'm cenaze i~leriyle me~gul oldugu ii;in onlann bu is
tegini geri i;evirdi.) 

Muhacir ve Ensar'm1 arasmda anla~mazhk 91kt1. Ensar gru
bu ~oyle dedi; "Bir emir bizden bir emir de sizlerden sei;ilsin." 

I -Medineli ,Musltimanlar 

Ti 
f! 

i 
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Ancak Muhacirler1 ise; "Biz Allah Resuliinden (s.a.a) hilafe
tin, Kurey~lilerde olacagm1 i~ittik" dediler. Sonunda Muhacirler 
Ensar'm onderi Sa'd b. Ubadeyi tekme-tokat doviip, oldiirdiikten 
sonra Ensar grubu, Muhacirlere teslim oldu. 

Omer b. Hattab, ellerini Ebubekir'in ellerine koyarak biat 
etti. Omer'in biatinin pe~i s1raAraplardan bir grup ve (Mekke'nin 
fethinden sonra yeni Miisliiman olan Miiellefetu'l-Kulub) ve 
Medine'ye gelen bu yeni Miisliiman grup biat etti. Diger bir grup 
ise onlara uyarak Ebubekir'e biat etti. Bu haber Hz. Ali'ye (a.s) 
Resulullah'm (s.a.a) miibarek cenaze i~lerini tamamlad1ktan he
men sonra ula~t1. 

Hz. Ali (a.s), Peygamberin (s.a.a) cenaze i~leri Sirasmda 
ba~mdan beri kendisiyle beraber olan Ha~imogullan, aralannda 
Ebuzer, Selman, Mikdad, Ammar, Huzeyfe ve Ubey b. Ka'b'in 
de oldugu kirk ki~ilik bir cemaat ile Resul-i Ekrem'in (s.a.a) mii
barek cenazesine namaz kild1. 

Namazdan sonra Hz. Ali (a.s) ayaga kalk1p cenaze merasi
minde hazir bulunanlar ii;in bir hutbe okudu. Hutbesinde Allah'a 
hamd ve senadan sonra ~oyle buyurdu: "Eger imamet makam, 
Kurenlilere ozgii kilmmt!jsa bu durumda hen bu makam i~in 
on/arm biitiin bireylerinden daha liyakatliyim ve eger bu ma
kam Kurey!j[ilere mahsus k1lmmam1!jsa o ha/de Ensar kendi 
iddialannda bakidirler (hakhdirlar)." 

8-Hz. Ali'~in (a.s) i~Ierinin Be~ Peygambere Benzerligi 

Sonra imam Ali ( a.s) evine gitti ve insanlardan uzak kalmay1 
tercih etti. Ardmdan takipi;ilerine ~oyle buyurdu: "Ben be~ 
konuda be~ peygambere uydum (yani i~lerim onlann i~lerine 
benzemektedir): 

1-Hz. Nuh (a.s): 0, Allah'a; "Ben (!JU azgm topluluga)yenik 
dii!jtiim, o ha/de bana yardim et!" diyerek yalvard1. 2" 

2-Hz. ibrahim (a.s): 0, mii~riklere buyurdu; "Sizden de, 
Allah 'in dt!jmda taptlgimz !jeylerden de uzakla!jiyor ve Rabbi
me yalvanyorum. "3 

1 -Mekke ve etrafmda ya~ayan Musltimanlar 
2 -Kamer, 10. 
3 -Meryem, 48. 
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3-Hz. Lut (a.s): azgm kavmine buyurdu; "(LIU:) Ke~ke be
nim size kar~1 (koyacak) bir giiciim olsayd1 veya giir;lii bir kale
ye sigmabilseydim!" dedi. m 

4-Hz. Musa (a.s): Firavun yanhlanna; "Sizden korkunca da 
hemen aramzdan kar;tlm. m dedi. 

5-Hz. Harun (a.s): karde§i Hz. Musa'ya (a.s) dedi ki; "Anam 
oglu! Bu kavim beni cidden zayif gordiiler ve nerede ise beni 
oldiireceklerdi. m 

Daha sonra Kuran-1 Kerimi toplay1p, di.izenlemekle me§gul 
oldu. Kuran-1 Kerim'i tamamlad1ktan sonra birpan;anm i9ine sa
np, agzm1 kapatarak mi.ihi.irledi ve insanlara §6yle buyurdu; "Bu 
Allah 'm kitab1d1r; onu Peygamberin (s.a.a) emri ve vasiyeti 
iizerine kendisine nazi/ oldugu gibi topladim. " 

Orada hazir bulunanlardan baz1lan Hazrete: "Kuran'1 b1rak 
ve sen git." dediler 

Bunun i.izerine onlara §6yle buyurdu; "Allah Resuli.i (s.a.a) 
size buyurdu ki; "Aramzda iki paha bir;ilmez emanet b1rak1yo
rum; biriAllah 'm kitab1 Kuran-1 Kerim digeri ise Ehlibeyt 'imdir 
(a.s). Onlar Kevser Havuzu ba~mda bana gelinceye kadar bir
birlerinden ayrilmazlar. 0 ha/de eger Peygamberi (s.a.a) kabul 
ediyorsamz beni de bu Kuran ile kabul edin. Bu durumda da 
aramzda Kuram Kerim 'in hiikiimleriye hiikmedecegim." 

Topluluk; "Ne sana ve ne de senin Kuran'ma ihtiyac1m1z 
var, §imdi onu al goti.ir ve ondan da aynlma" dedi. 

Hz. Ali (a.s) o topluluktan yi.iz 9evirdi ve evine gitti. Siile
ri de ttpk1 imamlan gibi evlerine kapand1lar. Zira Allah Resuli.i 
(s.a.a) onlardan boyle davranmalan konusunda ahit almt§tt. 

Ancak onlar kararlanndan vazge9mediler ve Hz. Ali 'nin ( a.s) 
evine sald1rarak evini ate§e verdiler. Hazreti zorla mescide goti.ir
di.iler, Hz. Fattma'y1 (s.a) evin kap1smm arkasmda s1k1§tird1lar ve 
kammdaki yavrusu Muhsin'in (a.s) di.i§mesine neden oldular. 

Hz. Ali'ye (a.s) biat etmesini aksi takdirde kendisini oldi.ire
ceklerini soylediler. Ancak Hz. Ali (a.s) onca tehditlere ragmen 
biat etmedi. 

1 -Hud, 80. 
2 -$uara, 21. 
3 -A'raf, 150. 
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Hz. Ali (a.s) onlara §dyle buyurdu: "Eger beni oldiiriirseniz 
bilesiniz ki hen Allah'm kulu ve Resulullah'm (s.a.a) da kar
de#yim." 

Hazretin elini zorla a9maya 9ah§ttlar ancak ba§aramad1lar. 
Sonunda elini a9amayacaklanm anlaymca Ebubekir'in ellerini 
Hazretin kapah ellerine si.irdi.iler. 

9-ild Etkileyici Mucize 

Mes'udi sozi.ini.in devammda §6yle der: "Birka9 gun son
ra Hz. Ali (a.s) onlardan birini (Ebubekir) gordi.i ve ona Allah'1 
ve Allah'm gi.inlerini hatirlatarak §6yle buyurdu: "Allah Resuli.i 
(s.a.a) ile seni bir araya getirmemi ve sefna emrederek bu i§ten 
sakmd1rmas1m ister misin?" 

O; "Evet, isterim" diye cevap verdi. Birlikte Kuba Mescidi
ne gittiler. Hazret, ona mescitte oturan Resulullah'1 (s.a.a) goster
di. Resullullah (s.a.a) ona §6yle buyurdu: "Ey filanca! Rehberligi 
Hz. Ali'ye (a.s) b1rakacagma ve onu Emiri.i'l-Mi.iminin diye tam
yacagma <lair benimle ahitle§mi§tin." 

0, Hz. Ali'yle (a.s) birlikte geri dondi.i ve hilafetmakam1mAli'ye 
( a.s) teslim etmeye karar verdi, ancak arkada§1 bu i§e engel oldu ve 
§6yle dedi; "Bu Ha§imogullanmn yapttg1 apa9tk, me§hur sihirler
den biridir. Yoksa unuttun mu; hani sen ve hen ibni Ebi Kebe§e'nin 
(peygamber) Yftndaydtk ve o iki agaca emretti ve aga9Iar birle§ti. 
Daha sonra o aga9larm arkasmda hacetini giderdi ve ardmdan tekrar 
o aga9lara emretti ve onlar aynlarak ilk hallerine dondi.i." 

Onlardan ilki §6yle cevap verdi; "Sen bu olay1 bana hattrla
tmca, bende ba§ka bir olay1 hattrlad1m; "Ben ve O (Peygamber) 
Sevr Magarasma gizlenmi§tik. 0, elini yi.izi.ime si.irdi.i, sonra aya
g1yla i§aret ederek bana bir deniz -gosterdi. Ardmdan da Cafer 
Tayyar'1 ve dostlanm bir gemiye ·binmi§ halde o denizde yolcu
luk ettiklerini bana gosteri:ii." 

0, arkada§tntn konusmlarmm etkisi' altmda kald1 ve hilafet 
makamm1 Hz. Ali'ye (a.s) teslim etme karanndan vazge9ti. Son
ra Hz. Ali'yi (a.s) oldi.irme karan aldtlar ve bu i§ i9in birbirlerine 
soz vererek, ahitle§tiler. Bu i§i yapmas1 i9in de Halid b. Velid'i 
gorevlendirdiler. 
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Esma Binti Umeys, onlarm bu kararlanndan haberdar oldu 
ve durumu Emirti'l-M-Uminin Hz. Ali'ye (a.s) bildirdi. 

Esma'nm hizmetc;isi Esma'nm emri -Uzerine Ali'nin (a.s) 
evine gelerek, kapmm on-Unde durdu ve y-Uksek sesle ~u ayeti 
okudu; "ileri gelenler, seni oldiirmek irin birbirleriyle gorii
!JUP dam!}madalar, hemen {:tk git, !jiiphe etme ki hen sana ogiit 
verenlerdenim. m 

Halid k1hc1m elbisenin altma saklad1. Onun old-Urme plam 
~uydu; Cemaat imam1 namazm selamm1 verip bitirecegi s1rada 
Halid ayaga kalkacak ve Hz. Ali'yi (a.s) mescitte old-Urecekti. 

Halid'in namazdaki tela~1 ve heyecamm goren cemaat onun 
namazmda sehiv yaparak ~a~ird1g1m zannetti. Ancak cemaat 
imam1 namazm selamm1 vermeden once ~oyle dedi: "Ey Halid! 
Sakm sana emrettigim ~eyi yapma!" 

FEDEK'iN GASP EDiLMESi 

Allame Ebu Mensur Taberisi'nin ( 6.h. 588) "ihticac" adh 
eserinde Ali b. ibrahim, imam Sad1k'dan (a.s) ~oyle nakleder; 
"Ebubekir'e biat i~i sona erip, hilafeti de Muhacir ve Ensar ara
smda tescillendikten sonra Ebubekir, memurlanm Fedek'e2 gon
dererek Hz. Fatima'nm (s.a) vekilini oradan 91karmalanm emret
ti. Memurlar onun emrini dogrultusunda Fatlma'nm (s.a) i~c;ile-

1 -Yukandaki ~u ayet (Kasas 20. Ayet) Hz. Musa'ya(a.s) iman eden ve ima
mm gizleyen Firavun'un milmini olarak bilinen ~ahsm hakkmdadlf. 0, gizlice 
Hz. Musa'ya (a.s) mesaj gondererek ~ehirden 91kmas1m ve Firavun yanhlannm 
kendisini oldtirme karan ald1klanm bildirdi. Esma Binti Umeys'in cariyesi bu 
ayeti okuyarak Hz. Ali'yi perde arakasmda planlanan olaydan haberdar etti. 

2 -Fedek: Hayber yakmlarmda ve Medine'ye 140 km. uzakhktaki baymdir 
ve ilrilnil bol olan elveri~li bir koydil. Olduk9a sulak ve 90k say1da hurma bah9-
leri olan bir yerdi. Fedek, Hayber'den sonra Yahudilerin tek gilvenli s1gmag1 
konumundayd1. Peygamber (s.a.a) hicretin yedinci y1lmda Hayberi fethettigin
de Fedek bolgesinde ya~ayan Yahudilerin kalplerine korku dti~til. Onlar sava~
madan Peygambere (s.a.a) teslim oldular ve Fedek'i Peygambere (s.a.a) ver
diler. Bu yilzden o olaydan sonra Fedek Peygamberin (s.a.a) ~ahsi mah olarak 
sayild1. isra suresinin 26. ayeti indiginde;"Akrabaya haklanm ver. .. ". Resul-i 
Ekrem (s.a.a) Sia ve Ehlisilnnet'in muteber kaynaklannda nakledilen hadisle 
gore Fedek'i Hz. Fat1ma'ya bag1~lad1. Mizanu'l itidal, c.2, s. 288, Kenzu'l Um
mal, c.2, s. 158, Mecmau'l Beyan, Durru'l Mensur. (isra suresinin 26. Ayetinin 
tefsiri boltimde)-Miltercim. 
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rini oradan 91kardilar. Simdi burada Fedek hakkmda zikredilen 
konulara dikkatinizi c;ekiyoruz. 

1-Hz. Fatima'nm (s.a) itiraz1 Ve Tamklarm Sahadetleri 

Hz. Fatima (s.a), Ebubekir'in emrinden haberdar olunca 
yanma giderek ~oyle buyurdu; "Nic;in, babam Allah Resullin-Un 
(s.a.a) mirasmdan beni men ediyorsun? Allah Resullin-Un (s.a.a) 
Allah'm emri -Uzerine Fedek'i bana b1raktigm1 bildigin halde ni
c;in vekilimi oradan ihrac; ediyorsun?" 

Ebubekir ~oyle dedi; "iddialannm (Fedek'i Allah Resullinlin 
sana verdigine <lair) ispatl ic;in ~ahit getir?" Bunun -Uzerine Hz. 
Fatima (s.a), ~ahit olarakAllah Resullin-Un (s.a.a) yanmda son de
rece saygmhg1 olan Ommli Eymen'i Ebubekir'in yanma getirdi. 
Ommli Eymen ~oyle dedi; "Ey Ebubekir! Resulullah'm (s.a.a) 
benim hakk1mda buyurdugu sozlin dogruluguna itiraf etmedikc;e 
kar~mda durup, ~ahitlik etmeyecegim. Seni Allah'a yemine veri
yorum, Resulullah (s.a.a); "Siiphesiz ki Ummii Eymen cennet 
kadmlarmdand1r." buyurmad1 m1? Ebubekir; "Evet, Allah 
Resuliiniin (s.a.a) bunu buyurdugunu biliyorum." dedi. 

Omm-U Eymen ~oyle dedi: "Sahadet ediyorum ki ylice Allah, 
Resul-i Ekrem'e; "Akrabaya haklarmt ver ... 1

" ayetini vahyet
ti. Resul-i Ekrem'de (s.a.a) bu ayet indikten sonra Allah'm emri 
dogrultusund~ Fedek'i Fatima'ya (s.a) verdi. 

Sonra ~ahit olarak Hz. Ali (a.s) Ebubekir'in yamna geldi ve 
aym ~ekilde ~ahadette bulundu. Bu ~ahadetlerden sonra Fedek'in 
Hz. Fat1ma'nm ~ahsi m-Ulk-U oldugu ispatland1. Bunun -Uzerine 
Ebubekir, Fedek'in Hz. Fat1ma'ya (s.a) verilmesine dair tapu ni
teliginde bir mektup yazarak ona verdi. Olaydan haberdar olan 
Omer, Ebubekir ile gorti~tli ve "bu mektup nedir?" diye sordu. 
Ebubekir; "Fatima (s.a), Fedek'in kendi ~ahsi m-Ulkli oldugu
nu iddia etti ve iddiasmm ispatl ic;in de Omm-U Eymen ve Hz. 
Ali'yi (a.s) ~ahit getirdi. Bende onlann tamkhklan dogrultusun
da Fedek'in ona verilmesi ic;in ~u mektubu yazd1m." dedi. 

Omer, Hz. Fatlma'nm (a.s) yanma giderek, mektubu ald1, 
y1rtt1 ve ~oyle dedi; "Fedek, sava~ilmadan elde edildigi ic;in 

1 -isra suresi 26. 
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but-Un M-Usliimanlann ortak mahdir." Evs bin Hedsan, Ay~e ve 
Hafsa (veya Evs b. Hedsan'm iddiasma gore Ay~e ve Hafsa) 
Resulullah'm (s.a.a) ~oyle buyurduguna ~ahadet etmektedirler; 
"Biz peygamberler grubu miras b1rakmay1z. Biraktig1m1z ~ey
ler (umum i9in) sadakadir." 

Sahitlere gelince Ali (a.s), Fatlma'nm (s.a) kocas1 oldugu 
i9in onun lehine ~ahitlik etmi~tir. (bu yiizden ~ahitligi ge9ersiz
dir.) 0-mmu Eymen ise takvah bir kadmdir ve eger onun tamkh
gmm yam s1ra ba~ka biri de tamkhk ederse konuyu dikkate ahr 
ve goru~ belirtiriz. Bu sozlerden sonra Hz. Fatima (s.a) son dere
ce -Uzg-Un bir halde Ebubekir ve Omer'in yanmdan uzakla~t1. 

2-Hz. Ali'nin (a.s) Ebubekir'e Sundugu Kamtlar 

Ertesi gun Hz. Ali (a.s) mescide Ebubekir'in yanma geldi. 
Muhacirler ve Ensar'm Ebubekir'in etrafma topland1klanm go
runce Ebubekir'e; "Ni9in Hz. Fat1ma'y1 (s.a) babasmdan ken
disine kalan mirastan men ettin? Halbuki Resul-i Ekrem (s.a.a) 
hayattayken o miilkii Fatima'ya (s.a) vermi~ti." dedi. 

Ebubekir: "Fedek, feydir. (kafirlerin sava~a tevess-Ul etme
den Peygambere biraktiklan m-Ulktiir). 0, b-Utiin Miisliimanlara 
ait bir maldir. Eger Fatima (s.a) Fedek'i Allah Resul-Un-Un ken
disine b1rakt1gma <lair ~ahit getirirse onu kendisine veririz, aksi 
halde bir hak talep etmesi soz konusu olamaz," dedi. Hz. Ali (a.s) 
~oyle buyurdu; "Ey Ebubekir! Sen bizim hakk1m1zda Allah 'm 
hiikmiin-Un aksine hiikiim veriyorsun?" 

Ebubekir; "hayir, soyledigin gibi degildir." dedi. 
Hz. Ali; "Eger bir m-Ulk Miisliiman'm elinde ve ihtiyarmda 

olur da ve ben o miilk-Un bana ait oldugunu iddia edersem bu du
rumda kimden kamt (iki adil ~ahit) talep edersin?" diye sordu. 

Ebubekir; "Senden kamt (iki adil ~ahit) talep ederim." diye 
cevap verdi. 

Hz. Ali ~oyle buyurdu; "Peki o halde ni9in Fatima'dan eli
nin altmda ve ihtiyannda tiulunan miilkii hususunda kamt (iki 
adil ~ahit) talep ediyorsun? Halbuki Fedek hem Resul-i Ekrem'in 
(s.a.a) hayati doneminde ve hem de ondan sonra Fatima'mn (s.a) 
ihtiyarmda bulunuyordu. Sen yarg1 kurallanna gore Miisliiman-

l 
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lardan bir ~ahsm elinde bulunan m-Ulkli konusunda kamt (iki adil 
~ahit) getirmelerini isteyemezsin. Nitekim bu hususta benden ka
mt getirmemi istedin." 

Ebubekir, bu saglam delil kar~1smda sustu ve bir ~ey 
soylemedi. 

Omer ~oyle dedi; "Ey Ali! Bu sozleri bir kenara b1rak. Biz 
senin sunacagm kamtlara kar~1 koyabilecek g-U9te degiliz. Eger 
adil ~ahitler getirirsen kabul ederiz aksi takdirde F edek Miis-
1-Umanlarm ortak m-Ulk-U say1hr ve bu durumda ne senin ne de 
Fatima'nm onda bir hakk1 olmaz." 

imam Ali (a.s) bir kez daha Ebubekir'e ~oyle buyurdu; "Ku
ran okudun mu?" 

Ebubekir; "Evet, okudum." dedi. 
Hz. Ali (a.s); "Peki, "Allah ancak siz Ehlibeyt'ten (a.s) her 

tiirlii kotiiliigii uzak tutmak ve sizi tertemiz kilmak isterm ayeti
nin kimin hakkmda indigini bana soyler misin; bizim hakk1m1zda 
m1, yoksa ba~kalannm hakkmda m1 inmi~tir? 

Ebubekir; "Elbeite ki, sizin hakkm1zda inmi~tir." dedi. 
Bumin iizerine Ali (a.s) ~oyle buyurdu; "Eger, (faraza) bir

ka9 ~ahit Fatima'nm (s.a) kotii bir i~ yaptlg1m (bundan Allah'a 
s1gmmz) iddia ederse Fat1ma'ya (s.a) nas1l davramrsm?" 

Ebubekir; "Diger kadmlara uygulayacag1m ilahi haddi onun 
hakkmda da uygulanm" dedi. 

Hz. Ali (a.s); "Bu durumda kafirlerden olursun." buyurdu. 
Ebubekir; "Ni9in kafirlerden olurum?" diye sorunca Hz. Ali 

(a.s) ~oyle buyurdu; "C::unk-U sen (yukandaki ayetin hiikm-Une 
gore) Allah'm Hz. Fatima (s.a) hakkmdaki ~ahadetini reddet
mi~ ve insanlarm ~ahadetlerini kabul etmi~ say1hrsm. Nitekim 
Allah ve Resuliiniin hiikmiinii de reddettin; zira Resul-i Ekrem 
(s.a.a) Allah'm emri -Uzerine Fedek'i Fatima'ya (s.a) verdi ve Fa
tima (s.a) babasmm hayatl doneminde Fedek'te tasarruf etmi~tir. 
Sen bunu inkar ediyorsun ve (Evs b. Hedsan gibi) topuklarma 
idrar eden bir bedevinin Peygamberin (s.a.a) miras b1rakmaya
cag1 iddiasm1 kabul ediyorsun? Bu gerek9eye gore de Fedek'i 
Fatima'dan (s.a) aldm ve Fedek'in M-Usliimanlann ortak m-Ulk-U 

I -Ahzab, 33 
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oldugunu soyledin. Halbuki Resul-i Ekrem (s.a.a) ~oyle buyur
mu~tur; "Kamt (~ahit) getirmek iddia edenin ilzerinedir, yemin 
ise aleyhine iddia edilen ~ahsm ilzerinedir." Sen Allah Resultiniln 
soztinil bir kenara b1raktm ve kamtl iddia eden ~ah1stan degil de 
inkar edenden (aleyhine iddia edilen) istedin." 

Bu s1rada insanlar ofkeli bak1~lar ve tav1rlarla birbirlerine 
bak1yorlard1. Sesler yukselmeye ba~lad1. Baz1lan "Allah'a an
dolsun ki Ali dogru soylilyor" diyorlard1. Sonra Hz. Ali ( a.s) evi
nin yolunu tuttu ve oradan uzakla~t1. 

Sonra Hz. Fatima (s.a) mescide gelerek Peygamberin (s.a.s) 
kabrini tavaf etmeye ba~ladi. Tavaf ettik9e de ~u ~iirleri okuyordu; 

"Ey babac1g1m! Senden sonra .fitne, karga!jalar ba!j gos
terdi. Eger sen aram1zda olsaydm ve bunlara !jahit olsaydm bu 
kadar fazla ihtilaf <;1kmazd1. m 

3-Hz. Ali'yi (a.s) Oldiirme Komplolan 

Allame Taberisi "ihticac" adh eserinde yukandaki olay1 
zikrettikten sonra imam Sad1k'tan (a.s) naklettigi hadise kald1-
g1 yerden devam ediyor; "Ebubekir, Hz. Ali'nin (a.s) kendisine 
sundugu delillerden sonra mescitten evine gitti. Sonra Omer b. 
Hattab'a haber gondererek yamna 9ag1rd1. Omer, Ebubekir'in 
yamna geldi. Sonra aralannda ~oyle bir konu~ma ge9ti: 

Ebubekir; "Ali (a.s) ile benim aramda ge9en konu~malarm 
nasil son buldugunu gordtin? Eger bundan boyle ona aym ~ekil
de davramrsak ku~kusuz ki i~lerimiz sars1hr ve hukilmetimizin 
temeli gev~er, bu konuda senin gorti~iln nedir?" diye sordu. 

Omer: "Bana sorarsan oltim fermamm verelim" dedi. 
Ebubekir: "Nasil ve kimin arachg1yla?" diye sordu. 
Omer: "Bui~ i9in Halid b. Velid2 uygundur." dedi. 

I -Taberisi, ihticac, c. l, s. 120-123 
2 -Halid b. Velid b. Mugayra Mahzumi: Hicretin be~inci ya da yedinci y1lmda, 

Amr As ile birlikte Medine'ye gelerek islam'1 kabul etti. 0, bozguncu ve pervas1z 
bir ki~ilige sahipti. Mekke'nin fethinde islam ordusunun komutanlanndan say1l
maktayd1. Daha once de zikrettigimiz gibi Halid Peygamberin (s.a.a) vefatmdan 
sonra Malik b. Nuveyre'yi i:ildiirerek cinayet i~lemi~tir. Ebubekir onu $am'a hakim 
olarak atad1, Omer'in hilafeti di:ineminde bu makamdan azledildi. Sonunda o di:i
nemde "Hams" denilen bi:ilgede i:ildii. (Usdu'l-Gabe, c.4)-Miitercim. 
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Bu konu~malaradan sonra Halid'i yanlanna 9agird1lar. Halid 
geldiginde ona ~oyle dediler; "Seni btiyilk bir i~ i9in gorevlendir
mek istiyoruz?" 

Halid; "istediginiz gorevi bana ytikleyebilirsiniz, hatta Ali 'yi 
oldurmek pahasma olsa bile bu i~ i9in hazmm." dedi. 

Ebubekir ve Omer: "Bizim gorti~ilmilzde budur ve senden 
bunu yapmam istiyoruz" dediler. 

Halid; "Nas1l isterseniz oyle yapanm, onu nas1l 6ldtireyim?" 
diye sordu. 

Ebubekir; "Mescide git ve hazir bekle. Cemaat namazmda 
Ali'nin (a.s) yanma otur ve onunla namaz k1l. Ben (cemaat ima
m1) namazm son selamm1 verdigimde kalk ve Ali'nin (a.s) boy
nunu vur!" dedi. 

Halid; "Pekala, bunu yapacag1m" dedi. 
Ebubekir'in e~i Umeys'in kiz1 Esma (ki .kalben Ehlibeyt 

dostlanndand1) bu sozti i~itince hizmet9isine ~oyle dedi; "Alive 
Fatima'nm (s.a) evine git, benim selam1m1 onlara ilet ve Ali'ye 
~oyle soyle: "ileri gelenler, seni oldiirmek i,;;in birbirleriyle go
rii!}iip dant!jmadalar, hemen ,;;1k git, !jiiphe etme ki ben sana 
ogiit verenlerdenim. "1 

Hz. Ali (a.s) hizmet9iye ~oyle buyurdu; "Esma'ya soyle, Al
lah onlara ve ama9lanna engel olacaktir." 

Sonra A\li (a.s) evden d1~an 91kti ve cemaat namazma ka
tilmak amac1yla mescide gitti. Cemaat safmda yerini ald1. Ha
lid b. Velid, k1hcm1 kemerine baglam1~ ve elbisesiyle de tistti
nil ortmti~tti. Mescide girdi ve Hz. Ali'nin (a.s) yamna oturdu. 
Namaz ba~lad1, Ebubekir namazm te~ehhildti i9in oturdugun
da (gilya sabah namaz1yd1), ald1g1 karardan pi~man oldu ve bir 
fitne 91kmasmdan korktu. Hz. Ali'nin (a.s) cesaretini ve yigit
ligini bildigi i9in oylesine muzdarip ve peri~an oldu ki nama
zm te~ehhtidilnil okumaya bile tereddtit etti. Cemaat, onun na
mazda unutup sehiv yapttgmt zannetti. Ans1zm Halid'e dondil 
ve ~oyle dedi; "Sakm sana verdigim gorevi yapma!" Sonra" 
Essalamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh"diyerek na
maz1 bitirdi. 

1 -Kasas, 20 
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Emirii'l-Miiminin Ali (a.s) Halid'e; "O, sana neyi emretmi~
ti?" diye sordu. 

Halid; "Senin boynunu vurmam1 emretmi~ti." dedi. 
Emirii'l-MiimininAli (a.s) ~oyle buyurdu: "Bunu yapar miy

dm?" diye sorunca Halid; "Allah'a andolsun ki namazm selamm
dan once beni bu i~ten sakmd1rmasayd1 seni oldiiriirdiim." dedi. 

0 Strada Hz. Ali (a.s) Halid'i ~iddetli bir ~ekilde silkerek, 
yere serdi. Cemaat, Hz. Ali'nin (a.s) etrafm1 sarmca Hz. Ali (a.s) 
onu b1rakt1. Omer; "Kabe'nin Allah'ma andolsun ki O,Halid'i 
oldiirecek." dedi. 

Cemaat, Hz. Ali'ye (a.s); "Seni bu kabrin sahibine (Peygam
bere) yemine veriyoruz, Halid' i serbest btrak" diye arz edince 
Hazret onu b1rakt1. 

Ebuzer el-Gifari ~oyle nakleder; Hz. Ali (a.s) Halid'in bogazm1 
iki orta ve i~aret parmag1yla tuttu, oyle stlct1 ki Halid can havliyle 
feryat etti. Hazir bulunan cemaat korkuya kaptld1 ve herkes kendi 
fikrindeydi. Bu sirada Halid korkudan elbisesini pisletti. Ayaklanm 
birbirine vuruyor, sesi 91krruyor ve hic;bir ~ey soylemiyordu. 

Ebubekir, 6mer'e ~oyle dedi: "Seninle yaptig1m yanh~ is
ti~arenin neticesi bu oldu. Sanki bugiin olacaklan goriiyordum. 
Camm1z1 kurtard1g1 ic;in Allah' a ~iikiir ediyorum." 

Halid'i, Hz. Ali'nin (a.s) giic;lii penc;esinden kurtarmaya ya
na~an herkes Hazretin sert bak1~lanyla deh~ete dii~iiyor ve geri 
c;ekiliyordu. Durumu vahim goren Ebubekir, Omer'i Abbas'm 
(Peygamberin amcas1) yanma gonderdi. Abbas arac1 oldu ve Hz. 
Ali'yi Halid'i b1rakmas1 ic;in Allah'a yemine verdi ve ~oyle dedi; 
(Peygamberin miibarek kabrine i~aret ederek) seni bu kabrin sa
hibine, evlatlarmm ve onlann annelerinin hakkma yemine veri
yorum Halid'i serbest btrak." 

Bunun iizerine Hz. Ali (a.s), Halid'i serbest b1rakt1. Sonra 
Abbas Hz. Ali'nin (a.s) iki ka~mm arasm1 optii. 

Ba~ka bir rivayette ~oyle gelmi~tir: Sonra Hz. Ali (a.s) 
Omer'in yakasmdan tuttu ve ~oyle buyurdu: "Ey Sehhak 
Habe#yye'nin oglu! Eger bu konuda Allah'm hiikmii ve Pey
gamberin (s.a.a) ahdi olmasaydt hangimizin daha zayifve giit;
siiz oldugunu anlardm. " 
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Orada haztr bulunan cemaat arac1hk yaparak Omer'i Hz. 
Ali'nin (a.s) elinden kurtard1. Bu siradaAbbas, Ebubekir'in yamna 
gitti ve ~oyle dedi; "Allah'a andolsun ki eger Ali'yi oldiirseydiniz 
Teym hanedanmdan tek bir ki~iyi bile sag b1rakmazd1k." 

4-ibni Ebil Hadid'in Ustadmm Cevab1 

Allame Meclisi "Biharu'l-Envar" adh eserinde Ehlisiinnet'in 
me~hur alimi ibni Ebi'l Hadid'den ~oyle nakleder: "Ustad1m Ebu 
Cafer Nakib'e ~oyle sordum; "Ben, Hz. Ali'nin (a.s) yapt1g1 i~
lerden hayretler ic;indeyim; Resulullah'm (s.a.a) vefatmdan sonra 
yakla~1k 23 y1l gibi bu uzun sure zarfmda dii~manlann hilelerin
den nas1l hayatta kald1? Nasll oldu da onlar planlad1klan onca 
entrikalar ve Hz. Ali' den yana yiireklerine c;ekilmi~ daglara rag
men onu oldiirmeye ftrsat bulamad1lar?" 

-Ostad1 ~oyle cevap verdi: "Eger Hz. Ali (a.s) sabtr, taham
miil ve tevazu gosterip, inzivaya c;ekilmeseydi onu oldiiriirler
di. Ancak 0, namaz, Kuran ve ibadetle me~gul olarak kendini 
unutturdu. Klhcm1 bir kenara b1rakt1. Her zaman uygun bir ftrsat 
bekleyen biri gibi bekledi ve sabretti. <;ollerde seyahat eder ve 
daglann eteklerine giderdi. Diger insanlar gibi halifeyle iyi ge
c;indi. Bu yiizden dii~manlar ondan vazgec;tiler ve onu unuttular. 

Aslmda Halifeden izin alan ya da onlarm kalbi nzasm1 
elde edenler haric; kimsenin O'nu oldiirmeye kudreti yoktu. 
Makam sah\plerinin Hz. Ali 'yi oldiirmeye yonelik bir baha
neleri olmad1g1 ic;in mecburen onu oldiirmektan vazgec;tiler. 
Yoksa O'nu oliidiiriirlerdi. Diger taraftan insanm eceli saglam 
bir halka ve fethedilmez bir kaledir. Ecel gelip c;atmayana ka
dar kimse oldiiriilmez." 

Sonra iistad1ma Halid'in iistlendigi gorev hakkmda soru sor
dum; "Ebubekir'in Hz. Ali'yi (a.s) oldiirmesi ic;in Halid'i gorev
lendirdigi dogru mudur?" 

Ebu Cafer Nakib ~oyle dedi; "Bu olay1 Alevilerden bir grup 
nakletmi~tir. Yine nakle gore adamm biri Ebu Hanife'nin ogrencisi 
Zufer b. Huzeyl'in yanma giderek ~oyle sordu; "Ebu Hanife'nin 
namaz hakkmdaki ~u gorii~ii nas1ldtr; Namaz ktlan kimse namazm 
selammdan once konu~arak veya bir fiil yaparak ya da ondan bir 
hades 91kmas1 halinde namaz k1lmaktan 91kabilir." 
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Zufer ~oyle dedi; "evet, bu caizdir. Nitekim Ebubekir te~eh
hiit halindeyken namazm selam1m vermeden once konu~tu. 

Adam; "Ebubekir selam vermeden once ne soyledi?" diye 
sordu. 

Zufer; "Senin gibi birinin boyle bir soruyu sormas1 uygun 
degildir" diye cevap verdi. 

0 1srarla sorusunu yineledi. Sonunda Zufer mecliste bulu
nanlara; "Bu adam1 d1~an 91kann. Onun Ebul Hattab'm ashabm
dan oldugunu samyorum" dedi. 

ibni Ebi'l Hadid diyor ki; -Ostad1m Nakib'e; "Bu konuda 
sizin gorii~tiniiz nedir? Acaba Ebubekir, Halid'e boyle bir emir 
verdi mi?" diye sordum. 

Nakib; "Bana gore bu uzak bir ihtimaldir. Ancak imamiye 
flrkas1 ($ia) bunu rivayet etmi~tir." dedi. 

5-Hz. Ali'nin (a.s) Ebubekir'e Ezici Mektubu 

Taberisi'nin "ihticac" adh eserinin birinci cildinin, yir
mi be~inci sayfasmda ~oyle gelmi~tir; Ebubekir'in Fedek'i Hz. 
Zehra'dan (s.a) zorla ald1g1 ve i~i;;ilerini de oradan 91kard1g1 habe
ri Hz. Ali'ye ula~mca Hazret a~ag1daki ezici mektubu Ebubekir'e 
gonderdi. Mektubun terctimesi ~udur: 1 

"Fitne dalgalanm kurtulu5 gemileriyle a5m; birbirinizden 
nefret etme yolunu yarm, ge<;in; ovunmek tacim ba5lanmzdan 
at,n. Nur ve feyiz kaynagmdan elde etmi5tiniz ve ancak ona 
taraf teveccuh edin, mirast temiz kimselere ve sahiplerine geri 
verin. Cehaletten, gafletten ve 5a5kmhktan kurtulun. Sanki 
5oyle goruyorum ki; sizler gozu kapah deve gibi degirmenin et
rafinda donuyor, 5a5kmhk i<;inde yuruyorsunuz. 

Allah 'a andolsun ki eger iznim olsaydt keskin orak ve 
keskin demir ile yeti5mi5 mahsul gibi ba5ianmz1 bedeninizden 
aymrdtm. Derin kiiselerden yigit ba5iarm1z1 <;1kartlrd1m. Oyle 
ki gozleriniz yaralamrdi ve 5a5kma donerdiniz. Oyle biriyim ki 
kalabahk topluluklan dag1t1r ve orduyu yok ederdim. Te5kila
flmz1 ve duzeninizi dag1ttrd1m. Ben sava5 meydanlannda sava-
51rken, siz evinizde inzivaya <;ekilmi5tiniz. 

1 -0 mektuptan kesitler Nehcii'l-Belaga'nm, 5. hutbesinde gelmi~tir. Miitercirn 
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Ben, dun ak5am ve gunduz Allah 'm Peygamberinin yamn
daydim ve ondan aynlmazdim. Sizler benim amelimden, dav
ram51mdan haberdardimz ve makam1m1 kabul etmekteydiniz. 
Babamm camna andolsun ki sizler nubuvvet ve hilafetin bizim 
hanedammizda olmasma razi olmazsimz. Hala, Bedir ve Uhud 
sava5lanmn kinlerini unutmam15s1mz. 

Allah'a andolsun ki eger hakkmizda kudret sahibi Allah 
tarafindan takdir edilenleri soylesem §iddetli 1zd1raptan agzi
mzdaki di#eriniz llpkt degirmen ta5lar1 gibi bedeninize gomu
lur. 

Bir 5ey soylesem dersiniz ki kiskamyor ve eger susarsam 
Ali b. Ebu Talib olumden korkuyor dersiniz. Heyhat! Heyhat 
Allah 'a andolsun ki, Ebu Talib oglu, olume <;ocugun anasmm 
memesine du5kun olmasmdan daha da du5kundur. 

Du5mana olum 5erbetini tatflran bendim, sava5 meydan
larmda olumun kar51sma <;t{(an bendim, zerre kadar olumden 
·korkmadtm. Gece karanhgmda du5manlann bayraklarmt de
viren bendim, Peygamberin (s.a.a) uzuntulerini ve sikmttlan
m gideren bendim. 

Her zaman iznim o(saydi Allah sizin hakkimzda ne nazil 
edip, buyurmu5sa soylerdim, oyle gizlenmi5 bir bilgiye sahibim 
ki a<;saydim size, derin mi derin kuyulara sallanm15 ipler gibi 
sallamrd,mz,\titrerdiniz, 5a5km ve ba51bo5 <;ollerde yururdunuz. 

Ancak bu emirde musamaha ettim. Ya5anfly1 kendime sade 
ve kolay k1ld1m, Allah '1 temiz bir kalp ve aliiyi5ten uzak bir ha/
de mulakat etmek i<;in dunya zevklerinden ve lezzetlerinden el 
<;ektim. Biliniz ki sizin dunyamzm hakikati, aym havaya yuk
selen bulut gibi insanlarm ba5,n,n uzerinde yay1ld1 ve sonra 
dagihp yok oldu. 

Tozlarm gozlerinizin onunden dagtlmasi, kotu amelleri
nizin neticesini gormeniz, ektiginiz act tohumlan oldurucu 
zehir olarak hasat etmeniz <;abuk olur. Biliniz ki Allah en iyi 
hiikimdir. O'nun yuce Resulu mah5er <;olunde, yarg1lanacag1-
mz yerde sizlerin en buyuk hasmi olacakflr. Allah sizleri rah
metinden uzakla5t1rd1 ve olumunuzu yakla5ttracakflr. "Allah 'm 
selamt hidayete uyanlara olsun." 
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6-Ebubekir'in Hz. Ali'nin (a.s) Mektubuna Tepkisi 

Ebubekir, Hz. Ali'nin (a.s) mektubunu okµdugu zaman son 
derece korktu ve deh~ete kapild1, sonra ~oyle dedi; "Dogrusu Ali 
bana kar~1 ciiret bulmaya ne kadar da yuz bulmu~tur." 

(Sonra bukonuyuMuhacirve Ensar'a a9tt ve onlara) ~oyle hi
tap etti: "Ey Muhacir ve Ensar! Ben Fedek meselesi hakkmda siz
lerle isti~are etinedim mi? Acaba sizler "Peygamberler kendilerin
den sonra miras btrakrnazlar" demediniz mi? Yine sizler Fedek'in 
geliri, sava~ te9hizatlar1, s1mrlann korunrnast, Mtislumanlann 91-
karlan ve faydalan dogrultusunda tasarruf edilsin demediniz mi? 

Ebette ki bende sizin gorii~tintizti kabul ettim ve onayladtm. 
Ancak Ali b. Ebu Talib bu gorii~e kar~1 91kt1. Aym 9akan ~im~ek 
ve kukreyen gokyuzti gibi tehditler savuruyor. 0 aslmda benim 
halifeligime muhalefet ediyor. Ben bu makamdan istifa etmek 
istiyordum ancak siz kabul etmediniz. 

Ben muhalefetin oldugu ilk gtinden beri Ali'yle (a.s) kar~I 
kar~1ya gelmek istemiyordum. Onunla miinaka~a etmekten ve sa
va~maktan sakm1yordum ve ~imdi de sakmmaktay1m." 

7-0mer'in Ebubekir'e ~iddetli itiraz1 

Omer b. Hattab bu sozlere 0Iduk9a k1zd1 ve Ebubekir 'e hita
ben ~oyle dedi; "Sen bu sozler d1~mda, hi9bir soz soyleyemezsin. 
Sen oyle bir kimsenin oglusun ki sava~larda oncii degildi, zor ve 
k1thk gtinlerinde comertlik ve bag1~ sahibi degildi. Subhanellah! 
Ne kadar da korkak ve zay1fm1~sm ve ne kadar da kii9iik bir yu
regin varm1~? 

Ben, saf ve berrak suyu sana sundum, ancak goriiyorum ki 
sen ondan yararlanmay1 istememekte ve bu saf sudan susuzlu
gunu giderip doymay1 reddetmektesin. Ben isyankarlan senin 
kar~mda diz 96kttirdiim, aydm gorii~lii ve tecriibeli siyaset9ileri 
etrafma toplad1m. Eger benim 9abalanm ve giri~imlerim olma
sayd1 asla boy le bir ba~an sana nasip 0Imazd1 ve ku~kusuz ki Ebu 
Talib 'in oglu Ali kemiklerini k1rard1. 

Allah'a ~iikret ki boyle onemli bir nimet (hilafet makam1) be
nim sayemde eline ge9ti. Elbette ki Resulullah'm (s.a.a) minberine 
ve onun yerine oturan kimse siirekli Allah'a ~iikretmelidir. 

Su Ebu Talib'in ogluAli saglam bir kaya gibidir; kmlmazsa 
su ondan f1~k1rmaz ve o (Allah'a s1g1myoruz) btiyu ve hile ol-

T 
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madan durdurulmayan tehlikeli yilan gibidir; ac1 bir aga9 gibidir 
ne kadar da bal katsan tath meyve vermez. 0 Kurey~in pehli
vanlanm ve yigitlerini oldiirdii, isyankarlan ezdi, yok etti. Bun
Iara ragmen gonlunii ferah tut, tehditlerinden dehe~ete kap1Ima, 
kiikremesinden ve ~im~ek gibi 9akrnasmdan kalbin titremesin. 0 
sana zarar vermeden once i~ini bitirir ve ona engel olurum." 

8-Ba~anm1zdaki Ui; Unsur 

Ebubekir, Omer'e ~oyle dedi; "Bu sa9mahklanm bir kenara 
b1rak. Allah'a andolsun ki eger Ali (a.s) dilerse sag eline ihtiya9 
duymadan sol eliyle bizi oldiiriir. Aslmda bizi ba~anya goturen 
ti<; sebep vardir: 

1-Ali'nin yalmzhg1 ve kendisini savunacak bir yard1mc1s1-
nm 0Imay1~1 

2-Ali'nin Resulullah'm (s.a.a) vasiyetine uymaya mukayyed 
0Imas1, 0, Allah Resuliiniin (s.a.a) vasiyetinin aksine bize dav
ranmak istemiyor. 

3-Btittin Arap kabilelerinin ve boylannm akrabalan Ali'nin 
eliyle oldiiriildtigu i9in onlar Ali'ye kar~1 kin ve dii~manhk giit
mektedirler. Dogal olarakta insanlar onunla sevgiye dayah bir 
bag ve irtibat kuram1yorlar. 

Eger bu i~ler 0Imasayd1 hilafet makam1 onun i9in ka91ml
maz olur ve bizim muhalefetimizin de bir etkisi olmazd1. 

Ey Hattab'm oglu! iyice dikkat et ki Ebu Talib oglu Ali 
mektubunda da yazd1g1 gibi diinyaya kalp baglayan biri degildir. 
Bizier nas1I oliimden korkup ka91yorsak O da diinya hayatmdan 
ka91yor. Boyle bir adamm oltimden ne korkusu olur ki ... "1 

HZ. ZEHRA'NIN (S.A) HUTBESiNE BiR BAKIS 

Taberisi 'nin "ihticac" kitabmda, Abdullah b. Hasan' dan o da 
babalanndan ~oyle rivayet etmi~tir: Hz. Fatima (s.a) Ebubekir'in, 
Fedek'e el koymasmdan haberdar olunca 9ar~af1m giyinerek, ya
mna hizmet9ilerinden ve Ha~imogullan kadmlanndan bir grubu 
alarak mescide gitti. Ebubekir Miislumanlann kar~1sma ge9erek 
bir hutbe okudu. (Bu hutbe son derece kapsamh ve delile da-

1 -Taberisi 'nin "ihticac" adh eserinin c. l, s. 272-277. terciimesi 

--.~_tt 
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yah bir konu~madir)' Hz. Zebra (s.a) uzun bir elbise giymi~ti, 
yiirtirken sanki babas1 Allah Resulii (s.a.a) yiirtiyordu. Mescide 
girdiginde Ebubekir'in, Muhacirler ve Ensar'dan bir grup ile 
oturdugunu gordii. Mescide bir perde 9ekildi ve Hz. Fatima (s.a) 
perdenin arkasma ge9ti. 

1-Mecliste Haz1r Bulunanlarm Aglamas1 

Hz. Zehra (s.a) dag 9ekilmi~ ac1h kalbinden derin bir ah 9ek
ti. Oyle ki orada hazir bulunan cemiyetin tamam1 onun bu ac1h 
figanmdan etkilenip agladllar. Adeta mescit bir matem ve yas ha
vasma biirtinmii~tii. Herkes peri~an bir haldeydi. Hz. Fatima (s.a) 
cemiyetin aglama ve figanlanmn dinmesi i9in bir siire bekledi. 
Ardmdan konu~masma ba~lad1. 

2-Allah'a Hamd Ve Senada Bulunmas1, O'nun Birligine Ve 
Hz. Muhammed'in (s.a.a) Peygamberligine ~ahadeti 

"Alemlerin yaratlc1sma hamd ediyor, O'nun zahiri ve batini 
nimetlerine ~iikiirler ediyorum; nimetleri tiim alemi kaplam1~tlr 
ve say1lmayacak kadar fazladir, dii~iincelerimizin otesindendir. 
O'nun sonsuz nimetleri kar~1smda ~iikretmek nimetlerin arahk
s1z gelmesine ve artmasma neden olur. Sonsuz nimetleri O'na 
hamd ve senay1 gerektirir. 

~ahadet ediyorum ki O tektir ve benzeri de yoktur. Elbette ki 
bu ~ahadetin donii~ii ihlastir, tevhidin ve ihlasm hakikati fitridir. 
Tevhid makammm ozellikleri tefekkiir ve iman nurunun 1~1gmda 
a~ikar olur. Dii~iincelerimiz O'nun temiz zatm1 idrak etmekten 
acizdir ve beyamm1z O'nun vasrflanm a91klamaya yetmez. ~u 
gozler O'nu idrak edemezler. 

Varhklan ilk defa var etti, oncesinde var olan bir ~eyden de
gil. Benzeyen bir omegi kar~1sma almadan ve bir 91kar ummadan 

1 -Bu hutbe ibni Ebil Hadid'in Nehcti'l-belaga'smm ~erhinin c,3 ,s. 93 'ten 
sonra gelmi~tir. Yine bu hutbe "Belagatu'n-Nisa" adh eserin 12. sayfasmda, 
Taberisi'nin "ihticac" adh eserinin c, 1, s,131 'den 149 sayfalanna kadar nakle
dilmi~tir. Burada hutbe ozet olarak gelmi~tir. 
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onlan meydana getirdi. Onlan kudretiyle olu~turdu, dilemesiyle 
onlan ye~ertti. Bunlann olmasma da ihtiyac1 oldugu i9in de
gil. Onlara ~ekil vermede kendisine bir faydas1 oldugu i9in 
degil. Sadece hikmetini ger9ekle~tirmek (saglamhgm1 bildir
mek) i9in; ibadetine, itaatine dikkatleri 9ekmek i9in; kudretini 
gostermek i9in, mahh1katmm kullugunu sergilemek (ve onlan 
kulluga 9agirmak) i9in, davetinin iistiinliigiinii ortaya koymak 
i9in ( onlan var etti). Sonra odiilii, kendisine yonelik itaatin 
kar~1hg1 k1Id1 ve cezay1, kendisine kar~1 gelinmesinin kar~1h
g1, kullanm intikammdan uzakla~tirmak i9in, onlan toplay1p 
cennetine sevk etmek i9in. 

Tamkhk ederim ki, babam Muhammed b. Abdullah (s.a.a) 
Allah'm kulu ve el9isidir. Allah, O'nu el9i gondermeden once 
gayb aleminde se9ti. Zira insanlann makamlan ezelden o gayb 
aleminde tayin edilmektedir ve Allah'u Teala i~lerin sonundan 
ve seyrinden haberdard1r. 0, olaylann maslahat ve fesadma ve 
ger9ekle~ecek i~lere ihatas1 vardir. 

Yi.ice Allah, emirleri ve hiikiimleri insanlar arasmda belli 
olsun ve onlan cehalet ve dalaletten S1rat-i Mustakim'e, ilim, 
marifet ve saadete eri~tirsin diye resuliinii se9ti. 0 hazret ( s.a.a) 
risalet maka~ma se9ildigindetiginde insanlar dagm1k, birbirle
rinden kopuk ve uzaktilar; onlar putlara tapmakta ve alemlerin 
Rabbinden gafildiler ve dalalet i9inde ya~amaktaydllar. Allah, 
O'nun vesilesiyle insanlardan gaflet ve cehaleti giderdi. Resul-i 
Ekrem (s.a.a) son derece sabir ve istikametle insanlann kurtu
lu~u ve hidayeti i9in 9ah~ti, 9abalad1. Onlan dogru yola ve hak 
dine davet etti, nur ve hidayet yoluna ir~at etti. Sonra ilahi dini, 
hak yolunu ve insanlann vazifelerini a91klad1. Sonra sonsuz ve 
eksiksiz ~efkatiyle o hazretin (s.a.a) mukaddes ruhunu ald1 ve 
kendi katma yiiceltti. Boylece Resul-i Ekrem (s.a.a) diinyanm 
s1kmt1lanndan ve zahmetlerinden kurtuldu ve Allah'm sonsuz 
rahmet denizinde boguldu. Mukarreb meleklere enis ve kom~u 
oldu. Allah'm selam ve salavatl O'nun (s.a.a) iizerine olsun!" 
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3-Allah'm Biiyiik Emaneti Kuran-1 Kerim'in Korunmasma 
Olan Duyarhg1 

"Ey Muhacirler ve Ensar! Sizler Allah'm kullansm1z, O'nun 
emirlerini, hiikiimlerini ve nehiylerini ayakta tutanlarsm1z. Sizler 
Allah Resuliiniin (s.a.a) mesajlannm ve sozlerinin ta~1y1c1Ian ve 
koruyuclansm1z. Bu yuzden sizler ilahi hakikatleri ve islam di
ninin hiikiimlerini koruyup, gozetmek i9in 9ah~mah ve emaneti 
muhafaza etmelisiniz. 

Allah Resulii (s.a.a) 90k biiyuk ve degerli bir emaneti yani 
semavi kitab1 Kuran'1 sizlere emanet olarak b1rakt1; Kuran saadet 
ve tekamiiliin eksiksiz niishas1d1r, Allah'm nuru ve O'nun gii9lii 
burhamd1r. Allah'm hiicceti, yasalan ve tum hakikatlar o a91kla
y1c1 kitapta beyan edilmi~tir. Eger onun hiikiimlerine amel eder
seniz saadet ve kemalin en son derecesine ula~1rs1mz, cehalet ve 
dalalet karanhklanndan kurtulursunuz. Oyle bir kemale eri~irsi
niz ki herkesin hasretle g1pta edecegi kimselerden olursunuz." 

4-Hiikiimlerin Felsefelerine Ve Hedeflerine Olan Tevecciihii 

"Ey Miisliimanlar! Biliniz ki hayata yonelik vazifeleriniz, 
ferdi ve toplumsal yiikiimliiliiklerinizin smm bu semavi kitapta 
a91klanm1~t1r. Hakkm kamtlan ve ilahi hiikiimler bu kitapta ka
y1thd1r. Biliniz ki bu semavi kanunlar sizlerin tekamiilii ve saa
deti i9in belirlenmi~tir: 

Allah tevhidi, kalplerinizin ~irk ve putperestligin 9irkefle
rinden annmas1 ve kalplerinize iman nurunun yans1mas1 i9in 
farz klld1. 

Namaz1, kar~1smda almmz1 secdeye koyarak azameti oniin
de tevazu edesiniz diye farz kild1. 

Zekati, nefsinizi temizlemek, nzkm1z1 geni~letmek ve kalp
lerinizde insanlara kar~1 ~efkat olu~sun diye farz kild1. 

Orucu, kalplerinizin annmas1, karanhklanm gidermek vein
san ruhunu yiice makamlara haz1rlamak i9in farz k1ld1. 

Hae, ameli bir numayi~ ve harici bir imtihand1r ki onu iman ve 
hakka tapmma ruhunu takviye etmek i9in i9in farz kild1. 

Adaleti, toplumda e~itlik ve beraberlik diizeni korunsun diye 
farz kild1. 
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Bize (Ehlibeyt'e) itaati, imametimizi, nefsani arzulanna uy
mu~ kimseler arasmdan ihtilaflar kalksm, din diizene girsin ve 
insanlar tefrikadan korunsun diye farz k1ld1. 

Cihad1, islam'm onur ve gorkeminin gostergesi i9in farz 
klld1. 

Sabn, ilahi odiile ve saadete kavu~maya yard1mc1 bir ve
sile k1ld1. 

iyiligi emretmeyi ve kotiiliikten sakmd1rmay1, toplumu 
fesat ve ahlaki 96kiintiilerden korumak i9in farz klld1. 

Anne ve babaya iyiligi, rahmetin inmesi ve ilahi gazaba 
ugramaktan korunmak i9in farz kild1. 

Akrabahk baglanm gozetmeyi, ya~amm geni~lemesine, 
omriin uzamasma ve saymm artmasma vesile klld1. 

K1sas1, insnalarm giiven i9inde ya~amalan, mallan ve 
canlan korunsun diye farz klld1. 

iyilikleri ve adaklan yerine getirmeyi, bag1~lanmak ve 
hakkm rahmetini kazanmak i9in farz k1ld1. 

Ol9ii ve tart1y1 eksiksiz yapmay1, haks1zhg1, eksik tartlp 
6l9menin neden oldugu kotiiliikleri ortadan kaldirmak i9in 
farz klld1. 

i9ki i9meyi, pisliklerden ve 9irkinliklerden armmak i9in 
farz klld1. 

Kotii sozleri ve iftira atmaktan uzak durmay1, toplumdan 
nifak k6kiinii\ sokiip atmak i9in farz k1ld1. 

Hirs1zhg1 terk etmeyi, topluma iffetliligi ve emniyeti 
hakim kilmak, el, goz ve kalbin temiz kalmasmm bir geregi 
olarak farz kild1. 

Sirkten uzak durmay1, rabhgm s1rf kendisine ozgii kllm
masmm bir gostergesi ve sadece kendi emirlerine itaat edil
mesinin geregi olarak farz kllm1~tir; "O halde Allah 'tan gere
gi gibi korkup sakmm. Ancak Miisliiman olarak oliin. m 

"Emrettiklerine ve yasakladiklarma uymak suretiy
le Allah 'a itaat edin. <;unkii ancak alim kullan Allah 'tan 
korkar. m 

I -Al-i imran, 102. 
2 -FatJr, 28. 
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5-Peygamberin (s.a.a) Hidayet Yolunu 
Takviye Etmesindeki Ciddiyeti 

Ardmdan sozlerini ~oyle stirdiirdti: "Biliniz ki, benFattma'y1m 
ve babam da Muhammed' dir. Sozlerim bir btitiindtir ve uyum i9in
dedir. Soylediklerimde yanh~ bir ~ey yoktur ve hatadan da uzaktir. 
Benden asla yersiz bir soz i~itmez ve irtibats1z bir amel de gormez
siniz: "Ando/sun size kendinizden oyle bir peygamber gelmi§tir 
ki, sizin sikmllya ugramamz ona rok agir gelir. O; size rok dii,§
kiin, miiminlere kar§t rok §ejkatlidir, merhametlidir. m 

Eger onun soyunu ara~tmp tamrsamz, kadmlanmzm degil, 
benim babam oldugunu; sizin erkeklerinizin degil, benim amca
mm oglu Ali'nin karde~i oldugunu gortirstintiz. Gerc;ekten onun 
soyundan olmak, onunla aym nesepten olmak 90k gtizeldir. 0, 
risaleti a91klayarak teblig etmi~, insanlan uyarm1~tir. Mti~riklerin 
yolundan, hayat tarzlanndan ise ytiz c;evirmi~tir. Mti~riklerin beli
ni k1rm1~, nefes borulanm kesmi~tir. Hikmetle ve gtizel ogtitle in
sanlan Rabbinin yoluna davet etmi~tir. Putlan par9alam1~, ~irkin 
eleba~lanm yerle bir etmi~tir. Nihayet birlikleri dag1lm1~ olarak 
gerisin geri kac;ttlar. Derken gece sabahmdan aynld1, hak en yalm 
~ekliyle ortaya y1kt1. Dinin lideri konu~unca, ~eytanm ~ak~ak91-
lanmn dili tutuldu. Mtinafikhgm nekes temsilcisi helak ile burun 
buruna geldi (nifakm tac1 yere dti~tii). Ktifrtin ve hak kar~1thgmm 
dtigiimleri c;oztildti. Kannlan ( oruc;tan) a9, ytizleri ak toplulukla 
birlikte ihlas kelimesini soylemeye ba~lad1mz. Bundan once siz 
bir ate~ 9ukurunun tam kenannda duruyordunuz. Kolayca ic;ilen 
bir yudumluk su kadar onemsiz ve ac; insanm bir kerede yutacag1 
az bir lokma gibi degersizdiniz. (:abuk parlay1p hemen sontive
ren saman alevi gibi dayamks1zdm1z. Ba~ka toplumlarm ayaklan 
altmda eziliyordunuz. Develerin kirlettikleri pis su birikintilerini 
i9iyordunuz, tabaklanmam1~ bir deri par9as1yd1 yemeginiz. itilip 
kak1lan, a~ag1lanan pespayelerdiniz. <;evrenizdeki toplumlann 
sizi kap1p gottirmelerinden korkuyordunuz. Btitiin bunlardan ve 
de nice gti<;lti erlerin belasma ugrad1ktan, Arap kurtlanna lokma 
olduktan ve Ehli Kitabm azgmlanna tutsak dti~ttikten sonra Al
lah sizi Muhammed'le (s.a.a) kurtard1. Onlar her ne zaman sava~ 
ate~ini yakmak istedilerse, Allah onu sondtirdti." 

1 -Tevbe, 128. 

I 
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6-Hz. Ali'nin (a.s) islam'1 Savunmadaki Rolii 

"Ne zaman ~eytan boynuzunu gosterdiyse ya da ne zaman 
mti~riklerden bir grup agz1m ac;mak istediyse, karde~ini (Ali'yi) 
tam ortasma att1. 0 da onlann ba~lanm ezmedikc;e, yaktiklan 
fitne ate~ini kihc1yla sondtirmedikc;e onlardan vazgec;mezdi. 0, 
Allah'm zatl ic;in var giiciinii harcar, emri hususunda hic;bir c;a
badan geri durmazd1. Resulullah'm (s.a.a) yaktm, Allah'm ve
lilerinin onderidir. Kollanm s1Vam1~, insanlara ogiit veriyordu. 
(:ok 9ah~1yor, biiytik emekler sarf ediyordu. Allah ic;in bir i~ 
yapttgmda kmayanlarm kmamasmdan korkmazd1. Siz ise refah 
ic;inde rahat hayatm1z1 surdiirtiyordunuz; rahatlmz yerinde, bir 
eliniz yagda, bir eliniz balda olmak uzere can guvenligine sahip 
olmanm keyfini 91kanyordunuz. Bu arada ba~1m1za bir felaket 
gelmesini dort gozle bekliyordunuz, bizim kara haberimizin bir 
an once gelmesi ic;in sabirstzlamyordunuz. Sava~ olunca geri du
rur, 9atl~madan ka9ard1mz." 

7-insanlarm Vefas1zhlanm 1>ikayeti 

"Allah, Peygamberinin (s.a.a) nebiler yurduna ve sec;kinler 
diyarma intikalini uygun gortince, i9inizdeki nifak dii~manhg1 
a91ga 91ktt, din kisvesi eskidi. 0 giine kadar susan hainler konu~
maya ba~lad1, adt sam bilinmeyen kimseler one gec;meye, battl 
e?l_inin soylu\. develeri ~~nderl~:i) bogurmeye ba~lad~lar. Bunlar 
s1zm meydantanmzda 1tlbar gortir oldular. Seytan bir kez daha 
ba~mt deliginden 91kard1, sizlere f1sildad1. Gordii ki, onun c;agn
sma icabet etmeye dtinden raz1sm1z, ona kanmay1 i9inizden ge-
9iriyorsunuz. Derken sizi k1~k1rtt1. Baktl ki, 9abuk tahrik oluyor
sunuz. Sizi ofkelendirdi; hemen ktiplere bindiginizi gordti. Boy
lece size ait olmayan bir deveye damgamz1 vurdunuz. Kendinize 
ait olmayan kaynagm ba~ma kondunuz. Bullin bunlar 90k ktsa 
bir surede oldu; heniiz yaram1z tazeydi ve kabuk baglamam1~t1. 
Daha Peygamberin na~tm kabre koymam1~ttk. "Fitne 91kmasm
dan korkuyoruz." diyerek bu i~leri ka~la goz arasmda kopardm1z. 
Haberiniz olsun! "Tam.fitnenin ortasma dii§mii§lerdir. Gerrek
ten cehennem kii.firleri ku§atmt§ltr. m 

1 -Tevbe, 49. 
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"Heyhat! Ne oldu size? Allah'm kitab1 elinizde oldugu ha.Ide 
nereye yoneliyorsunuz? Halbuki Allah'm kitabmm konulan a91k, 
hukiimleri parlak, bilgileri goz kama~tmc1, yasaklan goz oniinde 
ve emirleri apa91k ortadadir. Arna siz onu arkamza atm1~sm1z. Yok
sa ondan yiiz mil 9evirmek istiyorsunuz? Yoksa ondan ba~kas1yla 
m1 hiikmediyorsunuz? Zalimler i9in bu ne fena bir degi~medir! 1 

Kim, islam'dan ha$ka bir din ararsa, bi/sin ki kendisinden as/a 
kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktlr. 2 

"Sonra fitnenin olu~turdugu panik biraz yatl~mcaya ve kont
rol edilebilir hale gelinceye kadar k1sa bir sure beklediniz. He
men ardmdan fitne ate~ini harlandirdm1z, alevlendirdiniz. Yoldan 
91karan ~eytanm telkinlerine icabet etmeye ba~lad1mz. ~eytanm, 
dinin goz kama~tmc1 nurunu sondiirme, se9ilmi~ Peygamberin 
(s.a.a) siinnetini i~levsiz hale getirme amacma yonelik vesvese
lerine kapildm1z. Kopiik i9iyoruz diyorsunuz ama siitii de i9ip bi
tirdiniz. Peygamberin (s.a.a) Ehlibeyt'ine (a.s) ve evlatlanna za
rar vermek i9in tiirlii dolaplar 9eviriyorsunuz, gizli sakh planlar 
kuruyorsunuz. Yiirege saplanan b19ak gibi, ok gibi ac1 veren 
eziyetlerinize sabrediyoruz ve siz ~imdi benim, babamdan miras 

.alma hakk1mm 0Imad1gm1 savunuyorsunuz. Yoksa siz, cahiliye 
hiikmtinii mil istiyorsunuz? Kesin olarak inanan bir kavim i9in 
Allah'tan daha giizel hiikiim veren kim olabilir? Ha.la bilmiyor 
musunuz? Evet, size gun gibi a~ikardir ki, ben onun k1z1y1m. Ey 
Miisliimanlar! Bana kalan miras zorla elimden mi almacak?" 

8-Hz. Fatima'nm (s.a) Fedek Konusundaki Kanit1 

"Ey Ebu Kuhafe'nin oglu! Allah'm kitabmda, sen babanm 
mirasm1 alabilirsin, fakat ben alamam diye mi yaz1yor? Cahiliyet 
doneminin htikiimlerine mi uyuyorsun? 

Ha.la m1 cahiliyet devrinin hiikmiinii aramadalar? Ger9egi, 
~iiphesiz bir surette bilenler yanmda hiikmii, Allah'tan daha gii
zel olan kimdir ki? 

Allah'm kitabm1 terk ettiniz, onu arkamza attm1z? <;unkii 
Allah'm kitabmda "Ve Siileyman Davud'a mirasr;, oldu. "1 denili-

1 -Kehf, 50. 
2 -Al-i imran, 85. 
3 -Nern\, 16. 
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yor. Zekeriya peygamberin (a.s) oglu Yahya'dan (a.s) soz edilir
ken de ~oyle deniyor: "Bana bir veli liitfet ki, bana ve Yakub 'un 
soyuna mirasr;i olsunm ve yine ~oyle buyurmu~tur; "Allah'm ki
tabmda akrabalarm bazilari, bazilarma (miras hususunda) daha 
evllidir. m Yine buyurmu~tur ki; "Allah size, r;ocuklarmiz hakkm
d4, erkege, kadmm paymm iki misli (miras vermenizi) emreder. m 

Yine buyurmu~tur ki; "Eger bir hayir (ma/) b1rak1yorsa, baba ve 
annesine ve yakmlarma verilmesi ir;in adalet ve iyilik iizere vasi
yet etmek takva sahipleri ir;in bir borr; olarak yaz1/m1$tlr. '"' 

Arna siz, benim bir pay1mm 0Imad1g1m, babamm mirasm1 
alamayacag1m1, onunla benim aram1zda bir akrabahk 0Imad1gm1 
iddia ediyorsunuz. Yoksa Allah ozel olarak size bir ayet indir
di de babamm, miras ayetinin hiikmiiniin d1~mda tutulmas1m m1 
emretti? Yoksa her biri ba~ka bir dine mensup iki ki~i birbirlerine 
miras91 olamazlar m1 demek istiyorsunuz? Acaba ben ve babam 
aym dinin mensuplan degil miyiz? Siz Kuran'm ozel nitelikli hii
kiimlerini ve genel nitelikli hiikiimlerini babamdan ve amcamm 
oglundan (Ali'den) daha m1 iyi bileceksiniz? 

"Her haberin gerr;ekle$ecegi bir zaman vardir. Yakmda siz 
de gerr;egi bileceksiniz. "5 

"Kendisini rezil edecek azabm kime gelecegini ve siirekli 
bir azabm kimin ha$ma inecegini yakmda bileceksiniz. '16 

\ 9-Ensar'• ~iddetli Ele~tirisi 

Sonra Ensar'a taraf bakti ve ~oyle buyurdu; "Ey yigitler 
toplulugu, ey dinin yard1mcilan ve islam'm koruyuculan! Bana 
yap1Ianlara kar~1 i9inde bulundugunuz bu gaflet nedir? Ugrad1-
g1m zulme kar~1 bu uyu~ukluk da neyin nesi? Baham Resulullah 
(s.a.a) ~oyle demiyor muydu? "Ki~inin saygmhg1 9ocuklannda 
devam eder." Ne 9abuk bozuldunuz? Bu aceleniz ne? ~u anda 
maruz kald1g1m eziyetleri savma giiciiniiz var oysa. istedigimi ve 
istemeye devam ettigimi geri alacak kudrete sahipsiniz." 

I -Meryem, 60. 
2 -Enfal, 75. 
3 -Nisa, 11. 
4 -Bakara, 180 
5 -Enam, 67. 
6 -Hud, 39. 
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10-Babasmm Oliimiindeki Uziintiisii 

Yoksa "Muhammed oldii mii diyorsunuz?" Evet, onun olumii 
bo~lugu doldurulmayacak, gedigi kapatllmayacak kadar buyiik bir 
felakettir. Onun kaybmdan dolay1 yeryiizu karanhga gomuldu. Gu
ne~in, aym yiizu tutuldu. Onun olumuyle meydana gelen felaket 
yiizunden ylld1zlar sonduler. Umitler suya du~tu, daglar urperdi; do
kunulmazhklar, mahremiyetler 9ignenir oldu. Onun olumuyle bir
likte saygmhklan gozeten kalmad1. Allah'a andolsun ki bu, buyiik 
bir felakettir, korkun9 bir musibettir. Onun gibi bir felaket goriilmu~ 
degildir, ~u dunyada onun gibi bir musibet bir daha ya~anmayacak
trr. Sizin evlerinizde okunanAllah'm kitab1 bunu duyurmu~tu. Bun
dan once Allah tarafmdan gonderilen nebi ve resullerin ba~lanna 
neler geldigini ve bu, degi~mez bir hukiim ve kesin kazadan ibaret 
idi; "Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan once nice pey
gamberler geldi ge<;ti. Oliirse yahut oldiiriiliirse gerisin geriye mi 
doneceksiniz? Kim donerse bi/sin ki Allah 'a hi<;bir surette zarar 
vermez ve Allah ~iikredenlerin kar~1hgm1 yakmda verecektir. 1 

Haberiniz olsun! Ben, yiireginizi kaplayan sevinci, kalpleri
nizi kaplayan hainligi bilerek bu sozleri soyledim. Arna bu soz
ler; keder ve huznun kaplad1g1 nefs yatl~sm diye, ofkenin d1~a 
vurmas1, camn iyice zayrflamas1, gogsun i9indekileri art1k sakla
yamamas1 kabilinden sozlerdir. Onunuze somut kamtlar koyma 
amac1yla soylenen sozlerdir. Vann siz onu (hilafeti) s1rtlanm; hep 
s1rtm1zda bir yara gibi kalacaktrr. Zay1f karakterinizin bir goster
gesi ve utan9 lekeniz olacaktlr. Cebbar olan Allah'm gazabmm 
ve ebedi rezilligin damgas1 olarak almmzda kalacaktir. Allah'm 
tutu~turulmu~ ve kalplere sirayet eden ate~ine suriikleneceksiniz. 
(Bilin ki,) yaptiklanmz Allah'm gozunun onundedir. "Zalimler 
yakmda hangi inkiliipla devrileceklerini bileceklerdir. m Ben, 
sizi onunuzdeki bir azaba kar~1 uyaran uyancmm k1Z1y1m. 

11-Seyh Ezri'nin Bu Konu Hakkmdaki Siiri 

Muellif der ki: Bu konuda Seyh Kaz1m Ezri Bagdadi ne ka
dar da guzel beyan etmi~tir; 

"Peygamberin (s.a.a) karde~i hakkmdaki ahitlerini bozdular, 

1 -Al-i imran, 144. 
2 -Suara, 227. 

T ,, 
f 

I 
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Peygamberin (s.a.a) k1zma o kadar musibet yudumlanm i9irdiler 
ki adeta bir kemik gibi bogazmda dugumlendi. 

Adiy ve Teym kabilelerinin (Ebubekir ve Omer) yanma gel
digi gun uzuntusunden dolay1 uzun uzad1ya agladi. 

Sonra yakla~ti ve Allah'a ~ikayet etti; ~ikayetinden saglam 
daglar muzdarip oldu ve titredi. 

Onu korkuttuklan zaman, bilmiyorum nasil bir hali vard1. 
Babasmm vefatmdan dolay1 yasta olmasma ragmen o kavim, ba
basma ve kocasma du~manhk ettiler. 

Fatima (s.a) en guzel hutbeyle o kavme ogut verdi. Hutbesi 
insanlara babas1 Resulullah'm (s.a.a) hutbesini hatirlatiyordu. 

0 hutbesinde buyurdu; "Bu semavi kitaplara sorun, o zaman go
receksiniz ki miras konusu o kitaplarda a9Ik ve kapsayic1 bir ~ekilde 
beyan edilmi~tir. "Allah siz/er ve <;ocuklariniz hakktnda vasiyet etti ... 
" 1 Ayeti hi.ikiim olarak tum insanlarm akrabalarmi kapsamaktadrr. 

insanlar o yiice hammm sozlerini duyunca kalpleri o kadar 
yumu~ad1 ki az kalsm kalplerindeki kin ve du~manhklar bertaraf 
olacakt1. 

Onlara buyurdu; "By insanlar I H akk1m1zda Allah '1 nazara 
aim! (hakk1m1z1 gozetin) bizimle dost olunuz, <;iinkii biz/er yiice 
Allah 'm bah<;esinin yeti~en meyvelerindeniz. " 

Ey insanlar! Hangi peygamber k1zm1 mirastan mahrum 
etmi~tir? 

Nasil olurda azat edilmi~ bir kole uydurulmu~ ve gev~ek ha
dislerle beni miras1mdan ahkoyabilir? 

Nas1l olurda mevlam1z (babam1z) bizim hakk1m1zda bir ~ey 
vasiyet etmiyor da Teym kabilesi hakkmda vasiyet ediyor? 

Size gore bizim hidayet olmaya liyakatimiz yok, ama Teym 
hanedam hidayet olmu~lar oyle mi? 

Size gore Peygamber (s.a.a) bizleri dalalet 9oli.inde ba~1bo~ 
mu brrakti? Ondan sonra kendi ilminizden onun hatasm1 m1 du
zelteceksiniz? 

Ey insanlar! Bize insafh davrammz. Bu iki zalimin zulmune 
kar~1 bize yard1m ediniz. Onlar Resulullah'm (s.a.a) hurmetini 
ayaklar altma aldilar ve hakkm1 gozetmediler." 

1 -Nisa, 12. 

,. ~, ~' ceiw= ,20-d'coc~c ,:~,< 



166 Hiiziinler Evi 

12-Ebubekir'in Hz. Fatlma'ya (s.a) Cevab1 

Hz. Fatlma'nm (s.a) konu~mas1 buraya vannca Ebubekir ce
vap vermek i9in ayaga kalkti, once Allah'a hamd ve sena etti, 
sonra ~oyle dedi; 

"Ey Peygamberin (s.a.a) klZl! Baban Allah Resulii (s.a.a) 
mi.iminlere kar~1 ~efkatli ve esirgeyiciydi, kafirlere kan;n ise sert 
ve kati idi. Hi9 ~i.iphesiz Muhammed (s.a.a) bizim kadmlanm1zm 
babas1 degil, senin baband1 ve senin kocanm karde~iydi, ba~ka
lannm degil. Peygamber (s.a.a) O'nu (Hz. Ali) bi.iyi.ik ve onemli 
i~ler i9in se9ti ve 0, Peygamber (s.a.a) i9in iyi bir yard1mc1yd1. 
Sizleri ancak saadete ermi~ mi.iminler sever ve bedbahtlarm d1-
~mda kimse sizlere di.i~manhk etmez. Siz Resulullah'm (s.a.a) 
pak Ehlibeyt'i ve Allah'm da se9ip, begendigi kimselersiniz. 
Sizler, bize dogru yolu gosteren ve cennete dogru goti.iren lider
lersiniz. Sen ey kadmlann en i.isti.ini.i ve peygamberlerin (s.a.a) 
en i.isti.ini.ini.in klZl! Sozlerinde dogruluk i.izeresin, ak1l ve mari
fette digerlerinin onderisin. Kimse seni hakkmdan mahrum ede
mez ve dogruluguna bir soz soyleyemez. Allah'a andolsun ki, 
Resulullah'm (s.a.a) emrinin d1~ma 91kmad1m ve O'nun emrinin 
aksine de davranmad1m. Elbette bir topluluga onder ve yonetici 
se9ilen kimse onlara yalan soylemez. Allah'1 ~ahit tutuyorum ki, 
Resulullah'm (s.a.a); "Biz Peygamberler, altm, gi.imi.i~, arazi ve 
mal miras b1rakmay1z, ilim, hikmet ve ni.ibi.ivvetten ba~ka mi
ras1m1z olmaz. Bizden geri kalan mallar Miisliimanlann halife
sinin yetkisindedir, o uygun gordi.igi.i gibi tasarruf etme hakkma 
sahiptir." buyurdugunu i~ittim. 

Benden istedigin Fedek'i (ey Fatima) Mi.isli.imanlann gi.i9 
ve azamet kazanmalan ve sava~ meydanlannda kafirleri hezime
te ugratmalan i9in sava~ silahlan, te9hizatlar ve binekler almak 
i9in kullamyorum. Bu sadece benim gorii~i.im degildir, bu ko
nuda Mi.isli.imanlarda benimle hemfikirdirler. Asia biz bu konu
yu senden gizlemeye 9ah~m1yoruz ya da senin elinden bir ~eyin 
almmas1m istemiyoruz. Sahip olduklanm senin ihtiyanndadir, 
varhg1m1 asla senden esirgemem. Sen yi.ice babanm i.immetinin 
hammefendisi ve Peygamberin yi.ice evlatlannm annesisin. Biz 
senin mahm elinden almak istemiyoruz, evlatlarmdan ve baba 

1 

ii_~ 
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tarafmdan makamm1 da inkar edecek degiliz. Senin hi.ikmi.in ve 
emrin yetkim altmda bulunan ~eylerde nafizdir. Acaba baban Al
lah Resuli.ini.in (s.a.a) emirlerine muhalefet edebilir miyim?" 

13-Hz. Fatima'mn (s.a) Ebubekir'e Cevab1 

Hz. Fatima (a.s) buyurdu: "Silbhanellah! Allah Resulil 
(s.a.a) asla Kuran-1 Kerim'in aksine bir soz soylemez, aksine 
Kuran'm takip~isidir. Sizler hilenizle mi goril~birligine 
vardm1z ve bunun i~in de ~e~itli bahaneler uyudurmaktas1mz? 
Yalan sozlerden sakmmaz mISimz? Sizin ~u planlanmz ve 
kurmacalanmz aym milnaf1klarm Allah Resulilniln (s.a.a) 
hayati donemindeki planlarma benziyor. Bu Koran, a~1k ve 
adilane ifadesiyle buyuruyor ki; (Hz. Zekeriya) Allah'a arz 
etti ki; "Arllk bana kendi katmdan bir yard1mc1 armagan et, 
bana da ve Yakup ogullarma da mirasri olsun. w "Siileyman 
Davud'a mirasri oldu." 2 

Allah'u Teala mukaddes kitab1 Kuran-1 Kerim'de miras hi.i
kiimlerini, onun tabakalanm, kadm ve erkek miras9llann her birinin 
payllll detayh ve a9Ik bir ~ekilde beyan etmi~ ve hi9bir ~i.ipheye ve 
tereddiite yer birakmam1~tir. (Demek oluyor ki Kuran-1 Kerim'in 
hi.iki.imlerine uymamz sizi bu i~i yapmaya mecbur birakmam1~tir.) 

Bilakis nefisleriniz size (koti.i) bir i~i gi.izel gosterdi. Art1k 
bana dii~en 1hakk1yla sabretmektir. Anlattig1mz kar~1smda bana 
yard1m edecek olan, ancak Allah'tir."3 

14-Ebubekir'in Hz. Fatima'ya (s.a) Cevab1 

Ebubekir cevap olarak ~oyle dedi: "Ku~kusuz ki Allah 
ve Resulilniln (s.a.a) sozil dogrudur ve ey Allah Resulilniln 
(s.a.a) klzi! Sende dogru soylilyorsun. Sen rahmet, hidayet ve 
hikmetin madenisin, dinin erkam ve hakkm hilccetlerindensin. 
Ben asla senin sozilnil ve goril~ilnil reddetmiyorum, ancak 
senin huzurunda oturmu~ olan ~u Milslilmanlarlarla bu 
yonde (Fedek'in Milslilmanlarm geneli i~in masraf edilmesi 

1 -Meryem, 5-6. 
2 -Neml, 16. 
3 -Yusuf, 18. 
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ve bizim yetkimizde bulunmas1 konusunda) soziimiiz birdir 
ve hemfikiriz. Ben, yalmz, despot ve dii~man degilim. Aksine 
benim gorii~iim Miisliimanlarm gorii~lerine mutab1k ve 
onlarla aymd1r." 

15-Hz. Fatima'nm (s.a) Halkm Vefas1zhgma Sitemi 

Hz. Fatima (a.s) topluluga donerek ~oyle buyurdu; "Ey in
sanlar! H1zla batil soze ko~uyor ve 9irkin davram~tan sakmm1-
yorsunuz. 

"Onlar Kuran '1 dii:jiinmiiyorlar mt? Yoksa kalpleri ki
litli mi?m 

"i:J oyle degil, hayir, kazandtklart :jeyler, iist iiste kalplerine 
y1g1lmt:jtlr da kalpleri pas tutmu:jtur. m 

Siz kotii dti~tindiiniiz, kotii i~aret ettiniz, kotii kilavuzluk et
tiniz ve kotii muamelede bulundunuz. Allah'a andolsun ki gozle
rinizin ontinden perde kaldmlsa son derece korkun9 bir manza
rayla kar~ila~acaksm1z! 

"Ktyamet giinii Allah tarafindan hi~te hesaba katmadtkla
rimz a:jikiir olacakttr. m 
' " ... Allah' m emri gelince de hak uygulamr ve o zaman batih 
se9enler htisrana ugrayacaklardir. "4 

16-Hz. Fat1ma'nm (s.a) Resulullah'a (s.a.a) Hitaben 
Okudugu Siirler 

Hz. Fatima (s.a) hutbesinin sonunda ytiztinti Resulullah'm 
(s.a.a) kabrine 9evirerek Hazrete hitaben ~oyle dedi; 

"Senden sonra nice fitneler 91kti ve tiirlti sesler ytikseldi. 
Eger sen aram1zda olsaydm ve bunlara ~ahit olsaydm bu ka

dar 90k ihtilaf olmazd1. 
Sen aram1zdan aynldm halimiz faydah yagmurlanm yitiren 

9orak topraga dondti. 

1 -Muhammed, 24. 
2 -Mutaffifin, 14. 
3 -Bu mana Ziimer suresinin 47. ayetinden almt1dir. 
4 -Sia ve Sunni kanallanndan nakledilen yukandaki hutbenin kaynaklarma 

ba~vunnak i9in Riyaheynu' ~-Seria kitab1, c. l, s. 311 bakabilirsiniz. 
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Kavmin dtizeni bozdu, o halde onlann yapt1klanna ~ahit ol 

ve nazanndan gizleme ! 1 

Her peygamberin ya da Allah katmda makam sahibi her bti
ytigtin ehli ve yak1m sayg1 gormekteyedi ! 

Ancak biz bunun d1~mda tutulduk. 
Sen aram1zdan aynhp gittiginde ve topraklar seni bagrma 

bastigmda birka9 ki~i sinelerindeki kinlerini a91ga 91kard1lar. 
Sen aram1zdan aynhp gittiginde suratlanm bize astilar ve 

makam1m1z1 hafif saydilar. 
Bug-Un elimiz hi9bir ~eye ula~m1yor art1k. 
Sen 1~1gmdan yararlamlan parlak bir nurdun! 
Sen Allah tarafmdan kendisine semavi kitap inmi~ biriydin. 
Cebrail sana ayetleri indirdiginde bizlere e~lik ederdi. 
Ancak senin gitmenle btitiin hay1r kap1lan ytiztimtize kapand1. 
Ke§ke senin vefatmdan once oltim bizlerle bulu§sayd1. 
Senin gidi~inle bir grup haks1z muratlarma erdiler. 
Bizier senin gitmenle oyle bir musibete du9ar olduk ki Arap 

ve Acemlerden kimsenin musibeti bizim musibetimizin ~iddetine 

ula~amaz. "2 

"ed-Durrun-Nezim" kitabmda §6yle gelmi~tir; Hz. Zehra 
(s.a) a~ag1daki ~iiri yukandaki ~iire ekledi ve ~oyle buyurdu; 

~'Sen hax7atta oldugun stirece beni savunan yard1mc1m vard1, 
Insanlar'arasmda izzetle ytirtirdtim. 
Sen kolum kanad1mdm benim. 
Ancak bug-Un o zelilin kar~1smda boyun egiyor, korkuyorum 

ve bana zulmedenleri kendi elimle savunuyorum. 
Kumru htizntinden geceleri agacm dalma aglarsa 
Ben sabahlan ayrhgma aglanm." 
Seyh Mtifid "Emali" adh eserinde kendi senediyle Hz. 

Ali'nin (a.s) k1z1 Hz. Zeynep'ten (s.a) nakleder ki buyurdu; 
"Ebubekir Fedek'i Hz. Fatlma'dan (s.a) esirgemeye karar 

verince ve Hz. Fatima (s.a) da onun cevabmdan timidini kesince 

1 -Kc~fu'l-Gumme c,2, s, 49-Miitercim. 
2 -Bu ~iirler baz1 nakillerde az bir farkhhkla kaydedilmi~tir. Miitercim. 
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Resulullah'm (s.a.a) kabrine gitti ve kendini kabrin iistilne att1. 
Kavimden gordiigii zuliimleri babasma ~ikayet etti. 0 kadar ag
lad1 ki gozya~lan Resulullah'm (s.a.a) miibarek kabrini ISlatti, 
sonra yiirekleri pan;:alayan ve "Senden sonra nice fitneler 91kti ve 
tilrlii sesler yiikseldi ... " ~iirini okudu. 

17-Hz. Fatima'mn (s.a) Hz. Ali'ye (a.s) Yiirekleri Yakan Sozii 

Taberisi'nin "ihticac" kitabmda ~oyle gelmi~tir; "Hz. Ali 
(a.s) evinde Hz. Fatima'nm (s.a) donmesini bekliyordu. Hz. Fa
tima (s.a) hutbesinden ve Resulullah'm (s.a.a) kabrinin ba~mda 
aglad1ktan sonra iizgiin bir halde evinin yolunu tuttu. Gozii Hz. 
Ali'ye (a.s) takihnca (ugrad1g1 zulmii ona ~ikayet edercesine) 
~oyle buyurdu; 

"Ey Ebu Talib oglu! Tlpk1 ana rahmindeki cenin gibi k1vnl
m1~sm ve dizlerini kucaklam1~, ko~eye 9ekilmi~sin. itham altm
daki kimse gibi evin ko~esine gizlenmi~sin. Sen sava~ meydanla
nnda, sava~ erlerini alt ederdin. $imdi ne oldu da zay1f ku~larm 
kanatlan kar~1smda acze dii~mii~siin. $u Ebu Kuhafe'nin oglu, 
babamm hediyesini ve 9ocuklanmm nzkm1 benden zorla ahyor. 
A91k9a bana dii~manhk ediyor. Benimle konu~urken olduk9a sert 
davramyor. Evs ve Hazrec kabileleri yard1mlanm benden esir
gediler, Muhacirler ise akrabahk bag1m hakk1mda gozetmediler. 
Cemaat, ba~lanm onlerine egmi~ ve gozlerini yere dikmi~ler. Ar
ttk beni savunacak ve onlarm zuliimlerinin oniinii alacak kimse 
kalmad1. 

Ofkeli olarak 91km1~tim evden, peri~an ve ba~1m oniimde 
geri dondiim. Sen de boyle peri~an bir halde oturmu~sun! Sen 
Araplann kurtlanm avlardm, ancak bugiin sineklere yenik dii~
mii~siin. Ne konu~anlara mani oldun ne de bahl taraftarlanm 
yerlerine oturttun. Art1k takatim tilkendi. Ke~ke bu ac1 olaylar
dan once olseydim. Sen beni desteklesen de, desteklemesen de, 
yard1mc1mAllah'tir. Ah 9ekerim, her giiniin dogumundan ve her 
ak~amm 96kmesinden. Dayanag1m (Allah Resulii) oldii, aynh
gmdan bitap dii~tiim. $ikayetim babamadir ve Allah'tan dii~mam 
defetmesi konusunda yard1m istiyorum. Allah'1m! Senin giiciin 
herkesten fazladir ve senin azabm her ~eyden daha ~iddetlidir." 

~Ji 
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18-Hz. Ali'nin (a.s) Hz. Fatima'y1 (s.a) Tesellesi 

Emirii'l-MiimininAli (a.s), Hz. Fatima'ya (s.a) ~oyle buyur
du; "Ey Fatima! Sen ah 9ekip, yiiregini par9alama, asil ah 9ek
mesi gereken senin dii~manmdir, onlann vay hallerine! Ey Allah 
tarafmdan se9ilmi~in klZl! Ey niibilvvetin yadigan! Bana ofke
lenme, sinirine hakim ol! Ben dinim konusunda gev~eklik gos
termedim, elimden geldigi kadar 9ah~tim ve bunu da ihmal etme
dim ... Allah tarafmdan ahirette senin i9in hazirlananlar, senden 
almandan daha hayirhdir. Oyleyse Allah' a ilmit bagla ve 9ektigin 
s1kmtilann ve musibetlerin Allah yolunda oldugunu dti~iln." 

Hz. Fatima (s.a), Hz. Ali'nin (a.s) bu tesellisinden sonra sa
kinle~ti ve "Allah bana yeter!" buyurdu. 

19-Hz. Fatima'mn (s.a) Hutbesinden Sonra Ebubekir'in 
Pervas1zca Sozleri 

Ehlisilnnet'in me~hur alimi ibni Ebil Hadid Fedek ile ilgili 
nakledilen rivayetler dogrultusunda Ehlisilnnet'in alimlerinden 
Ahmed b. Abdulaziz Cevheri'nin kaleme ald1g1"es-Sakife" adh 
eserinden ~oyle nakleder; "Hz. Fattma'nm (s.a) Fedek hakkm
daki hutbesi Ebubekir'e olduk9a agir geldi. Orada hazir bulunan 
cemiyetin huzurunda minbere 91kt1 ve ~oyle dedi; 

''Ey insanlarl Neler oluyor, ni9in her soylenen soze kulak 
as1yorsunuz'?-Bu arzular ve istekler Resulullah (s.a.a) doneminde 
neredeydi? $imdi Fedek konusunda Allah Resultinden (s.a.a) bir 
~ey duyan varsa soylesin! 0 donemde hazir olan herkes konu~
sun ... (Bu 9irkin sozleri tercilme etmedigimiz i9in ozilr diliyoruz) 
0 fitne yaratlyor ve ya~land1ktan sonra t1pk1 eski donemlerdeki 
karga~aya donmemizi istiyor. Zay1f kimselerden yard1m talep 
ediyor. 0, tipk1 me~hur kadm 0-mmii Tehhal gibi kadmlan kendi 
yard1mma 9agmyor, yakmlanndan 0-mmil Tehhal i9in en sevgili 
olam namusunu kirletendir. $unu bilesiniz ki eger istersem konu
~urum ve konu~ursam, a91k bir ~ekilde meydana 91kannm, ama 
~imdi sessizlik yolunu se9mi~ bulunuyorum." 

Sonra Ensar'a dondii ve ~oyle dedi; "Ey Ensar toplulugu! 
Sizler Peygambere (s.a.a) yakmhga herkesten daha 90k lay1k ol
mamza ragmen goriiyorsunuz ki aramzdaki akhm yitirmi~ mec-
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zuplanmzm sozlerini i~ittim. Ey Ensar! Resulullah (s.a.a) aramza 
geldi, siz de ona kucak a9timz ve yard1m elinizi uzattm1z. Bile
siniz ki ben, i9inizde bu makam1 bizlere lay1k gorenlere elimi ve 
dilimi uzatmam." 

Ebubekir konu~masmm ardmdan minberden a~ag1 indi ve 
sonra Hz. Fatima ( s.a) evine dondti. 1 

ibni Ebil Hadid ~oyle der; "Ben, Ebubekir'in bu pervas1zca 
konu~mas1m Nakib Ebu Yahya b. Ebu Zeyd Basri'ye okudum ve 
dedim ki "Size gore Ebubekir bu konu~masmda kimi ima ediyor 
ve maksad1 kim olabilir?" 

Dedi ki: "ima etmiyor, aksine a91k9a onun kim oldugunu 
soyltiyor." 

Dedim: "Eger a9Ik9a belirtseydi size bu soruyu sormazdllll." 
Bunun tizerine giildti ve ~oyle dedi; "O, Ali b. Ebu Talib'i 

kasdediyor." 
Dedim: "Sozlerinin tamam1 Hz. Ali'nin (a.s) hakkmda m1y

d1?" 
Dedi: "Evet, ey oglum bu padi~ahhk prensibidir ki akraba ve 

yabanc1 tammaz?" 
~ Dedim: "Peki, Ensar toplulugu bu konuda ne soyledi?" 

Dedi: "HakkmAli'den (a.s) yana oldugunu soylediler." Ebu
bekir ise onlann sozlerinden korkunca bu konu~mas1yla onlan 
korkutmak istedi." 

Nakib'e, Ebubekir'in konu~masmda kulland1g1 kelimelerin 
ne anlama. geldigini sordum o da bana manalanm a91klad1. 2 

20-Ummii Seleme'nin (r.a) Hz. Fatima'y1 (s.a) Savunmas1 

Samh Fakih Cemaleddin Yusuf b. Hatem'in "ed-Durrun
Nezim" kitabmda ~oyle gelmi~tir: Resul-i Ekrem'in (s.a.a) 
giizide e~lerinden olan -Ommu Seleme (r.a), Ebubekir'in, Hz. 
Fatima'ya (s.a) soyledigi sozlerden haberdar olunca ~oyle dedi: 
"Bu sozlerin Fatima (s.a) gibi birine soylenmesi reva m1dir? 
Allah'a yemin ederim ki Fatima (s.a), insanlar arasmda bir cen
net hurisidir, Resulullah'm (a.s) camdir. Takvahlarm eteginde 

1 -!;,erhu-Nehcu'l-Belaga ibni Ebi'l-Hadid yeni bask1 c, 16, s.215. 
2 -Onceki kaynakta o kelimelerin anlam1 beyan edilmi~tir. 
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yeti~mi~tir. Meleklerin elleri O'nu kald1rm1~ ve temiz hammlann 
kucaklarmda geli~mi~tir. iyi ve temiz bir terbiye ile egitilmi~tir. 
Siz, Resulullah'm (s.a.a), O'nu mirasmdan mahrum ettigini ve 
bu konuyu O'na bildirmedigini mi samyorsunuz? Oysaki ytice 
Allah Peygamberine (s.a.a) ~oyle buyurmu~tur; "Yakm akraba
larim uyar. m Sizce Resulullah (s.a.a) onu (giinahm cezasmdan) 
uyarm1~, O'da babasma muhalefet mi etti? Halbuki Fatima (s.a) 
dtinya kadmlarmm hammefendisi, gen9lerin efendilerinin anne
si ve imran'm klZl Meryem'in (s.a) dengidir. Allah'm risaletleri 
babasmm arac1hg1yla tamamlanm1~tir. Allah'a yemin ederim ki, 
Allah Resulti (s.a.a) O'nu s1caktan ve soguktan korudu, sag elini 
ona yast1k, sol kolunuda yorgan yapard1. Ey Miisltimanlar! Yava~ 
olun! Sizler Resulullah'm (s.a.a) huzurundasm1z ve 0, sizleri go
rtiyor. Yann Allah'm huzuruna gideceksiniz, Yaz1klar olsun siz
lere! Pek yakmda yaptiklanmzm kar~1hg1m goreceksiniz." 

Rivayetlere gore o y1l -Ommti Seleme'nin (r.a) ayhk maa~1 
bu itiraz i9erekli konu~masmdan dolay1 kesildi. 

21-Ebubekir Ve Hz. Fatima'mn (s.a) Konu~mas1 

Yine ibni Ebil Hadid, Cevheri 'nin "es-Sakife" adh eserin
den ~oyle nakleder: 

Hz. Fatima (s.a) Ebubekir'e ~oyle buyurdu; 
(Sadn islam'm degerli ve saygm hammlanndan) "Ummii 

I 

Eymen (r.a), Allah Resultiniin (s.a.a) Fedek'i bana bag1~lad1gma 
tamkhk ediyor." 

Ebubekir ~oyle dedi; "Ey Allah Resultiniin (s.a.a) k1Z1! 
Allah'a andolsun ki Allah, benim nazanmda Resulullah'tan 
(s.a.a) daha sevgili bir ~ey yaratmad1. Baban Allah Resulii (s.a.a) 
vefat ettigi gun gokytiziiniin yere 96kmesini istedim! Allah'a 
andolsun ki senin fakir olmandansa k1z1m Ay~e'nin fakir olma
sm1 yeglerim. Acaba beni herkesin hakkm1 veren ancak sana 
hakkm konusunda haks1zhk eden biri olarak m1 gortiyorsun? 
Resulullah'm (s.a.a) klZl olmana ragmen ~unuda ( bilesin ki) bu 
mtilk (Fedek ) Peygamberin ~ahsi mtilkii degildi, aksine btitiin 
Miisliimanlann mahyd1. Peygamber (s.a.a) bu mtilktin gelirleriy-

1 -!;,uara, 214. 
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le insanlan cihat meydanma yolluyordu ya da Allah yolunda ve 
halkm genelinin maslahatmda harc1yordu. Peygamberden (s.a.a) 
sonra Miisliimanlann idaresi benim elime ge9ti ve bu mallarm 
tasarrufyetkisi benim sorumlulugum dahilindedir." 

Hz. Fatima (s.a); "Allah 'a andolsun ki bundan sonra asla 
seninle konu$mayacag1m." buyurdu. 

Ebubekir; "Allah'a andolsun ki bende asla senden uzakla~
mayacag1m." dedi. 

Hz. Fatima (a.s); "Allah'a andolsun ki sana beddua edece
gim." buyurdu. 

Hz. Fatima (a.s) 6liim d6~egine dii~tiigiinde Ebubekir'in ce
nazesine kat1lmamasm1 ve kendisine namaz kllmamasm1 vasiyet 
etti. Bu yiizden vasiyeti iizerine O'nu gece defnettiler ve cenaze
sine Peygamberin (s.a.a) amcas1 Abbas namaz k1ld1. Vefati baba
smm vefatmdan 72 giin sonra ger9ekle~ti. 1 

22-Cahiz' in Miras Konusundaki Dakik A~1klamas1 

SeyyidMurtazaAlemu'l-Hiida'nmnaklineg6reEhlisiinnet'in 
we~hur bilgin ve biiyiik dii~iiniirlerinden Ebu Osman Cahiz Bas
ri (6.775-768 h.k) ~6yle diyor; "insanlar (sahabe) o iki ki~inin 
yani Ebubekir ve Omer'in Peygambere (s.a.a) isnat ettikleri "Biz 
peygamberler miras b1rakmay1z" hadisini Miisliimanlann inkar 
etmediklerini, aksine kabul ettiklerini dii~iiniirler. Halbuki bu an
cak onlarm zanmd1r. 

Boyle dii~iinen kimselere diyoruz ki eger insanlann inkar 
etmemeleri o iki ki~inin rivayetinin dogruluguna delil olsayd1 o 
zaman sahabenin Ali'ye (a.s) ve Fatima'ya (s.a) haklanm alma 
konusunda itiraz etmemleri de Ali ve Fatima'mn iddialarmm 
dogruluguna kamtt1r. <;unkii kimse onlara itiraz etmedi ve onlan 
yalanlamad1. ~unu da goz 6niinde bulundurmak gerekir ki Hz. 
Fatima (s.a) ve Ebubekir'in konu~mas1 ve tart1~mas1 90k uzad1 
ve onlann dii~manhklan o kadar a91ga pkti ki Fatima (s.a) vasi
yetinde Ebubekir' in cenazesine namaz k1lmamasm1 vasiyet etti. 
Hz. Fatima (s.a) hakk1m talep etmek i9in Ebubekir'in yamna ge
lip, ona deliller sundugunda ~oyle bir soru sordu; "Sen oldiigiin-

I -Serhu-Necii'l Belaga ibni Ebi'l Hadid c.16 s 314. 
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de senden kim miras ahr?" 
Ebubekir ; "Ailem ve evlatlanm" diye cevap verdi. 
Hz. Fatima (s.a); "Nas1l olurda biz Peygamberden (s.a.a) mi

ras alam1yoruz da senin 9ocuklarm senden miras alabiliyor?" 
Ebubekir, tiirlii bahanelerle Hz. Fatima'y1 (s.a) babasmm mi

rasmdan mahrum edince Fatima (s.a) kendisinin yars1z-yaversiz 
ve 9aresiz kald1gm1 gordii ve Ebubekir'e ~6yle buyurdu; "Allah'a 
andolsun ki sana beddua edecegim." 

Ebubekir; "Allah'a andolsun ki bende senin hakkmda hay1r 
dua edecegim" dedi. 

Hz. Fatima (s.a); "Allah'a andolsun ki bundan sonra asla se
ninle konu~mayacag1m." buyurdu. 

Ebubekir; "Allah'a andolsun ki senden uzakla~mayacag1m." 
dedi. 

Ashabm Ebubekir'e itiraz etmemesini onun Hz. Fatima'y1 
(s.a) mirasmdan men etme konsunda hakh oldugunu kamt goste
renlere ~unu soyliiyoruz; 

Hz. Fatima'da (s.a) kendi hakk1m talep etmekle dogru bir 
davram~ta bulunmu~tur. (9iinkii ona da kimse itiraz etmedi). Bu 
konuda ashabm iizerine dii~en en az ~ey ~uydu; Madem onlar 
Fatima'y1 (s.a) bu konuda yanh~ bir tutum i9inde g6riiyordular 
ni9in O'na dogru olam s6ylemediler ve eger unuttugunu biliyor
dularsa ni9in \hat1rlatmad1lar? Ha~a eger sa9ma bir s6z soylemi~ 
olduguna, ne yaptig1m bilmedigine (bunlan soylemketenAllah'a 
s1gm1yoruz) veya akrabhk bagm1 kesmi~ olduguna ~ahit oldur
larsa o halde ni9in Fatlma'ya (s.a) itiraz edip, uyarmadllar." 

Sonu~: 
Kimsenin o iki ki~iye itiraz etmedigi g6rii~iinii kabul eder

sek aym ~ekilde Hz. Fatlma'ya da (s.a) kimsenin itiraz etmedigi
ni kabul etmeliyiz. Bu iki g6rii~ birbiriyle aymdtr ve aralarmda 
bir fark yoktur. Bu yiizden bunlardan hi9birisi delil olarak g6ste
rilemez. (Dikkat ediniz!) 

Bu durumda adilane hiikiim vermek konusunda vazifemiz 
Allah' m miras konusundaki asll hiikmiine miiracaat etmektir ve 
ge9erli olan astl miras hiikmiine miiracaat etmek bizler ve sizler 
i9in daha dogru ve uygun bir yakla~1mdir. 

-~ - ----~=-- - -
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23-Dakik Bir Soru 

Yukandaki konuda ad1 zikredilen me$hur bilgin Cahiz ko
nu$masmm devammda $6yle diyor: 

Eger biri $6yle bir soru sorarsa: "Ebubekir'in Hz. Fatima'y1 
(s.a) incittigi nasil du$flntilebilir? (unku Fatima (s.a) ona kar$1 
sert ve kmc1 konu$tuk9a o tam tersine sakin ve yumu$ak bir $e
kilde cevap veriyordu. Soz gelimi Fatima (s.a) ona; "Ben bundan 
sonra asla seninle konu$mayacag1m" dediginde Ebubekir; "Ben
tle asla senden yuz 9evirmeyecegim" diye cevap verdi. Fatima; 
"Sana beddua edecegim" dediginde Ebubekir; "Bentle hakkmda 
hayir dua edec~gim" diye cevap verdi. Goruldugu uzere Ebube
kir hilafet makammda Kurey$lilerin huzurunda Fatlma'nm (s.a) 
ofkesine ve kmc1 sozlerine tahammul etti. Hilafet makammm 
kudreti ve gorkemi onu yumu$ak ve guzel cevap vermekten ah
koymad1. Halbuki hilafet makammda oturan birine kar$1 sayg1 
gostermek daha elzemdir. Hatta bazen halifenin bu makamm 
saygmhgm1 ve azametini korumas1 i9in sert bir tav1rla cevap ver
mesi ka91mlmaz olur. 

' Ancak Ebubekir, Fat1ma'y1 (s.a) rencide etmemeye gayret 
gosterdi, hilafet makamma kar$1 sert ve kmc1 konu$malanna 
goz yumdu. Fatima'nm (s.a) makam ve saygmhgm1 gozetmek 
i9in son derece nazik ve yumu$ak bir bi9imde cevap verdi. Hatta 
Fatima'ya (s.a) hitaben $6yle dedi; "Hem ihtiya9 zamanlannda 
hem de ihtiya9 olmayan zamanlarda kimse benim yammda sen
den daha aziz degildir. Ancak baban Allah Resulunden (s.a.a) 
i$ittim ki buyurdu; "Biz peygamberler miras b1rakmay1z, bizden 
geriye kalanlar sadakadir." 

24-Yukandaki Sorunun YamtI 

Cahiz yukandaki soruyu yonelttikten sonra diyor ki; bu so
ruya $6yle cevap vermek mumkundur: 

Yumu$akhk ve $efkatli olmak haks1zhgm dogru bir davram$ 
olduguna delil olmaz. Oysaki 9ogu zamanlar zalim ve hilekar 
insanlar kendilerini mazlum gostererek hileye ba$vururlar. Ozel
likle de bu kimseler ak1lh ve kumaz kimseler olurlarsa guzel ve 

!1 
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saygmhk ifade eden cumleler se9meye ozen gosterirler ve ko
nu$malannda, kendilerini insafh ve adil biri olarak gostermeye 
9ah$1rlar. Hatta ger9ekle$en olaylar kar$1smda uzgun olduklanm 
gostererek masum olduklanm ispatlamaya 9ah$1rlar. (Cahiz'in 
cevabmm sonu)1 

25- Osman'm Ane'ye ilgin~ Cevab1 

. iki me$hur tarih9i Taheri ve Sakafi kendi tarih kitaplarm
da $6yle rivayet ederler: Osman'm hilafet doneminde Ay$e, 
Osman'm yanma geldi ve $6yle dedi; "Ben, babam Ebubekir, 
ondan sonra da Omer'in hilafeti doneminde ozel bag1$lar ve he
diyeler ahyordum, $imdi onlann bana verdiklerini senden de ver
meni istiyorum!" 

Osman; "Ebubekir ve Omer kendi istekleri dogrultusunda 
sana bir $eyler veriyorlard1, ancak ben Kuran-1 Kerim'de ve Pey
gamberin (s.a.a) sunnettinde sana (ozel) bir $ey vermem husu
sunda bir karnt bulmad1m, ben boyle bir i$ yapmam." 

Ay~e; "O halde Allah Resuliinden (s.a.a) hakk1ma dfl$en mi
ras pay1m1 ver!" dedi. 

Osman: "Yoksa unuttun mu? Fatima (s.a), Allah Resu
lunden (s.a.a) hakkma dfl$en miras paym1 babandan istemege 
gediginde sen ve Malik b. Evs, "Peygamber (s.a.a) miras b1-
rakmaz" diy1e tamkhk ettiniz, sen $ahadetinle Fatlma'y1 (s.a) 
miras hakkmda mahrum ettin. Simdide gelmi$ miras talep edi
yorsun oyle mi? Hayir, asla ben sana bir $ey vermeyecegim!" 
diye cevap verdi. 

Taheri $6yle ekliyor: 0 s1rada Osman yaslanarak oturmu$
tu, Ay~e 'nin miras talebini i$itince dogruldu ve ~oyle dedi; " ... 
Babamn yamnda kendi idranyla abdest alan o bedevi Arapla 
birlikte "peygamberler miras birakmazlar" diye tamkhk eden 
sen degil miydin?" 

1 -Ebubckir'in biryok ycrdc yumu~ak davrand1g1 vc giizcl ccvap vcrdigi 
dogrudur. ancak onceden de zikredildigi gibi Hz. Fatima'nm (s.a) hutbesinden 
sonra sozlcri o kadarda yumu~ak degildi, aksine son derece kmc1 ve sertti. Eger 
Ebubekir'in sozlerini bir biitiin ve mecmua halindc ele ahp incelersek bin;ok 
sozi.ini.in kaba ve hakaretamiz oldugunu goriiri.iz. Mi.itercim. 
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26-islamda ilk BatII Tamkhk 

~eyh Mtifid'in "ihtisas" adh eserinde ~oyle nakledilmi~tir: 
Abdullah b. Sinan, diyor ki: imam Sadik (a.s) ~oyle buyurdu: Al
lah Resulti (s.a.a) vefat ettikten sonra Ebubekir, Hazretin (s.a.a) 
yerine hilafetmakamma oturunca Hz. Fatima'nm (s.a) Fedek'teki 
vekiline bir haber gonderdi ve onu Fedek'ten s;ikard1. 

Bunun tizerine Hz. Fatima (s.a) Ebubekir'in yanma geldi ve 
"Ey Ebubekir! Sen babamm yerine oturarak halifesi oldugunu 
iddia ediyorsun, bununla birlikte vekilimi Fedek'ten s;ikarmak 
is;in birde memur gondermi~sin. Halbuki Allah Resultintin (s.a.a) 
Fedek'i bana bagi~ladigmi biliyorsun ve bu konuya tamkhk ede
cek ~ahitlerim var." diye itiraz etti. 

Ebubekir; "Peygamber (s.a.a) kendisinden geriye miras bi
rakmaz." diye cevap verdi. 

Hz. Fatima(s.a) Hz.Ali'nin (a.s) yamnadondti ve Ebubekir'in 
soylediklerini haber verdi. 

Hz.Ali(a.s),Hz.Fatima'ya(s.a)~oylebuyurdu: "Ebubekir'in 
yamna git ve ona !jiiyle soyle; "Peygamberin (s.a.a) miras b1-
rfilkmad1g1 ancak senin zanmndtr. Hlilbuki Hz. Siileyman (a.s) 
babas, Hz. Davud'a (a.s) mirasft oldu1 ve Hz. Yahya (a.s) baba
s1 Hz. Zekeriya'dan (a.s) miras aldt. 2 0 ha/de ben nifin babam
dan mitas alam1yorum?" 

Hz. Fatima (s.a) Ebubekir'in yamna ve gitti aymlanm ona 
soyledi. 

Omer ~oyle dedi; "Bunlan sana ogretmi~ler ve senden bura
ya gelip bunlan soylemeni istemi~ler." 

Hz. Fatima (s.a) buyurdu; "Eger bana ogretmi~lerse de bun
lan kocam ve amcamm oglu ogretti." 

Ebubekir; "Ay~e ve Omer, Resulullah'tan (s.a.a) "Peygam
ber (s.a.a) kendisinden miras birakmaz." hadisini i~itmi~ler ve 
buna tamkhk etmektedirler." dedi. 

Bunun tizerine Hz. Fatima (s.a) ~oyle buyurdu; "Buislam'da 
o iki !}ah1sm ya/an iizere yapttklart ilk ball/ !}ahadettir. " 

1 -Nern!, 16. 
2 -Meryem, 6. 
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27- Hz. Ali (a.s) Ve Ummii Eymen'in (r.a) Tamkhg1 

Sonra Hz. Fatima ( s.a) buyurdu; "F edek, babam Resulullah' m 
(s.a.a) bana bagi~ladigi bir mtilktur ve bu konuda kamtim (iki 
adil ~ahidim) var." 

Ebubekir; "Oyleyse git ve ~ahitlerini getir!" dedi. 
Hz. Fatima (s.a), Ummti Eymen (r.a) ve Hz. Ali'yi (a.s) ~ahit 

olarak Ebubekir'in yanma getirdi. 
Ebubekir, Dmmii Eymen'e; "Sen Peygamberden (s.a.a) Fati

ma (s.a) hakkmda bir ~ey i~ittin mi?" diye sordu. 
Dmmti Eymen ve Hz. Ali (a.s) ~oyle dediler; "Biz Peygam

berden (s.a.a) i~ittik ki buyurdu: "Fatima (s.a) cennet kadmlari
nm hammefendisidir. "Sonra Dmmti Eymen ~oyle dedi; "Cennet 
kadmlarmm hammefendisi olan kendisine ait olmayan bir malt 
iddia eder mi? Bende ceiznetle miijdelenen kadmlarmdan biri 
olarak Resulullah 'tan (s.a.a) i!jitmedigim bir !}eyi soylemem." 

Omer; "Bu sozleri bir kenara birak ve ~imdi soyle Fatima 
(s.a) hakkmda ne tamkhk ediyorsun?" dedi. 

Dmmti Eymen; "Ben, Hz. Fatlma'nm (s.a) evinde 
Resulullah'm (s.a.a) huzurunda oturmu~tum. 0 sirada Cebrail 
(a.s) nazil oldu ve ~oyle dedi; "Ey Muhammed! Kalk ve benimle 
gel, Allah bana kanadimla Fedek'in smmm belirtmemi emretti." 
Resulullah (s.a.a) kalkti ve Cebrail (a.s) ile birlikte gitti. Bir sure 
sonra geri dondti. Hz. Fatima (s.a); "Ey babacigim, nereye git
mi~tin?" diy~ sordu. 

Peygamber (s.a.a); "Cebrail (a.s) kanadiyla Fedek'in smirla
nm belirleyerek, bana gosterdi." buyurdu. 

Hz. Fatima (s.a); "Ey babacigim! Senden sonra maddi ih
tiyas;lanmi dti~tintiyorum, bu ihtiyas;lanmi temin etmek is;in 
Fedek'i bana bagi~la!" diye arz etti. 

Bunun tizerine Peygamber ( s.a.a) :"Bu mtilkii sana bagi~ladim." 
buyurdu ve sonra da Hz. Fatima (s.a) Fedek'te tasarruf etti. 

Dmmti Eymen sozlerine ~unu ekledi; "Evet, Resulullah 
(s.a.a) hem bana hem de Ali'ye (a.s) "~ahitlik et" diye buyurdu. 
(~imdi buna ~ahitlik ediyorum). 

Omer; "Sen kadmsm ve biz kadmlann ~ahitligini kabul et
miyoruz. Ali'nin (a.s) tamkhgma gelince 0, (Fatima'nm kocasi 
oldugu iyin) kendi lehine tamkhk eder." 



180 Huzunler Evi 

Onlarm bu sozlerinden sonra Hz. Fatima (s.a) ofkelenip 
ayaga kalkti ve Allah'a yonelerek: "Allah'im bu iki ki~i senin 
Peygamberinin (s.a.a) kizzna zuliim ettiler ve hakkim elinden 
aldilar, onlari #ddetli bir ~ekilde cezalandir!" diye beddua etti 
ve sonra da Ebubekir' in yanmdan aynld1. 

Hz. Ali (a.s), Hz. Fatima'y1 (s.a) bir binege bindirdi ve bi
negin s1rtma sa9aklan yere dogru sarkan bir bez par9as1 att1. Hz. 
Fatima (s.a) ile birlikte kirk sabah Muhacir ve Ensar'm evlerini 
dola~tilar ve onlan yard1ma 9agird1lar. 

28-Fedek Tapusunun Yirtdarak Yok Edilmesi 

Bu hadisin baz1 boliimlerinde ~oyle gelmi~tir: Hz. Ali (a.s) 
Hz. Fat1ma'ya (s.a) buyurdu; "Ebubekir yalmz kald1g1 vakit ya
nma git, 9tinkii o digerinden daha yumu~aktir ve ona ~oyle soyle; 
"Sen babamm halifesi oldugunu iddia ederek yerine oturmu~sun! 
0 halde eger Fedek senin mtilkiin olursa ve hen onu senden ister
sem onu bana vermen gerekir." 

. Hz. Fatima (s.a) Ebubekir'in yamna gitti ve bu sozlerin aym
m soyledi. Ebubekir, Hz. Fatlma'y1 tasdik ederek bir kag1t istedi. 
Fedek'in geri verilmesi i9in bir mektup yazd1 ve Hz. Fat1ma'ya 
(s.a) verdi. Hz. Fatima (s.a) mektubu ald1ktan sonra oradan aynld1. 
Yolda Omer'le kar~1la~t1. Omer mektubun ne oldugunu sordu. 

Hz. Fatima (s.a); "Ebubekir'in Fedek'in bana iade edilmesi 
i9in yazd1g1 mektuptur." buyurdu. 

Omer; "Onu bana ver" dedi. Hz. Fatima (s.a) tapuyu ver
mekte direnince Omer ~iddete ba~vurdu ... Tapuyu zorla ald1 ve 
y1rtt1. Omer'in Hz. Fatima'ya (s.a) kar~1 ~iddet uygulmas1, has
talay1p, yataga dti~mesine neden oldu ve 75 gun hasta yatakta 
yattiktan sonra da dtinyadan go9 etti ... Oltim do~eginde iken Hz. 
Ali'ye (a.s) o ikisinin cenazesine namaz k1lmamalan i9in kendi
sini gece deftnetmesini vasiyet etti ... 

Hz. Ali (a.s), Hz. Fatima'nm (s.a) vasiyeti tizerine O'nu ge
celeyin kendi evine defnetti ... 

Mtiellif der ki: Bana gore yukandaki rivayet yammda mu
teber olan diger hadislerin itibar derecesinde degildir. Ancak ri-

T 

I I 
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vayeti Allame Meclisi "Biharu'l-Envar" adh eserinde naklettigi 
i9in bizde ona uyarak bu kitapta naklettik ... 1 

29-Zeyneb'in Fidyesinin Kendisine Bag1~lanmas1 

Siyer yazarlan ~oyle naklederler: Hicretin ikinci y1lmda 
ger9ekle~en Bedir Sava~mda Hz. Hatice'nin (s.a) k1z karde~i
nin oglu ve aym zamanda Resulullah'm (s.a.a) klZl Zeynep'in 
kocas1 Ebu'l As b. Rabi kafirlerin safmda yer alm1~ ve Mtislti
manlara esir dti~mti~tti Sava~tan sonra onu diger esirlerle birlikte 
Medine'ye getirdiler. 2 

Mekkeliler sava~ta Mtisliimanlann eline dti~en esirlerini 
azat etmek i9in fidye odtiyorlard1. 0 s1rada Mekke 'de bulunan 
Peygamberin (s.a.a) klz1 Zeynep'te kocas1 Ebu'l As'1 azat et
mek amac1yla fidye bedeli olarak Medine'ye bir miktar mal ve 
bir de gerdanhk gonderdi. Bu gerdanhk Hz. Hatice'nin (s.a) k1Z1 
Zeyneb'e yadiganyd1, onu dtigtin gecesi Zeyneb'e hediye etmi~
ti. Peygamber (s.a.a) o gerdanhg1 gortince son derece tiztildti ve 
Mtisltimanlara ~oyle buyurdu; "Eger izin verirseniz Ebu'l As'1 
serbest b1rakahm ve fidyesini de iade edelim." 

Mtisltimanlar; "Camm1z ve mahm1z sana feda olsun ey 
Allah' m Resulii ! Dilediginizi yapmakta ozgtirstintiz." diye cevap 
verdiler. 

PeygaII1;ber (s.a.a) Ebu'l As'1 bir fidye almadan, kar~1hks1z 
azat etti ve o gerdanhg1 da klZl Zeyneb'e yollad1. 

Ehlistinnet alimlerinden ibni Ebil Hadid der ki; "Ben bu ha
disi tistad1m Ebu Cafer Yahya b. Ebi Zeyd Nakib'e okudum." 
Bana ~oyle dedi: "Ebubekir ve Omer orada hazir degiller miydi 
ve Peygamberin (s.a.a) bu davram~ma ~ahit olmadilar m1? Onlar 
Peygamberden (s.a.a) bu ~efkatlik dersini ogrenmeliydiler, go-

1 -Soma yazar bu rivayetin senedinde ad1 gec;:en ibni Ziibeyr hakkmda bir 
ac;:1klama yapm1~ ve onun Abdullah b. Ziibeyr b. Avam olmad1gm1 aksine Ab
dullah b. Ziibeyr b. Abdulmiittalip oldugunu soylemi~tir. Miitercim. 

2 -Ebu'l As bisetten once Zeynep'le evlendi. Mekke'nin fethinden once 
orada Miisliiman oldu ve Peygamber (s.a.a) Zeyneb'i yeni bir nikah ile onunla 
evlendirdi. Hz. Fat1ma'nm (s.a) vasiyeti ve istegi iizerine Emirii'l-Miiminin Hz. 
Ali (a.s). Ebu'l As ve Zeyneb'in klZI "Emame" ile evlendi .. Ebu'l As hicretin 
12. y1lmda oldii. Usdul Gabe c. 5, s. 236. Miitercim 
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ntil nzas1yla Fedek'i Hz. Fatlma'ya (s.a) verip, O'nu ho~nut et
meliydiler. (Resulullah'm Mtisltimanlardan gerdanhg1 Zeyneb'e 
bag1~lamlanm istedigi gibi) onlarda Mtisltimanlardan Fedek'i 
Fatima'ya (s.a) bag1~lamalanm istemeliydiler. Fatima'nm (s.a) 
makam1Allah Resuliintin (s.a.a) yanmdan k1z karde~i Zeynep'ten 
daha m1 azd1? Halbuki Fatima (s.a) her iki cihanda da kadmla
rm hammefendisidir. Elbette bu bag1~lama olay1 Fedek'in Hz. 
Fat1ma'nm· (s.a) hakkma dti~en miras pay1 olmad1g1 gorii~ti ispat
land1g1 ya da Peygamberin (s.a.a) onu Fatlma'ya (s.a) bag1~lad1g1 
ispatland1g1 surette ge9erlidir." 

ibni Ebil Hadid diyor ki: -Ostat Nakib Ebu Cafer'e; 
"Ebubekir'in rivayet ettigi hadise gore Fedek Mtisliimanlarm or
tak hakk1yd1. D0lay1s1yla Ebubekir'in onu Mtisltimanlardan ahp, 
Hz. Fatlma'ya (s.a) bag1~lamas1 caiz olmazd1." dedim. 

Ebu Cafer Nakib:"Ebu'l As'm fidyesi de Mtisltimanlarm or
tak hakk1yd1 ama buna ragmen Resulullah (s.a.a) onu Mtisltiman
lardan ald1 ve Zeyneb'e iade etti." diye cevap verdi. 

:Qedim ki: Resulullah (s.a.a) ~eriat sahibiydi ve O'nun htik
mtintin tisttinde bir hiikiim yoktu ama Ebubekir'in boyle bir ko
numu ve yetkisi yoktu." 

Cevap olarak dedi ki: "Acaba Peygamber (s.a.a) Mtisliiman
lardan fidyeyi Zeyneb'in kocas1 Ebu'l As'a bag1~lamalanm iste
digi gibi Ebubekir'de Mtislumanlardan Fedek'i Hz. Fatima'ya 
(s.a) bag1~lamalanm isteyemez miydi? 

Eger Ebubekir Mtisliimanlara; "Ey Mtisltimanlar! Peygam
berinizin (s.a.a) klZl Fatima (s.a) gelmi~ ve sizlerden (Fedek'teki) 
birka9 hurma bag1m istiyor, sizlerde uygun goriir ve raz1 o lursamz 
onu Fatima'ya (a.s) verelim." deseydi Mtisltimanlar Ebubekir'e 
olumsuz cevap verirler miydi? Kesinlikle hayir, ona olumsuz ce
vap vermezlerdi." 

Dedim ki; "Tesadtifen bu soztin aymm kadilar kad1s1 Ebu'l 
Hasan Abdullah Cebbar b. Ahmed' de soylemi~ti. 

Nakib dedi ki; "Hakikat ~udur ki o ikisi (Ebubekir ve Omer) 
islam dini a91smdan dogru bir i~ yaptilar, ancak Hz. Fatima'ya 
(s.a) mertligin gerektigi gibi davranmadilar." 

(ibni Ebil Hadid'in sozlerinin sonu) 

T 
~ 
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30-Seyyid Cezui'nin Giizel ~iiri 

Hakikaten Seyyid Cezui bu konuda ne kadar da giizel ve 
anlamh bir ~iir yazm1~tir: 

Fatima, Mustafa'dan kendine dii~en miras1 talep etmek i9in 
o iki ki~inin yanma geldi, ancak onlar esirgediler. 

Ke~ke o iki ki~inin ni9in Kuran'm htikiimlerin muhalefet ettik
lerini bilseydim, andolsun ki Kuran, miras kanunlanm a91klam1~tir. 

Yoksa Kuran' m miras ayetlerinin hiikmii mil kalkm1~ti? Ya da 
miras kanunu farz olduktan sonra o ikisi onu degi~tirdiler mi? 

Yoksa Meveddet (sevgi) ayeti 1 Zehra'mn ve akrabalannm 
sevgisi hakkmda inmemi~ miydi? 

Sonra dediler ki baban; "Biz miras b1rakmay1z" dedi, ancak 
inat yuziinden bu (sahte) hiicceti uydurdular. 

Dediler ki; eskilerden beri peygamberlerin miras b1rakma
d1klan sabittir, bu yuzden Fatima'y1 (s.a) mirastan men ettiler. 

Acaba Peygamber boyle bir soz soylemi~ti de k1zmm m1 on
dan haberi yoktu? 

Fatima (s.a) Peygamberin (s.a.a) bedeninin par9as1 ve O'nun 
tek yadiganyd1. Yoksa Fatima (s.a) babasmm sozlerine kar~1 m1 
91ktl? Hayir, asla, asla bizim seyyidemiz Peygamberin (s.a.a) so
ziine kar~1 gelmez. 

Eger Fatima (s.a) babasmdan "Biz miras birakmay1z" sozii
nti i~itseyd4 gelip miras ister·miydi? 

Ha~a Fatima (s.a) boyle degildi, 0, Allah katmda insanlann 
en takvahs1, iff et ve temizlik a91smdan da en tistiiniiydti. 

Onlarm sozlerinin ge9ersizligi i9in Neml ve Taha suresinden 
once gel en Mery em suresini incele ! 

Bu iki surede Hz.Yahya ve Hz.Stileyman'm miras ald1kla
nndan bahsedilmi~tir. Fatima'mn (s.a) dogrulugunu anlamak is
teyen bu surelere mtiracaat etsin. 

Fatima'nm (s.a) hakk1m talep eti.nesini dikkate almad1kla
nnda Fatima (s.a) ~ikayetini Allah'a gottirdti ve gozlerinden ya~
lar akt1. 

Sonra; "Fedek, babam Muhammed Mustafa'nm (s.a.a) hedi
yesidir." dedi, ancak ondan esirgediler. 

1 -Sura, 23. 

- --- - --
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Fatima (s.a) kendi hakkm1 ispat etmek ic;in ~ahitler getirdi, 
ancak onlar; "~ahitlerin kocan ve evlatlanndir." dediler. 

Hidayet edici Resulun (s.a.a) iki evladmm ~ahitliklerini ye
terli bulmadilar ve Resulullah'm (s.a.a) evlatlanna dii~manhk 
ettiler. 

Ne Ali (a.s), ne Fatima (s.a) ve ne de evlatlan onlann yanla
nnda dogru sozlii degillerdi. 

Zulme dayah sunnetlere kar~1 olan bu aile hie; yamhr m1? 
Acaba Atik'in (Ebubekir) takvas1 bu aileden c;ok mu? Boyle 

imkans1z sozu dile getirenin yiizii kara olsun! 
Babasmm vefatmdan sonra Fabma'ya (s.a) hiizun ve s1kmti 

yudumlanm ic;irdiler. Dogrusu ne yudumlar ic;irdiler. 
Ke~ke anlayabilseydim; eger Peygamberin (s.a.a) Fabma'mn 

(s.a) ihtiramm1 koruma hakkmdaki ahdini gozetseydiler onlara 
ne zaran olurdu ki? 

Halbuki Fatima'ya (s.a) sayg1, hidayet eden, mujdeleyen ve 
korkutan Peygambere (s.a.a) sayg1dir. 

Fedek'i Fatlma'ya verseydiler ne kadar da iyi olurdu, ama 
Fedek'i O'ndan esirgemeleri hic;te ho~ bir davram~ degildi. 

Acaba o 'iki ki~i Fedek'i Fatima'ya (s.a) verseydiler Miislii
manlar onlan serzeni~ mi ederlerdi? 

Mavi gokyiizunun altmda Peygamberden (s.a.a) geriye 
Fatima'dan (s.a) daha dogru sozlii ve emin ba~ka biri yadigar 
kalm1~ m1yd1? 

0 kimin kiz1dir, kimin annesidir, kimin e~idir? Yaz1klar ol
sun ona zulmu reva gorenlere! 

DORDUNCU BOLUM 

1-Hz. Fattma'nm (s.a) Babasmm 
Aynbgmdaki ~iddetli Hiiznii 

Resulullah (s.a.a) ebedi yurduna goc;tiigunde kiic;tik, b-Uyiik, 
kadm ve erkek, O'nun aynhgmdan dolay1 biiyiik uzuntii duy
dular. Medine, ba~tan ayaga aglama ve figan sesleriyle tam bir 
matem ve yas havasma biiriindii. Gozya~lan sel olmu~ ak1yor
du, Medine ~ehrinin her ko~esinden aglama ve figan sesleri i~i
tiliyordu. insanlar tipk1 ihrama girmi~ munacat eden hac1lar gibi 
feryat edip, inliyorlard1. Aglay1p, s1zlamayan bir kadm ve erkek 
yoktu. Bu musibet Peygamberin hanedam ic;in ozelliklede Pey
gamberin (s.~.a) amcas1 oglu ve karde~i Hz. Ali (a.s) ic;in daha ac1 
ve b-Uyiiktii. Peygamberin (s.a.a) aynhgmdan dolay1 Hz. Ali'nin 
(a.s) iizerine oylesine biiyiik bir hiiziin c;okt-U ki eger bu musibet 
daglann iizerine c;okseydi onu kald1ramazlard1. Hazretin haneda
mndan baz1lan ~iddetli iiziintiilerinden o kadar darald1lar ki ne
redeyse can vereceklerdi. Ozuntii, sabirs1zhk ve musibet o kadar 
biiyiikti.i ki sanki ak11lanm yitirmi~lerdi. Adeta ne konu~abiliyor 
ne de i~itebiliyorlard1. 

Abdulmiittalip hanedanmm haricindeki diger insanlarda ki
mileri aghyor, kimileri feryat edip, h1ykmklara boguluyor kimi
leri de iiziintiilerinden ve aglamaktan bitap dii~mii~lerdi. 

Ancak insanlann arasmda hie; kimse Hz. Zehra (s.a) kadar 
mahzun ve kederli degildi. -Ozuntiiler ve musibet oylesine viicu
dunu sarm1~t1 ki Allah 'tan ba~ka kimsenin o sahneyi betimleme-
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ye giicu yetmezdi. Ge9en her dakika ve her an ac1s1 tazeleniyor, 
huznu art1yor, aglamas1 ~iddetleniyordu. Bir ttirlu aglay1p, s1z
lamas1 dinmiyordu. Yuregini kor ate~i gibi yak1p, kavuran ac1s1 
yati~m1yordu. Her ge9en gun aglamas1 ve duydugu ac1 bir onceki 
gune gore daha da art1yordu. 

2-Resul-i Ekrem'in (s.a.a) Vefatmm Sekizinci Giiniinde 
Hz. Fatima'nm (s.a) Yiirekleri Yakan Ah1 

Ravi der ki: "Hz. Fatima (s.a) Peygamberin (s.a.a) vefatmdan 
itibaren yedi gun evden hi9 91kmad1, sekizinci gun Peygamberin 
(s.a.a) kabrini ziyaret etmek i9in d1~an 91kt1. Gozya~lan i9inde, 
nale ve figanla Resulullah'm (s.a.a) kabrine dogru hareket etti. 
Siddetli uztintusunden etegi yerde surtikleniyor, orttisu ayaklan
na dola~1yordu. Gozlerinden sel gibi ya~lar ak1yordu. Gozya~lan 
gozlerinde dugumlenmi~ti, oyleki etrafi goremiyordu. Nihayet 
babasmm mubarek kabrine vard1. Babasmm kabrini gortir gor
mez kendisini mezann usttine atti ve kendinden ge9ti. Medine 
kad1nlan O'na dogru ko~tular, kendine gelmesi i9in ytiztine su 
serptiler. Kendine gelir gelmez ytiksek sesle aglamaya ba~lad1 ve 
o haliyle babasma ~oyle seslendi; 

"Takatim kalmadt, sabrtm tiikendi, bitap dii~tiim, dii~ma
mm sevindi. Sevgili babactjjtm bu act beni olduriiyor, yalmz, 
~a~km ve kimsesiz kaldtm, sesim tutu/du, belim biikiildii, ha
yattm karardt. Babac1g1m senden sonra korku ammda arttk bir 
dostum kalmadt, beni sakinle~tirecek kimse yok. " 

Sonra ytirekleri yakan bir S1Z1yla babasma hitaben ~u ~iiri 
okudu: 

"Ey babaczgzm! Musibetinde sana olan hiizniim yenilenir 
durur 

Ando/sun ki yiiregim yanar, peri!jdn haldeyim 
Senin musibetinde her giin hiizniim artmakta 
Ayrzlzgmdan duydugum iizuntiim asla bitmez. 
Babaczgzm! Senden sonra du! kadznlar ve yoksullar kime sz

gznszn? Kzyamete dek iimmetinferyadzna kim ko;jar? 
Babaczgzm! Senden sonra ak;jamladzk, derken bizi zayif 

dii!jiirdiiler, 
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Babaczgzm sabahladzk, anszzzn bizden yiiz r;evirdiler! 
Ey babaczgzm! Hangi gozden senin ayrzlzgznda ya!j akmaz? 
Senden sonra hangi iiziintiiniin ardz kesilir? 
Senden sonra hangi kirpige uyku siirmesi r;ekilir? 
Ey babaczgzm! Sana biiyiik emir gelmi!jti. 
Babaczgzm! Senin musibetin az degildir, minberin senden 

sonra korku i<;indedir, artzk mihrabzndan miinacat sesleri i!jitil
miyor, ama kabrin seni bagrzna bastzgz i<;in !jimdi mutludur. 

Sana kavu;jacagzm ana kadar ya;jadzgzm giinlerime ah <;eke
rim. 

Sonra Hz. Fatima (s.a) ytirekleri par9alayan bir ah 9ekti, oy-
leki neredeyse ruhu bedeninden 91kacakt1. Sonra ~oyle dedi: 

Sabrzm azaldz, iizuntiilerim a!jikdr oldu, 
Peygamberlerin sonuncusunu yitirdikten sonra 
Goz! Ey goz! Gozya!jlarznz pe;jpe!Je akzt 
Vay sana! 0 kadar agla ki gozya;jlarz yerine kan akszn. 
Ey Allah 'zn Resulii, ey Allah 'zn ser;tigi! 
Ey yetimlerin ve gii<;siizlerin szgznagz! 
Eger iizerine pktzgzn minbere baksan 
Goriirsiin ki nurdan sonra iizerine karanlzk r;okmii!jtiir. 
Allah 'zm! Oliimiimii r;abukla!jtzr! 
<;iinkii artzk diinya hayatz karardz. " 

\ 
3-Hz. Fatima'nm (s.a) Gece-Giindiiz Aglamas1 Ve Medine 

Halkmm Onerisi 

Sonra Hz. Fatima (s.a) evine dondu, ancak gece gunduz 
aglay1p, s1zhyordu, feryad1 hi9 dinmiyor ve gozya~lan bitmek
ttikenmek bilmiyordu. 

Medine'nin ileri gelenleri toplamp Emirti'l-Muminin Hz. 
Ali'nin (a.s) huzuruna vard1lar ve dediler ki; "Fatima (s.a) gece 
gunduz aghyor. Aglama seslerinden geceleri uyuyamaz olduk, 
gunduzleri de huzurumuz kalmad1, senden istirham ediyoruz 
Hazrete soyle; "ya geceleri aglasm, gunduzleri sussun ya da giin
duzleri aglasm, geceleri sussun!" 

Hz. Ali (a.s), onlara; "Soztinuzu sayg1yla iletirim" diye ce
vap verdi. 

- -- -
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Bunun uzerine Hz. Ali (a.s) Hz. Fat1ma'nm (s.a) yanma gel
di. Ancak Fatima (s.a) hala aghyor ve buyiik uzilntil ya~1yordu. 
Hz. Ali'yi (a.s) gorilnce biraz sakinle~ti. 

Hz. Ali (a.s) O'na ~oyle buyurdu; "Medine'nin ileri gelen
leri yamma geldiler, senden ya geceleri ya da giindiizleri agla
mam istediler. " 

Hz. Fatima (s.a) ~oyle buyurdu; "Ey Ehu'l Hasan! On/arm 
arasmda rok k1sa hir siire ya~ayacag,m, rok yakmda aralarm
dan aynlacag1m. Allah 'a andolsun ki babam Allah Resuliine 
(s.a.a) kavu~uncaya kadar gece giindiiz gozya#anm kuruma
yacak ve hiizniim dinmeyecek." 

Hz. Ali (a.s); "Diledigini yapmakta ozgiirsiin, nas,l uygun 
goriiyorsan oyle yap!" buyurdu. 

Sonunda Hz. Ali (a.s) Hz. Zehra (s.a) is;in Medine evlerin
den uzak, Baki mezarhgmda bir ev (golgelik) yapti ve oraya 
"Beytu'l- Ehzan" yani Huzunler Evi adm1 verdi. 

Hz. Fatima (s.a), her sabah Hz. Hasan (a.s) ve Hz. Huseyin'i 
(a.s) Baki Mezarhgma dogru yolluyor ve kendisi de onlann ar
kas1ca aglayarak "Beytu'l-Ehzan'a" gidiyordu ve mezarlann ba
~mda oturup gozya~1 dokuyordu. Ak~am karanhk s;okilnce de Hz. 
Ali (a.s) gelip eve gotilrilyordu. 

4-Hz. Fatlma'nm (s.a) Babasmm Mezan Ba~mda 
Yilrek Yakan Siiri 

Soyle rivayet edilir: Hz. Fatima (s.a) babas1 Resulullah'm 
(s.a.a) vefatmdan sonra o topluluktan gordugu zulumlerden dola
y1 hastalad1 ve yataga du~til. Gordugu onca zulilmler ve ya~ad1g1 
buyilk ac1lar yilzilnden yaprak gibi soldu. Mubarek bedeni son 
derece zay1flam1~, bitmi~, tilkenmi~ti. Adeta bedeninin eti s;ekil
mi~ ve derisi kemigine yap1~m1~t1. 

Yine ba~ka bir rivayette Hz. Fatima'nm (s.a) babasmm ve
fatmdan sonra her zaman ba~ma bir matem mendili baglad1g1 
nakledilmi~tir. Cismi gun ge9tik9e eriyor ve buyuk bir s;okun
tu ya~1yordu. Babasmm aynhgmdan dolay1 surekli gozlerinden 
ya~lar ak1yor ve yilregi yamyordu. Bir sure kendinden ges;iyor ve 
bir sure sonra yeniden kendine geliyordu. Ogullan Hasan (a.s) ve 
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Huseyin'e (a.s); "Sizleri opiip koklayan ve sizlere deger veren 
babamza ne oldu? Sizleri her saat ha~, omuzlarma alan ve size 
herkesten daha rok ~ejkat besleyen bahamz nereye gitti?" soz
lerini tekrarlay1p, duruyordu. 

"Yere basmamza bile miisaade etmeyen bahamza ne 
oldu? (Daima sizleri s,cak ve ~ejkatli kucagma ahrd1) Su evin 
kap1s1m artigma ve ireri girdigine ~ahit olmuyorum artlk; 
onceden sizleri omzuna bindirdigi gihi omzuna bindirdigini 
goremiyorum art1k. " 

0 yuce hamm surekli gozya~lan ak1tiyor ve derin uzuntil 
is;indeydi. Nitekim babas1 Allah Resulu (s.a.a) bunlan ya~ayaca
gm1 onceden kendisine bildirmi~ti. Bazen evinden vahyin kesil
digini hatirhyor, bazen de babasmm aynhg1m hatirhyordu. Gece 
yanlannda i~itmeye ah~tig1 babasmm o gonul ok~ayan Kuran 
sesini i~itmeyince peri~an bir halde yerinden kalk1yordu. Resul-i 
Ekrem'in (s.a.a) zamanmda gordugu onca izzet ve ikramdan son
ra kendisini s;aresizlik is;inde peri~an bir halde buluyordu. 

Babasmm kabrinin ba~ma gidiyor ve onun aynhgmdan duy-
dugu acdan ~u ~iirlerle dile getiriyordu: 

"Ahmed'in topragmm ho~ kokusunu koklayan 
Uzun hir siire diger ho~ kokulan koklamasa ne r1kar1 
Dokiildii iizerime musibetler; 
Eger gilnlerin iizerine dokiilseydi, geceye donii~iirlerdi." 

Yine babasmm musibetinde ~u ~iiri okurdu: 

"Biri oldiigiinde azahr zikri dillerden, unutulur goniillerden 
Ama babam oldiigiinden bugiine zikri artmaktad,r vallahi! 
Oliim, aram1za aynhk dii~iirdiigiinde 
Muhammed'in (s.a.a) aynhgmda kendimi teselli ederim 
Sonra derim kendime; oliimdiir yolumuzun sonu 
Bugiin olmeyen, yarm elbet olecek." 

Yine bir ba~ka ~iirinde ~oyle derdi: 

1 -Yani omri.iniin sonuna dek ba~ka bir koku koklamasa da babasmm ho~ 
kokusu ona yeter ve art1k ba~ka bir ho~ kokuya hacet olmaz. Miltercim. 

- -- - -- - ~ 

- -- - . 
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"Seni gormek arzusuyla yamp tutu§tugumda 
Kabrini ziyaret ederim aglayarak 
Agzt yakar, szzlanm ve §ikiiyet ederim 
Ancak cevab1m1 vermezsin! 
Ey topraklar bagrmda yatan! Aglamayz sen ogrettin bana 
Seni anmak tum musibetleri unutturur bana 
Toprak ortmu§ ustunu, kaybolmu§san eger 
Huzun dolu kalbimden gizli degilsin! (Kalbime yer etmi§sin)" 

Emirti'l-Miiminin Hz. Ali (a.s) Resul-i Ekrem'in (s.a.a) 
miibarek bedenine gomleginin iizerinden gusiil verdigi sirada 
Hz. Fatima (s.a) : "Peygamberin (s.a.a) gomlegini bana goster!" 
buyurdu. Babasmm gomlegini kokladi ve kendinden ges;ti. Hz. 
Fatima'yi (s.a) bu durumda goren Hz. Ali (a.s) gomlegi gizledi. 

5-Bilal Habe~i'nin (r.a) Ezam Ve Hz. Zehra'nm (s.a) Feryad1 

Rivayet edilir ki: Vaktiyle Hz. Zehra (s.a); "Babamm miiez
zini Bilal'm ezan sesini ozledim" buyurdu. (Belirtmek gerekir ki 
Bilal Ifabe~i (r.a), Peygamberin (s.a.a) vefatmdan sonra ba~kala
nmn hilafetini teyit etmemek is;in ezan okumayi birakmi~tr.) 

Bu haber Bilal Habe~i'ye ula~tr. Hz. Fatima'nm (s.a) istegi 
ve arzusu iizerine Bilal'in ezan sesi yiikseldi. 

Hz. Fatima (s.a.), Bilal'in "Allah'u Ekber, Allah'u Ekber" 
seslerini i~itince babasmm donemindeki giinleri hatirladr. Daya
namadi ve gozya~larma hakim olamadr. 

Bilal, "E~hedu enne Muhammeden Resulullah" deyince Hz. 
Fatima (s.a) feryat etti ve bayilarak, bitkin bir halde yere yigildr. 

Orada hazir bulunan cemaat, "Ezam kes ey Bilal! Fatima 
(s.a) vefat etti." dedi. Cemaat, Hz. Fatlma'nm (s.a) ruhunun be
deninden s;iktigim zannetti. 

Bunun iizerine Bilal ezam yanda kesti ve sonuna kadar oku
madr. Hz. Fatima (s.a) kendine gelince, Bilal'den ezam tamam
lamasim istedi. Bilal ezam tamamlamadi ve Hz. Fatima'ya (s.a) 
~oyle arz etti; "Ey kadmlarm hammefendisi! Ezan sesimi i~ittigi
nizde size bir zarar gelmesinden endi~e ediyorum." 

Bunun iizerine Hz. Fatima (s.a) Bilal'i ezan okumaktan 
muaf etti. 
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6-Hz. Fatima (s.a) Uhud ~ehitlerinin Mezarlan Ba~mda 

imam Sadik (a.s): "Hz. Fatima (s.a) Resulullah'm (s.a.a) 
vefatmdan sonra yetmi~ be~ giin ya~adr. Bu miiddet is;inde kim
se onu mutlu ve giiler bir yiizle gormedi. Pazartesi ve Per~embe 
giinleri olmak iizere haftada iki defa Uhud ~ehitlerinin mezanm 
ziyarete giderdi. Mezarlann ba~lannda durur, onlan i~aret ederek 
~oyle seslenirdi; "Burada Resulullah, orada ise mii~rikler vardr. 
(Uhud meydanmda gers;ekle~en Uhud sava~ma i~aret ediyordu) 

Ba~ka bir rivayette ~oyle gelmi~tir: Hz. Fat1IDa (s.a) orada namaz 
klhp dua ediyordu ve omriiniin sonuna kadar bunu terk etmedi. 

Mahmud b. Lubeyd'den ~oyle nakledilir; "Resulullah (s.a.a) 
vefat ettikten sonra Hz. Fatima (s.a) ~ehitlerin mezarlanna gider 
ve Hz. Hamza'nm (a.s) kabrinin ba~mda gozya~i dokerdi. 

Vaktiyle Hz. Hamza'nm (a.s) kabrini ziyarete gitmi~tim. Hz. 
Fatima'nm (s.a) orada agladigim gordiim. O'nu kendi haline bi
raktim. Sakinle~ince yanma gittim, selam verdim ve "Ey kadm
larm hammefendisi!" diye arz ettim, Allah'a andolsun ki boyle 
aglayip, sizlanman yiiregimi pars;aladr." 

Hz. Fatima (s.a) buyurdu: "Ey Ebu Omer! Aglamak bana 
revadir, s;iinkii babalann en iyisi Resulullah'i (s.a.a) kaybettim. 
Ah! Ne kadar da Hazreti gormeye mii~takim!" 

Sonra "Biri oldiigiinde azahr zikri dillerden 
Arna ba~am oldiigiinden bugiine zikri artmaktadir vallahi!" 

~iirini okudu. 

7-Hz. Fatima'nm (s.a) Duas1 Ve Vasiyeti 

imam Muhammed Bakir ( a.s) buyurdu: "Resulullah' m ( s.a.a) 
klZl Hz. Fatima (s.a) babasmm vefatmdan 60 giin sonra hastala
mp yataga dii~tii. Hastahgi ~iddetlenmi~ti, zalimleri ~ikayet eder
ken okudugu dua ~uydu: "Ya Hayyu (diri), ya Kayyum (kudret 
sahibi)! Senin rahmetinle senden yardzm diliyorum, oyleyse 
bana yardzm et! Allah 'tm beni cehennem ate§inden uzakla§tlr 
ve cennetine sok, beni babam Muhammed'e (s.a.a) kavu§tur!" 

Hz. Ali (a.s) O'na; "Allah sana saghk versin ve seni muhafaza 
etsin!" buyurdugunda, Hz. Fatima (s.a); "Ey Ebu'l Hasan! Rabbim
le miilakat etmem pek yakmdir." buyurdu. Sonra Hz. Ali'ye (a.s); 

. ---~----
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"Benden sonra Ebu'l As'm kizi Emame ile evlenen, o kiz kar
de~im Zeyneb'in kizidtr ve evlatlanma kar~i ~efkatlidir." diye 
vasiyette bulundu. 

Ba~ka bir rivayette ~oyle gelmi~tir: Hz. Fatima (s.a) Hz. 
Ali'ye (a.s): "Senden bir istegim var." dedi. Hz. Ali (a.s); "iste
gini yerine gelmi~ bil ey Allah Resultintin (s.a.a) k1Z1" buyurdu. 

Bunun tizerine Hz. Fatima (a.s) ~oyle buyurdu: "Seni 
Allah'a ve Allah'm elc;isi babam Muhammed'in (s.a.a) hakki 
ic;in yemine veriyorum; Ebubekir ve Omer cenazeme namaz 
kilmasmlar, biliyorsun ki ~imdiye kadar senden hic;bir ~eyi giz
lemedim, bu haberi verip, seni tizmek istemezdim ama Resu
lullah (s.a.a) bana buyurdu ki: "Ey Fatima! Ehlibeyt'imden ilk 
bana kavu~acak sens in." 

imam Muhammed Baktr (a.s) ~oyle buyurdu: "Resulullah'm 
(s.a.a) vefatmm tizerinden elli gece gec;mi~ti ki Hz. Zehra'mn 
(s.a) hastahgi ba~ladt. Hz. Zehra (s.a) bu hastahgmm oltimtin 
bir qabercisi oldugunu anlad1. Bu ytizden Hz. Ali'den (a.s) va
siyetlerini yerine getirmesini istedi ve vasiyetine uyacagma <lair 
O'ndan soz aldt. Emirti'l-Mtiminin Hz. Ali (a.s) c;ok tizgtindti. 
Hz. Fatima'nm (s.a) kendisine ettigi vasiyetleri harfiyen yerine 
getirecegine <lair soz verdi. 

Hz. Fatima (s.a): "Ey Ebu'l Hasan!" diye arz etti, Resulul
lah (s.a.a), Ehlibeyt'inden kendisine kavu!jacak ilk ki!jinin ben 
oldugumu bildirdi. Allah 'm emrine teslim olmaktan ba!}ka bir 
,;are yoktur, sabirh ol ve onun mukadderatma razi ol! Bana 
geceleyin gusiil ver, kefenle ve geceleyin de defnet!" 

Hz. Ali (a.s) Hz. Fatima'nm (s.a) vasiyetini yerine getirdi. 

ibni Abbas diyor ki: "Hz. Fatima (a.s) buyurdu: "Rtiyamda 
Resulullah'i (s.a.a) gordtim ve kendisinden sonra timmetin bize 
yaptiklanm O'na anlattim ve onlan ~ikiiyet ettim. Resulullah 
(s.a.a) bana buyurdu ki: "Sizin i,;in ebedi ahiret yurdu vardir, 
orasi takvahlar ir;in hazirlanmi:Jtlr ve sen pek yakmda yammiza 
geleceksin!" 
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HZ. ZEHRA'NIN (S.A) OMRUNUN SON 
GUNLERi VE SOZLERi 

1-Hz. Zehra'mn (s.a) Ebubekir Ve Omer'e Sozii 

Hz. Fatima (s.a) alum do~egine dti~ttigtinde Hz. Ali'ye (a.s), 
ya~amiyla ilgili haberleri ve yakalandigi ~iddetli hastahgi hak
kmda kimseye bir ~ey anlatmamasmi vasiyet etti. 

Hz. Ali (a.s) Hz. Fatima'mn (s.a) vasiyeti tizerine kimseye 
bir ~ey anlatmadt. 

Hz. Ali (a.s) yalmz ba~ma Hz. Fatima'mn (s.a) bakicihgi
m yapiyordu, o zamanlarda hentiz Ebubekir'in nikiihmda olan 
Esma Binti Umeys, Fatima'mn (s.a) hastahgiyla iligi vasiyeti ye
rine gelsin diye gizlice Hz. Ali'ye (a.s) yardim ediyordu. Resul-i 
Ekrem (s.a.a) k1Z1 Fatima'ya (s.a) ugradigi haberleri onceden ha
her verdigi gibi bu hastahgmi da kendisine bildirmi~ti. 

Hz. Fatima'mn (s.a) agnlan iyice artmi~ti, yticeAllah (mana 
iileminde) O'na bakicihk ve refakat etmesi ic;in Meryem'i (s.a) 
yollad1. .. 

Ebubekir ve Omer Hz. Fatima'nm (s.a) ~iddetli hastahgm
dan haberdar oldular, O'nu ziyaret etmek ic;in evine geldiler, ic;eri 
girmek ic;in izin istediler, ancak Hz. Fatima (s.a) onlara izin ver
medi. 

Bunun tizerine Omer, Hz. Ali'yi (a.s) gordti ve ~oyle arz 
etti:"Ebubekir, yufka ytirekli, ya~h biridir, aynca Peygamberin 
(s.a.a) magara arkada~i ve ashabmdandir. .. Onunla birlikte birkac; 
kez buraya geldik, ziyaret etmek ic;in izin istedik, ancak Fatima 
(s.a) bize bir ttirlti izin vermedi. Eger uygun gortirsen Zehra'dan 
(s.a) bizim ic;in izin al, boylece hem ziyaret etmi~ hemde hal ha
tirmi sormu~ oluruz." 

Hz. Ali (a.s): "izin almaya c;ah~mm." diye cevap verdi. 
Hz. Ali (a.s) onlann bu istekleri tizerine Hz. Fatima'mn (s.a) 

yamna geldi ve ~oyle buyurdu: "Ey Resulullah'm klZl! Biliyor
sun ki bu iki ~ahis bundan kac;tir huzuruna varmak ve seni ziyaret 
etmek istemektedirler, ancak sen onlan her defasmda geri c;evir
din, bu kezde sizden izin almam ic;in benden ricada bulundular." 



194 Hiiziinler Evi 

Hz. Fatima (s.a): "Allah'a andolsun ki onlara as/a izin ver
meyecegim hatta babam Allah Resuliinii (s.a.a) miilakat edin
ceye kadar on/aria tek bir kelime bile konu§mayacag1m ve on
farm bana reva giirdiiklerini Allah Resuliine #kftyet edecegim" 
diye cevap verdi. 

Hz. Ali (a.s): "Ben, onlardan taraf senden izin almak i9in 
kefil oldum." dedi. Hz. Fatima (s.a) ~oyle arz etti: "Eger onlar
dan taraf kefil olduysan ev kendi evindir ve kadmlar kocalanna 
itaat ederler hen hi9hir ~eyde sana kar~1 gelmem, diledigine izin 
verehilirsin." 

Hz. Ali ( a.s) evden d1~an 91kti, Ehuhekir ve Omer' e i9eri girme
leri i9in izin verdi. i9eri girdiklerinde Hz. Fatima'ya (s.a) selam verdi
ler. Ancak Hz. Fatima (s.a) selamlannm cevahm1 vermedi ve yiiziinti 
onlardan 9evirdi. Onlar, Hz. Fatima'nm (s.a) kar~1sma ge9tiler, Hz. 
Fatima (s.a) yine onlardan yiiz 9evirdi. Bu olay hirka9 defa tekrarlan
d1. Sonra Hz. Ali'den (a.s) yiiztinti ortmesini ve orada hazir hulunan 
kadmlardan da yiiziinti 9evirmelerini istedi. Kadmlar Hz. Fatima'nm 
(s.a) yiiziinti 9evirdiklerinde tekrar o iki ki~i Hz. Fatima'nm (a.s) kar
~1sma ~e9tiler ve Hz. Fatima'dan (s.a) kendilerinden raz1 olmasm1 ve 
ge9mi~te yaptiklanm hag1~lamasm1 rica ettiler. 

Hz. Fatima (s.a) huyurdu: "Sizleri Allah'a ant veriyorum ki, 
dogruyu soyleyin; hatirhyor musunuz, haham Resulullah (s.a.a) 
Hz. Ali ( a.s) hakkmdaki hir konu i9in sizleri gece yans1 huzuruna 
9ag1rm1~ti ?" 

"Evet, o geceyi hatirhyoruz." diye cevap verdiler. 
Hz. Fatima (a.s) ~oyle huyurdu: "SiziAllah'ayemine veriyo

rum, acaba Peygamberin (s.a.a) §oyle buyurdugunu i§itmediniz 
mi? "Fatima, bedenimin parr;as1d1r; hen ondamm, kim onu inci
tirse beni incitir. Kim beni incitirse Allah '1 incitir ve kim benden 
sonra onu incitirse beni hayattayken incitmi§tir. Ben hayattay
ken onu inciten iiliimiimden sonra da onu incitmi§tir. " 

"Evet, i~ittik." dediler. 
Hz. Fatima (s.a) ~oyle huyurdu: "Sizleri Allah 'a yemine ve

riyorum gerr;egi siiyleyin, Resulullah 'm; "Fatima viicudumun 
parr;as1d1r, Fatima benden bende Fatlma'damm, kim O'nu 
incitirse beni incitmi§tir ve beni inciten de Allah '1 incitmi§tir" 
siiziinii i#tmediniz mi?" 
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"Evet, i~ittik." diye cevap verdiler. 
Hz. Fatima (s.a): "Allah 'a hamd ve §iikiirler olsun!" dedi, 

sonra Allah' a yoneldi ve ~oyle arz etti: "Allah '1ml Seni §ahit 
tutuyorum ve burada haz1r bulunanlarda tamkllk etsinler ki 
bu iki ki§i hem sagllg,mda hem de iiliim ammda beni incitti
ler. Allah 'a andolsun ki Rabbimle miilakat edip, on/arm bana 
yaptlg1 zuliimleri #kftyet edinceye dek on/aria tek bir kelime 
bile konu§mayacag1m." 

Ba~ka hir rivayete gore Hz. Fatima (s.a) ellerini gokytiztine 
kaldird1 ve ~oyle arz etti: "Allah '1ml Bu iki ki§i beni incitti, on
Ian senin ve Resuliiniin dergfthma #kftyet ediyorum. Allah 'a 
andolsun ki Allah Resuliinii (s.a.a) miilakat edip, yaptlklan
mz1 0 'na bildirmeyene ve aram1zda hakemlik yapmayana dek 
sizden (o iki ki§iden) raz1 olmayacag1m." 

Bu mada Ehuhekir, "Vay halime, Allah'm azah1 kar~1sm
da ne yapanm ... Ke~ke annem heni dogurmasayd1." diye fer
yat etti. 

Omer, Ehuhekir'e ~oyle dedi: "Su insanlara ~a~1yorum, 
nasil oldu da seni kendilerine onder se9tiler. Sen hir kadmm 
ofkesi kar~1smda kendini kayhedip, tiztilen ve mutlu hir kad1-
nm da sevinmesiyle sevinen aciz hir ya~hsm! Oysaki hir kadm1 
ofkelendirmekten ne 91kar?" 

Soma k~lktilar ve oradan gittiler. 1 

Bu s1rada Hz. Fatima (s.a) Hz. Ali'ye (a.s): "istedigini 
yerine getirdim mi?" huyurdu. ( onlara eve girmeleri i9in izin 
verdim) 

Hz. Ali (a.s): "Evet, getirdin ey Fatima!" diye cevap verdi. 
Hz. Fatima (a.s): "Simdi de hen senden hir ~ey istersem 

yapar m1sm?" huyurdu. Hz. Ali (a.s); "Elhette yapanm!" diye 
cevap verdi. 

Hz. Fatima (s.a) huyurdu: "Seni Allah'a yemine veriyorum 
ki ne yaparsan yap o iki ki~i cenazeme namaz kilmasmlar ve 
kahrimin ha~ma gelmesinler." 

1 -el-imame ve's-Siyase ibni Kuteybe Diyneveri (o.370, h, k) c.l, s.14, 
M1sir bask1s1. 
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2-islam'da ilk Tabut Uygulamas1 

Rivayet edilir ki: Hz. Fatima (s.a), Esma Binti Umeys'e ~oyle 
buyurdu: "Ben olen kadmlann cenazelerinin boyle te~yi edilme
sinden ho~lanm1yorum; 1 cenazenin ilzerine bir pan;:a atilmasm1 ve 
elbisenin altmdan vilcutlannm belli olmasm1 ho~ kar~ilam1yorurn. 
<;ilnkil cenazeyi o haliyle goren kimse onun erkek mi kadm m1 
oldugunu anlayabilir. Ben zay1:flad1m ve vilcudumda et kalmad1, 
benim ir;:in bedenimin ilzerini orten bir ~ey yapmaz m1sm?" 

Esma: "Habe~istan' da iken2 Habe~e halkmm cenazeleri ir;:in 
bedeni gizleyen bir ~ey yapt1klanm gormil~tilm, dilersen sana da 
onun benzerini yapay1m." diye cevap verdi. 

Hz. Fatima (s.a); "Evet, iyi olur." buyurdu. 
Esma, bir tahta istedi, getirilen tahtay1 ters r;:evirdi, birkar;: 

adet hurma dab getirmelerini soyledi. <;ubuklan tahtanm yanlan
na baglad1 ve sonra da ilzerini bir pez parr;:as1yla kaplad1. Tabutu 
tamamlad1ktan sonra Hz. Fatima'ya (s.a): "Habe~e halkmm ta
butlan boyleydi." arz etti. 

flz. Fatima (s.a) yapilan bu tabutu begendi ve Esma'ya: 
"Allah seni cehennem ate~inden korusun, bana da aymm yap ve 
bedenimi onunla ort!" buyurdu. 

Nakle gore Resul-i Ekrem'in (s.a.a) vefatmdan sonra tebes
silm dahi etmeyen Hz. Zehra (s.a) o tabutu gorlince gillilmsedi 
ve ~oyle buyurdu: "Bu tabut ne kadar da gilzel bir ~ey, bunun 
ir;:indekinin kadm m1, erkek mi oldugu belli olmaz."3 

3-Muhacir Ve Ensar Kadmlarmm Hz. Zehra'y1 (s.a) Ziyaret 
Etmeleri Ve Hz. Zehra'nm (s.a) Hutbesi 

Taberisi'nin "ihticac" adh eserinin birinci cildinin, 147. say
fasmda Suveyd b. Gufle'den ~oyle rivayet edilir: Hz. Fatima (s.a) 
olilm do~egine dil~ilnce Muhacir ve Ensar kadmlan O'nu ziyarete 
gittiler, hastahgmm nasil oldugunu ve nasil sabahlad1gm1 sordular. 

I -Anla~ild1g1 kadanyla o donemdeki tabutlar iizeri ay1k bir tahtanm iizerin
de te~yi edildigi iyin cenaze herkes tarafmdan goriilebiliyordu. 

2 -Esma, Cafer Tayyar'm e~iydi, yakla~1k 15 y1l Cafer'le birlikte 
Habe~istan'da kald1. Cafer'in ~ehadetinden sonra Ebubekir ile evlendi ve o ev
lilikten Muhammed b. Ebubekir diinyaya geldi. Miitercim. 

3 -Ke~fu'l Gumme, c,2, s. 67, ibni Abbas'tan naklen 

T 
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Hz. Fatima (s.a) Allah'a hamd ettikten ve babasma salat ve 
selam gonderdikten sonra onlara bir konu~ma yapt1. Burada o 
konu~manm ozetini naklediyoruz. 

"Allah' a yemin ederim ki, diinyamzdan nefret ederek ve 
kocalarmzza ojke duyarak sabahladzm. On/an db1lerimin al
tmda denedikten sonra agzzmdan dz:jarz atllm ve mihek ta:jzyla 
denedikten sonra on/an tamdzm ve onlara dii:jman kesildim. 

Ne rirkin bir :jeydir; keskin kzlzrlarm keskinliklerini yitir
mesi (erkeklerinizin islamiyet'in ba:jlangzcmda dini savunma
larz :jimdi ise gev:jemeleri) 

Ne de kotiidiir; i:jlerdeki ciddiyetten sonra on/an oyuncak 
saymak! 

(Erkeklerinizin ba:jlangzrta istikametleri :jimdi ise duyar
szzlzklan) 

insanm imandan sonra din szmrmdan rzkmasz ne kadar 
da kotiidiir. 

Nefsani arzulara uymak, siirrmeler ve onun neticesinde de 
ilahi azaba yakalanmak ne de kotiidiir. 

Bu grubun Allah 'm :jiddetli azabma yakalanmalarz ne ka
dar da kotiidiir I Onlar (hakkzmzzz gozetmedikleri irin) kendile
rini ahiretin ebedi ate:jine miistehak kzldzlar. Mecburen azabm 
agzr yiikunii omuzlarma yiikledim, 9irkin amellerini kendi ta
rajlarma attt,m, kendi hallerine bzraktzm onlarz ve rirkinlikleri 
bir elbise gibi onlara giydirdim. 

Bize zulilm eden toplulukAllah'm onca kapsay1c1 rahmetin
den uzak olsun! Rehberlik makam1m risaletin saglam daglann
dan alanlara, nilbilvvet ve hidayet payelerini ve Cebrail'in indigi 
yeri hak sahibinden mahrum edenlere yaz1klar olsun! 

Biliniz ki erkeklerinizin yaptiklan apar;:1k bir hilsrandir. <;un
kil onlar Ebu' I-Hasan' dan yilz 9evirdiler. Allah' a yemin ederim 
ki, onlar Ali' den k1hc1 sava~ meydanlarmda keskin ve ezici oldu
gu ir;:in yuz r;:evirdiler. 0 olilmden korkmazd1, gil9lu pen9esiyle 
dil~manm yigitlerini yere devirdi. Allah' a andolsun ki eger onlar 
ilmmetin onderligini Ali'ye (a.s) verseydiler dogru yoldan sapan 
herkesi dogru yola getirirdi, a91k kamttan yilz r;:evireni yola geti
rirdi. 0 oylesine gilzel bir metotla insanlan hak yoluna getirirdi ki 
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izleyicisi yaralanmaz, yorulmazd1. Onlan h1rpalamadan ve dos
dogru bir ~ekilde maksadma eri~tirirdi. Sonunda onlan besleyici, 
susuzlugu giderici bir tath su kaynagma ula~t1racakt1. Bir kaynak 
ki, alabildigine geni~ ve iki yakasma kadar su ile doludur. Bu 
suyun iki taraf1 9en;ople kirlenip koku~maz. is;tiklerinde kannlan 
~i~mez. Gizli, a91k onlara ogtit verecekti ki bu su, 9evrelerinde 
bir girdap gibi donuyordu; ama onlar bundan geregi gibi yararla
nam1yorlard1. Ali, onlarm dunyalarmdan susuzlugunu giderecek 
kadar bir pay, sadece bir yudum su alm1~tl ve a9hg1m giderecek 
kadar az bir yiyecek alm1~t1. Eger Resulullah'm (s.a.a) kendileri
ne yukledigi sorumlulugu hat1rlasalard1, dunyadan uzakla~an ile 
dunyanm pe~inden gideni, dogru soyleyen ile yalan soyleyeni, 
birbirinden aymrlard1. 

"O iilkelerin halkt (giinahtan) sakmsalardt, elbette on/arm 
iistiine gokten ve yerden nice bereket kaptlan ar;ardtk, fakat 
yalanladtlar, biz de ettikleri yiiziinden on/an yakalaytverdik. "1 

"Bunun ir;in yapttklan kotiiliiklerin vebali on/an yakaladt. 
Bunlardan da zulmedenlerin i#edikleri kotiiliikler, bm1larma 
gelecektir. Bu hususta Allah 't aciz btrakamazlar. m 

Gel ve zamanm nastl degi~tigini gor! Ke~ke bilseydim, (~u 
vefas1z balk) hangi dayanaga dayandtlar, kime guvenip yaslan
d1lar, kimlere sanld1lar, hangi hanedana ko~up, etrafmda toplan
d1lar? Ger9ek ve adil imamm d1~mda se9ilenler ne kotti dost, ne 
kotti yarendirler! Zalimlerin tercihi ne kottidur! 

Onlar bize zulmettiler ve yard1mlanm esirgediler. Allah'a 
andolsun ki ku~lann ~ah1m terk ettiler ve gu9stiz ku~lann kanat
lanna sanldtlar. Guzel bir ~ey yapttklanm sanan cahil ve bozgun
cu toplulugun burunlan yere surttilsun! 

"Hakka ileten mi uyulmaya daha laytktlr; yoksa hidayet 
verilmedik<;e kendi kendine dogru yolu bulamayan mt? Size ne 
oluyor? Nasti hiikmediyorsunuz?m 

Haberiniz olsun! Omrum hakk1 i9in, onlann bu davram~lan 
bir geli~meye gebedir ki, sonu9 vermesi 90k yakmdir. Sonra taze 
kan dolusu kadehi, ac1 bir zehiri is;eceksiniz. i~te o zaman batll 

I -A'raf, 96. 
2 -Ztimer, 51. 
3 -Yunus, 35. 
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ehli onlar husrana ugrayacaklardir ve sonradan gelenler, onceki
lerin ba~latt1klan uygulamalann kotti ak1betini bileceklerdir. 

0 zaman dunyamzda huzur i9inde mutlu olun, kalplerinizi 
fitnelerin inmesine hazirlaym. Keskin bir k1hcm tepenizde salla
nacag1m birbirinize mujdeleyin. Zalim ve azgm bir egemenligi, 
her tarafI kaplayan bir karga~ay1 ve zalimlerin istibdad1m sevin9le 
kar~1laym. Bu zalim iktidar tarafmdan, elinize ge9en ganimetin bir 
ku9uk lokma kadar olmasma, ekinlerinizin onlar tarafmdan bi9il
mesine hazir olun. Yaz1k size, 90k yaz1k! Art1k hidayeti bulmamz 
ne mumkun; degil mi ki kaybolup gitmi~, sizden uzakla~m1~tir. Hi
dayetten ho~lanmad1gm1z halde, sizi zorla m1 ona iletecegiz?" 

4-Hz. Fatlma'nm (s.a) Hutbesinin Ensar Ve Muhacir 
Kadmlarmm Vasitas1yla iletilmesi 

Suveyd b. Gufle der ki: "Kadmlar, Hz. Zehra'mn (s.a) sozleri
ni kocalanna naklettiler.·Bunun uzerine Muhacir ve Ensar'm ileri 
gelenlerinden bir grup Hz. Fat1ma'dan (s.a) ozur dilemek amac1yla 
huzuruna vardtlar ve ~oyle dediler; "Ey dunya kadmlannm ham
mefendisi ! Ebu'l Hasan (Ali) hilafet i9in onceden bize gelseydi 
ondan yiiz 9evirip ba~kasma yonelmezdik. Ebubekir bu hususta 
once davrand1 ve bizde ona biat ettik. (Art1k i~ i~ten ge9mi~tir.) 

Hz. Zebra (s.a) bu mazeretleri gerek9e gosteren gruba ~oyle 
buyurdu: "Benden uzakla~m! Art1k sizler i9in bir mazeret hakk1 
kalmad1, bu kadar duyars1zhktan ve su9tan sonra ozur dilemeniz 
yersiz ve anlams1zdir ve art1k sizlere sunulan onca kamttan sonra 
mazeretinizin bir faydas1 olmaz." 

5-Hz. Fatima'nm (s.a) Ummii Seleme'ye (r.a) Cevab1 

"Biharu'l-Envar" adh eserde "Ayya~i" tefsirinden naklen 
~oyle rivayet edilir; "Resulullah'm (s.a.a) saygm ve iyi e~lerin
den Ummu Seleme, Hz. Fatima'mn (s.a) ziyaretine gitti ve "Ey 
Allah Resullinlin klZl! ~u hasta halinle geceyi nastl ge9irdin?" 
diye sordu. 

Hz. Fatima (s.a) buyurdu ki: "Kendimi yiirek yakan 5u iki 
hiiziin ve keder arasmda goriiyorum; 

1-Tiim yiiregim babamm aynltk actsma kan agladt. 
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2-Allah Resuliiniin (s.a.a) vasisine reva goriilen zuliimler 
kor ate$ gibi yiiregimi yaktt. Allah 'a andolsun ki Ali'nin (a.s.) 
yiice makamma sayg1S1zltk ettiler, hilafet makami ve imameti 
elinden altnml$ bir ha/de sabahladi. 0 topluluk Allah 'in kitabt 
ve Peygamberin (s.a.a) siinnetine muhalefet etti. Sapmalarmm 
nedeni ise $Udur: kalpleri Ali'ye (a.s) kar$t kin ve dii$manltkla 
doluydu. <;iinkiiAli (a.s) on/arm ki#lerini Bedir ve Uhud sava$
larmda oldiirmii$tii. Aslmda kalplerindeki kin ve haset ate#eri
ni Ali'den intikam alacaklari giine kadar sondiirdiiler. Sonun
da hakkm1 gasp ettiler ve Resulullah 'in (s.a.a) vefatmdan sonra 
kin oklariyla Ali 'yi ( a.s) hedef ald1lar. Sinelerinde birikmi$, gizli 
kinleri ortaya r;1ktt, bozguncu ve gammaz i$birlikr;ileriyle bir
likte bizimle dii$manltga kalkt$tllar ve bizi intikamlarmm hede
fi k1ld1lar. Birden imanm ipini kopard1lar, imamn yay kiri$ini 
kestiler, diinyanm aldatic1 r;1karlarm1 kendilerine temin ettik
ten sonra resullerin efendisinin risaletini ve Bmirii'l-Miiminin 
Ali'nin (a.s) hilafetini ayaklar altma ald1/ar. Onlar Ali'nin (a.s) 
yard1m · r;agristna itina etmediler, r;iinkii Ali (a.s) on/arm baba
larm1 sava$farda helak etmi$ti. " 

6-Hz. Fatima'mn (s.a) Hz. Ali'ye (a.s) Vasiyeti 

Fettal Ni~aburi'nin kaleme ald1g1 "Ravzatu'l Vaizin" adh 
eserde nakledilir ki: Hz. Fatima (s.a) hasta yatagma du~tiikten 
k1rk gun sonra dunyadan gos;tii. Olumunun yakla~tlgm1 hisse
dince -Ommu Eymen, Esma Binti Umeys ve Emirti'l-Muminin 
Ali'yi (a.s) 9ag1rd1. Onlar ba~ucunda haz1r oldular. Hz. Ali'ye 
(a.s) ~oyle buyurdu: "Ey amcamm oglu! Olecegim bana bildi
rilmi~tir, babama kavu~mak i9in 90k az bir zamammm kald1g1m 
hissediyorum. ytiregimdekileri sana vasiyet etmek istiyorum." 

Hz. Ali (a.s): "Ey Allah Resulunun k1z1! Diledigin ~eyi va
siyet et!" buyurdu ve Fatlma'mn (s.a) ba~ucuna oturdu ve odada 
olanlara d1~an 91kmalanm soyledi. 

Sonra Hz. Fatima (s.a) konu~maya ba~lad1: "By amcam1-
noglu! Benimle ya$amaya ba$fad1gm giinden [iimdiye kadar 
benden ne bir ya/an i$ittin ne de bir r;irkin davramfi gordiin ve 
hir;bir zaman sana karfit gelmedim!" 

Hz. Ali ( a.s) ~oyle buyurdu: "Hayir, asla gormedim! Seni kt-

• 
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namama sebep olacak bir davram!}tn olmadt ve bundan Allah 'a 
sigmmm. Sen, Allah katmda insanlann en iyisi, en marifetlisi, 
en degerlisi ve Allah 'tan en r;ok korkamsm. Senden aynlmak 
bana pek agtr geliyor ancak oliim ir;in bir ,;are yoktur. Allah 'a 
andolsun ki benim ir;in Resulullah 'm musibetini yeniden ta
zeledin, yoklugun ve senden ayrtlmak benim ir;in r;ok biiyiik 
bir actdtr. Biz Allah 'tan geldik ve ona donecegiz. Bu musibet 
yiirekleri daglayan, cigerleri parr;alayan act bir musibettir! Bu 
musibet, tesellisi olmayan ve yateymayan bir musibettir, hir;bir 
ac1 olay bunu telafi edemez." 

Sonra birlikte uzun sure aglad1lar. Hz. Ali (a.s), Fatima'nm 
(s.a) ba~m1 gogsune koydu ve "diledigin ~eyi vasiyet et, vasiyeti
ni en iyi ~ekilde yapacag1m, senin i~lerini kendii~lerimden ustiin 
tutanm." buyurdu. 

Bunun uzerine Hz. Fatima (s.a): "By amcaoglu! Allah seni 
haytrla miikafatlandtrsm!" buyurdu ve !}oyle vasiyet etti: 

"1-Benden sonra ktz karde!jim Zeyneb'in ktzt Bmame ile 
evlen. 

2-Benim ir;in bir tabut yap. 
3-Bana hakstzltk eden ve hakktmt ayaklar altma alanlar

dan hir kimse cenazeme katilmasm ve bana namaz ktlmasm, 
on/arm taraftarlan da cenazeme gelmesinler ! 

4-Celi(lzemi, tiim gozlerin uykuya daldtgt gece vakti def net!" 
"Misbahu'l-Envar" adh kitapta imam Sadik (a.s) babala

rmdan ~oyle nakleder; "Hz. Fatima (s.a) ihtizar halindeyken Hz. 
Ali'ye (a.s) ~oyle vasiyet etti: 

"Diinyadan gor;tiigiimde bana kendin gusiil ver, beni ke
fenle, cenazeme namaz k1l ve de/net, kabrimin iizerine toprak 
dok! Sonra kabrimin ba!}ucunda, kar!}tma otur, benim ir;in r;ok 
Kuran oku ve dua et! Zira o saatler olen kimsenin diri olanla
rm arkada!}ltgma ihtiyac, oldugu vakitlerdir. Seni Allah 'a ema
net ediyor ve evlatlanma iyi davranmam vasiyet ediyorum." 

Sonra klZl -Ommu Kulsum'u ~efkatli kollanyla bagrma bash 
ve Hz. Ali'ye "K1z1m -Ommli Kulsum bulug 9agma erdiginde ev 
e~yalanm ona ver! Allah onun yard1mc1s1 olsun." buyurdu. 

Yine nakledilen ba~ka bir rivayette ~oyle gelmi~tir: 

~~---~ 
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Hz. Fat1ma'nm (s.a) veda zamam geldiginde aglad1. Emirii'l
Milminin Ali (a.s) aglamasmm sebebini sorunca ~oyle buyurdu: 
"Benden sonra ba~ma gelecek musibetlere ve zorluklara agll
yorum." 

Hz. Ali (a.s): "Aglama, buyurdu, Allah'a andolsun ki, bu 
musibetler ve s1kmtilar Allah yolunda benim i9in na9izdir." 

Yine ba~ka bir rivayette ~oyle gelmi~tir: 
Hz. Fatima (s.a), Hz. Ali'ye ~oyle vasyet etti: "Ben vefat et

tikten sonra o/u,n haberini kadmlardan Ummu Seleme, Ummu 
Eymen ve Fizze, erkelerden ise evlatlanm Hasan (a.s) ve Huse
yin (a.s), Abbas (Peygamberin amcast), Selman, Mikdad, Ebuzer 
ve H uzeyfe 'den ba~ka kimseye haber verme. H akktmt sana he/al 
ediyorum ve oldukten sonra beni gormene izin veriyorum (Bel
kide olumunden sonra bedenindeki yara izlerini gormesine izin 
vermi~tir.) isimlerini and1g1m hammlann yardtmlanyla bana gu
sul ver ve beni zeceleyin def net ki kimse mezanma gelmesin!" 

7-Peygamberin (s.a.a) Amcas1 Abbas'm Onerisi 

Seyh Tusi rivayet etmi~tir ki: Hz. Fatima'nm (s.a) hastahg1 
iyice ~iddetlendiginde Resul-i Ekrem'in (s.a.a) amcas1 Abbas 
ziyaret amac1yla evine gitti. Ona Fatima'nm (s.a) durumunun 
90k agir oldugunu ve bu yi.izden de odaya kimsenin ahnmad1g1-
m soylediler. Abbas, evine dondi.i ve el9isine dedi ki: "Benden 
tarafEmirii'l-Mi.imininAli'ye (a.s) ~oyle soyle; "Ey karde~imin 
oglu! Amcan sana selam gonderiyor ve diyor ki, Allah'a an
dolsun ki, Resulullah'm (s.a.a) sevgili k1zmm, O'nun gozi.ini.in 
nurunun hastahgmdan dolayt o kadar i.iztildi.im ki belim bi.iktil
di.i. Ailemizden Resulullah'a (s.a.a) ilk once kavu~acak kimse
nin Fatima (s.a) oldugunu zannediyorum. 0 hazret Fat1ma'y1 
(s.a) cennetin en yi.iksek makamlan i9in se9mi~ ve O'nu yi.ice 
Allah'm dergahma ahp gottirecektir. Biliyorsun ki Fatima (s.a) 
di.inyadan go9i.ip, gidecektir, izin ver de yarm Ensar ve Muha
cirlerden bir grup cemaati haberdar edeyim, gelsinler cenaze 
namazma katilsmlar ve bu mi.ikafata nail olsunlar. Bu islam'm 
azameti i9in gi.izel bir i~tir." 
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Rivayete gore Hz. Ali (a.s), Abbas'm el9isi Ammar Yasir'e 
(r.a) ~oyle buyurdu! "Selamtmt amcamAbbas'a ilet ve de kiAl
lah muhabbetinizi bizden esirgemesin, mesajim a/dim. Goru
~unuz yerinde ve iyi bir goru~tur, ancak biliyorsun ki onlar her 
zaman Fattma'ya (s.a) zu/um ettiler, babasmm mirasmt zorla 
elinden alarak O'nu bu hakkmdan mahrum ettiler. Onlar ne 
babastmn Fatima (s.a) hakkmdaki tavsiyelerini gozettiler ne de 
Allah 'm hakkma riayet ettiler. Allah hakemlik i<;in yeter ve za
limlerden intikam alacakttr. Ey amca senden beni bagt#ama
m ve onerini geri revirdigim irin de mazur gormeni istiyorum. 
Zira Fatima (s.a) benden bu i# gizli tutmamt istedi." 

(rivayetin sonu) ... 

HZ. FATIMA'NIN (S.A) ~EHADETi VE DEFNEDiLMESi 

1-Hz. Zehra'mn (s.a) Hiiziin Dolu ~ehadet Am 

Ehlisi.innet ve Sia alimleri Ebu Rafi'nin e~i Selma'dan ~oyle 
rivayet ederler: 

"Omriini.in son saatlerinde Fattma'ya (s.a) ben bakiyordum. 
Bir gi.in durumu biraz di.izeldi ve kendini iyi hissetti. Emirii'l
Mtiminin Ali (a.s) baz1 i~ler i9in d1~an 91km1~t1. Hz. Fatima (s.a) 
gusi.il edip, pedenini ytkamak i9in benden bir miktar su istedi. 
Yard1m1mla ayaga kalktt, gi.izelce bir gi.isul etti ve elbiselerini 
degi~tirdi, sonra benden yatag1m evin ortasma sermemi istedi. 
Yi.izi.i k1bleye doni.ik bir halde yataga uzand1 ve bana ~oyle bu
yurdu: "Bu gi.in di.inyadan go9ecegim, kendimi y1kad1m, kimse 
i.izerimi a9masm." Sonra elini ba~mm altma koydu ve o haliyle 
de di.inyadan go9ti.i. 

Rivayete gore Hz. Fatima (s.a) ak~am ve yats1 arasmdaki bir 
saatte vefat etti. Oli.im am iyice yakla~mca sert9e ~oyle bir baktt 
ve buyurdu: "Se/am olsun Cebrail'e, Se/am olsun Resulullah 'a! 
Allah '1ml Senin Resulunle birlikteyim, Allah '1ml Senin ndva
mnda, dergiihmda ve evindeyim ki senin evin esenlik evidir. " 

Soma orada hazir olanlara: "Acaba benim gordi.igi.imi.i siz
lerde gorilyor musunuz?" buyurdu. 
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onlardan baz1lan: "Ey Allah Resulunun (s.a.a) k1z1! Ne go
riiyorsun?" diye arz ettiklerinde Hazret ~oyle buyurdu: "Simdi 
gokyiizu ehlini, kendi heyetleriyle birlikte goriiyorum, Cebrail'i 
(a.s) ve Resulullah'1 (s.a.a) goriiyorum, babam bana "Ey k1z1m! 
Yamm1za gel! Onunde olanlar ( cennet nimetleri ve Allah'm ho~
nutlugu) senin i9in daha hayirhdir." buyuruyor. 

Zeyd b. Ali (a.s) ~oyle naklediyor: 
"Hz. Fatima (s.a) Peygamber'e (s.a.a), Cebrail'e (a.s) ve 

Azrail' e ( a.s) selam verdi. Hazir olanlar meleklerin zarif seslerini 
i~ittiler ve kokulann en guzelini koklad1lar." 

2-Esma Binti Umeys, Hz. Zehra'mn (s.a) 

Sehadet Anlanm Anlat1yor 

Esma Binti Umeys ~oyle diyor: Hz. Fatima (s.a) alum do
~egine du~tugunde bana ~oyle buyurdu: "Resulullah (s.a.a) vefat 
edecegi siralarda Cebrail (a.s) Hazrete cennetten kafur getirdi. 
Resulullah (s.a.a) onu u9e boldu; bir k1smm1 kendine ald1, bir 
kismm1 Hz. Ali'ye (a.s) ve bir kismm1 da bana ayird1. Kiifurun 
agirhg1 kirk dirhemdi." 1 

Sonra sozlerine ~oyle devam etti: "Ey Esma! Babamdan ka
lan o kiifuru getir ve ba~ucuma koy." Bunlan soyledikten sonra 
elbisesiyle yiiziinu orttii ve ~oyle buyurdu: "Esma! Biraz sabret 
ve beni bekle, sonra bana seslen, eger sana cevap vermezsem, bil 
ki babama kavu~mu~um." 

Esma biraz bekledi ve sonra Hz. Fatima'ya (s.a) seslen
di, ancak bir cevap i~itmedi. Sonra Esma: "Ey Muhammed 
Mustafa'nm k1Z1! Ey kadmlann en iyisi! Ey yeryiizunde yii
riiyen insanlarm en ustiinunun klZl! Mira<; gecesi Allah'm has 
dergiihma yakla~amn k1Z1!" diye seslendi ancak yine bir cevap 
i~itmedi. Esma, Fat1ma'nm (s.a) yiizundeki ortiiyii kaldmnca pak 
ruhunun Allah'm yiice dergiihma yiikseldigini anlad1. Kendisini 
Fat1ma'nm (s.a) uzerine atti, bir yandan opuyor, bir yandan da 
~oyle diyordu: "Ey Fatima! Baban Resulullah'm (s.a.a) huzuruna 
vard1gmda benimde selamlanm1 ilet." 

I -Bir dirhem 3,148 gramhk eski bir agirhk ol~iisii 
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3-'Hz. Hasan (a.s) Ve Hz. Hiiseyin (a.s) Annelerinin 
Cenazesinde 

Sonra Esma uziintiisunden yakas1m y1rtti ve peri~an bir hal
de evden d1~an 91kti, Hz. Hasan (a.s) ve Hz. Huseyin'le (a.s) kar
~1la~t1. Onlar, Esma'ya; "Annemiz nerede?" diye sordular. 

Esma bir ~ey soylemeyince eve dogru ko~tular, i9eri girdik
lerinde annelerinin k1bleye dogru uzand1gm1 gordiiler. Hz. Huse
yin (a.s) annesine dokundu, ancak annesinin dunyadan go9tiigii
nu anlad1. Karde~i Hz. Hasan'a (a.s) dondu ve "karde~im, Allah 
annemin vefatmda sana hayirh mukiifat versin." dedi. 

Hz. Hasan (a.s) kendini annesinin uzerine atti, bir yandan 
annesini opuyor, bir yandan da "Annecigim, ruhum bedenimdem 
91kmadan once benimle konu~!" diyordu. 

imam Huseyin ( a.s ), annesini cans1z bedenine yakla~ti ve 
ayaklanm opmeye ba~lad1 "Annecigim! Ben oglun Huseyin'im! 
Kalbim par9alamp, olmeden benimle konuf' diyerek gozya~1 do
kiiyordu. 

4-0liim Haberinin Hz. Ali'ye (a.s) Bildirilmesi 

Esma, Hz. Hasan ve Hz. Huseyin'e: "Simdi babamzm yam
na gidin ve O 'nu annenizin vefat ettiginden haberdar edin!" dedi. 
Hz. Hasan (a.s) ve Hz. Huseyin (a.s) derinden ah 9ekerek ~oyle 
dediler: "Ey ceddimiz va Muhammeda! Ey Ahmed! Bu gun an
nemizin olmesiyle senin olumunde ya~ad1g1m1z acilar bizim i9in 
bir kez daha yenilendi." Hasaneyn (a.s) huziin dolu kalpleriyle 
feryat ederek evden d1~an 91ktilar. 

Sonra Hz. Hasan (a.s) ve Hiiseyin (a.s) mescide gittiler, ba
balan Ali'ye (a.s) anneleri Fatima'nm (s.a) alum haberini verdi
ler. Ali (a.s) bu haberi i~itince peri~an oldu, adeta dunyas1 ba~ma 
y1kild1. Dizlerinin bag1 9ozuldu ve bay1larak yere du~tii. Kendi
sine gelmesi i9in yiiziine su serptiler, kendine gelince yiirekleri 
yakip, kavuran bir nidayla ~oyle dedi; "Ey muhammed'in k1z1! 
Senden soma kiminle kendimi teselli edeyim! Hayatta oldugun 
siirece musibetlerimi sana anlatip, teselli buluyordum, bundan 
sonra nasil ieselli bulurum. " 
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5-Hz. Ali (a.s) Hz. Zehra'mn (s.a) Cenazesinde 

Me~hur tarihs;i Mes'udi ~oyle nakleder: 
Hz. Fatima (s.a) diinyadan g69tiigiinde imam Ali (a.s) 

duydugu iiziintiiden k1vramyordu, ~iddetli bir ~ekilde aghyor
du. 0 kadar aglad1 ki aglamaktan bitap dii~tii. Peri~an bir halde 
Fatima'mn (s.a) aynhgmda ~u ag1tI okuyordu: 

"Her iki dostun birlikteliginin sonunda bir aynlzk vardzr. 
Olumden ba§ka her musibete katlanmak kolaydzr. 
Ahmed'den sonra Fatzma'nzn da gitmesi, 
Hi9bir dostun kalmayacagzna kanzttzr. " 

Ravi der ki: Hz. Ali (a.s), evlatlan Hasan (a.s) ve Hiiseyin'i 
(a.s) yanma alarak Fatima'nm (s.a) cenazesinin oldugu odaya 
gitti. Esma, Fat1ma'mn (s.a) ba~ucunda oturmu~, aghyordu ve 
"Ey Muhammed'in yetimleri! Biz Peygamberin (s.a.a) vefatmda 
Fatima (s.a) ile teselli buluyorduk, ~imdi kiminle kendimizi te
selli edelim." diyordu. 

6- Hz. Zehra'mn (s.a) Vasiyetnamesi 

Emirii'l-Miiminin Ali (a.s) Hz. Fatima'mn (s.a) yiiziindeki 
ortiiyii kald1rd1, Fatima'nm (s.a) ba~ucunda bir mektup oldugunu 
gordii, mektubu ald1 ve okudu, mektupta ~oyle yaz1hyd1: 

"Rahman ve Rahim olan Allah 'm adtyla 
Bu, Resulullah'm (s.a.a) k1z1 Fattma'mn (s.a) vasiyetidir: 
1-Fattma, Allah 'tan ha[fka bir ilah olmadtgma [jahadet 

ediyor. 
2-Muhammed (s.a.a) Allah 'm kulu ve el<;isidir. 
3-Cennet ve cehennem hakttr, ktyametin gelmesinde [fiiphe 

yoktur ve Allah oliileri kabirlerinden <;tkanp, diriltecektir. 
4-Ey Ali! Ben Muhammed'in (s.a.a) ktzt Fattma'ytm! 

Diinyada ve ahirette senin e[jin olaytm diye Allah beni senin
le evlendirdi. Sen, bana herkesten daha laytksm; "Hanut, 
gusiil ve kefen i[jlerini geceleyin yap ve cenazeme de gece
leyin namaz ktl ve geceleyin de de/net, bundan da kimseyi 
haberdar etme! Seni Allah 'a emanet ediyorum ve ktyamete 
kadar evlatlanma selam gonderiyorum." 
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7-insanlar Hz. Zehra'mn (s.a) Mateminde 

Rivayete gore Medine ~ehri, erkegiyle kadm1yla bir ses ol
mu~, Fatima'ya gozya~1 dokiiyordu. Medine, tam bir matem ha
vasma biiriinmii~tii. Ha~imogullannm kadmlan Hz. Fatima'nm 
(s.a) evine geldiler, aglay1p s1zlad1lar ve ag1tlar yaktilar. insanlar 
oylesine feryat edip aghyorlard1 ki Medine ~ehri aglama ses
lerinden inliyordu. Matemli halk aghyor ve "Ey efendimiz, ey 
Resulullah'm (s.a.a) kIZI!" diye feryat ediyordu. Medine halk1 
akm akm Ali'ye (a.s) ba~saghgma geliyordu. Hz. Ali (a.s) otur
mu~, Hasan (a.s) ve Hiiseyin'de (a.s) babalannm yanmda ~iddet
le aghyorlard1. Yurek yakan s1Z1lanm ve aglamalanm goren halk 
dayanamay1p onlarla aghyordu. 

Hz. Fatima'mn (s.a) k1z1 -Ommii Kulsum yiiziinii pes;eyle 
kapatm1~, ba~ma ortii atm1~ ve etegi yerde siiriiniiyordu. Agla
maktav bitkin dii~mii~ ve peri~an olmu~tu. "Ey babac1g1m, ey 
Allah'm Resulii! Bugiin seni kaybettik ve art1k bundan sonra da 
seni gorme saadetine nail olmayacag1z!" diye feryat ederek ev
den d1~an 91kt1. 

Oraya toplanm1~ halk, h19kmklara ve gozya~lanna bogul
mu~tu. insanlar Hz. Fatima'nm (s.a) cenazesinin evden 91kanl
masm1 ve O'na namaz kI1may1 bekliyorlard1. 

Bu s1rada Ebuzer evden d1~an 91kti ve "~imdi dag1lm, ev
lerinize gidin\ Resulullah'm (s.a.a) k1zmm cenaze merasimi ak
~am, ges; vakitlere kadar ertelendi."dedi. Bunun iizerine toplanan 
halk dagI1d1. 

8-Hz. Fat1ma'mn (s.a) Gusiil, 
Kefen i~Iemleri Ve Cenaze Namaz1 

Ak~am karanhk 96kiince imam Ali (a.s) Fatima'nm (s.a) ce
nazesine gusiil verdi. Gusiil esnasmda imam Hasan (a.s), imam 
Hiiseyin (a.s), Zeynep, -Ommii Kulsum, Fizze ve Esma Binti 
Uymeys'ten ba~ka kimse bulunmuyordu. 

Esma diyor ki: "Hz. Fatima (s.a), cenazesine sadece Ali 
(a.s) ile benim gusill vermemizi vasiyet etti. Ben de Fat1ma'nm 
(s.a) vasiyeti ilzerine Hz. Ali'ye (a.s) cenazeyi y1kamakta yar
d1m ettim." 
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Rivayet edilir ki: "Hz. Ali (a.s) Hz. Fattma'ya (s.a) gusiil 
verirken §oyle diyordu: "Allah '1ml Fatima (s.a) senin cariyen 
ve senin Resuliiniin k1z1d1r. Allah '1ml Hiiccetini ona telkin et, 
burhamm biiyiik kif, derecesini yiicelt ve O'nu babasi Muham
med (s.a.s) ile birlikte kll." 

Yine ba~ka bir rivayette gelmi~tir ki: Hz. Ali (a.s) Peygam
berin (s.a.a) gusliinden sonra milbarek bedenini kurulad1g1 aym 
pan;:ayla Hz. Fatima'mnda (s.a) milbarek bedenini kurulad1. Hz. 
Ali (a.s) gusillil tamamlad1ktan sonra Fatima'nm (s.a) milba
rek bedenini bir tahtanm ilzerine koydu ve imam Hasan'a (a.s) 
Ebuzer'i 9ag1rmasm1 soyledi. Ebuzer (r.a) geldikten sonra imam 
Ali (a.s) cenazeyi Ebuzer'in yard1m1yla namaz ktlmacak mahalle 
gotilrdil. imam Hasan ve imam Hilseyin'de (a.s) babalarma e~lik 
ediyorlard1. Sonra Hz. Ali (a.s) Fatima'nm (s.a) milbarek cena
zesine namaz k1ld1. 

9-imam Hasan (a.s) Ve imam Hiiseyin (a.s) 
Annelerinin Kucagmda 

Varaka'nm naklettigi rivayette ~oyle gelmi~tir: Emiril'l
Milminin Ali (a.s) ~oyle buyurdu: "Fatima'nm (s.a) bedenini 
y1kamakla me~gul oldum, ilzerindeki gomlegini 91karmadan 
O'na gusill verdim. Allah'a andolsun ki, Fatima (s.a) tertemizdi, 
sonra Resulullah'm (s.a.a) bedenine koydugum hanutun artaka
lanmdan Fatima'mn (s.a) bedenine de b1raktim. 0-zerine kefen 
giydirdim, kefenin ipini baglamak istedigimde ~oyle seslendim; 
"Ummil Kulsum, Zeynep, Sakine, Hasan ve Hilseyin! ... Gelin, 
son kez annenizi ziyaret edin. Art1k aynhk vaktidir, bulu~mam1z 
cennette olacaktlr." 

Hasan (a.s) ve Hilseyin (a.s) gozleri ya~h bir halde geldiler 
ve "Ah! Ceddimiz Muhammed'in (s.a.a) ve annemiz Fatimatil'z
Zehra'nm (s.a) ~u hasret ate~i art1k bir daha sonmez. Ey Hasan 
ve Hilseyin'in annesi! Ceddimizi millakat ettiginde bizimde se
lamlanmlZl O'na ilet ve ·soyle ki biz senden sonra dilnyada yetim 
kald1k." diyerek ag1tlar okudular. 

Emiril'l-MilmininAli (a.s) ~oyle buyurdu: "Allah'i §ahit tu
tuyorum ki, Fatima (s.a) yiirekleri yakan bir sesle feryat etti, 
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§ejkatli ellerini uzatti ve bir sure evlatlarmi bagrma basil. Ansi
zm gokyiiziinden bir miinadinin §oyle seslendigini i§ittim: "Ey 
Ali! Hasan ve Hiiseyin 'i annelerinin gogsiinden kaldir, Allah 'a 
andolsun ki, on/arm bu durumu gokyiiziindeki melekleri aglat
tl ve dostlar, dostlanm gormeye mii§taktirlar ... " 

Sonra Hz. Ali (a.s), Hasan (a.s) ve Hilseyin'i (a.s) anneleri
nin gogsilnden kald1rd1. 

10-Hz. Fat1ma'mn (s.a) Kefen i~Iemi 

Rivayet edilir ki: Kesir b. Abbas, Hz. Zehra'nm (s.a) 
kefenine ~u ciimleleri yazd1: "Hz. Zehra (a.s) ~ahadet ediyor 
ki, Allah'tan ba~ka ilah yoktur ve Muhammed (s.a.a) Allah'm 
eli;:isidir." 

"Misbahu'l-Envar" adh eserdeki rivayetten Hz. Zehra'nm 
(a.s) kefeninin kaba ve sert bir pari;:adan oldugu anla~1hyor. Zira 
"Misbahu'l-Envar" kitabmda ~oyle nakledilir; "Hz. Fatima (s.a) 
olilm do~egine dil~tilgilnde su istedi ve o suyla gusill etti. Sonra 
gilzel bir koku istedi ve bedenine hanut silrdil. (islam'm emri 
geregi kiifur gibi kokusu ho~ olan kokulardan yedi secde uzvuna 
silrdil) sonra bir pari;:a istediginde kalm bir pari;:a getirdiler ve 
kendini o pari;:aya sard1 ... " 

11-Cenaze N31,maz1 Ve Cenazenin Topraga Verilmesi 

"Ravzatu'l Vaizin" adh eserde ~oyle gelmi~tir: 
"Ak~am karanhgmm 96ktilgil ve gozlerin uykuya dald1g1 

gecenin bir vaktinde Hz. Ali (a.s), Hasan (a.s), Hilseyin (a.s), 
Ammar, Mikdad, Akil, Zilbeyr, Ebuzer, Selman, Bureyde ve Ha
~imogullanndan birkai;: sei;:kin ki~i Fatima'nm (s.a) milbarek ce
nazesini evden -;1kard1lar ve namaz1 ktld1ktan sonra onu gecenin 
bir yansmda topraga verdiler. Hz. Ali (a.s), kabrin yeri belli ol
masm diye Hz. Fatima'nm (s.a) kabrinin etrafma yedi tane kabir 
daha kazd1." 

"Misbahu'l-Envar" kitabmda ~oyle gelmi~tir: 
"Adamm biri Hz. imam Sad1k'a (a.s): "Emiru'l-Muminin 

Ali (a.s) Hz. Fa11ma'nm (s.a) cenaze namazmda kai;: tekbir soy
ledi?" diye sordu. imam Sadik (a.s): "Bir tekbir Hz. Ali (a.s), bir 
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tekbir Cebrail (a.s) soyliiyordu, ardmdan daAllah'm mukarreb 
melekleri tekbir soylediler. Sonunda Hz. Ali (a.s) be!} tekbir ge
tirdi. " diye cevap verdi. 

Ba~ka bir ~ah1s; "Hz. Ali (a.s), Hz. Zehra'mn (s.a) cenazesi
ne nerede namaz k1ld1?" diye sordu. imam Sadik (a.s) ~oyle bu
yurdu: "Evinde namaz kild1, sonrada cenazeyi te~yi ederek evden 
d1~an 91kard1lar." 

12-Hz. Zehra'mn (s.a) Defninden Sonra Hz. Ali'nin (a.s) 
Allah Resuliine (s.a.a) Selam1 

Seyh Tusi ~oyle nakleder; "Hz. Ali (a.s), Hz. Zehra'nm (s.a) 
milbarek bedenini topraga verip, kabrini dilzelttikten sonra vucu
dunu hilziln sard1 ve gozya~lan yanaklarmdan aktl, yilzilnil Allah 
Resuliln-Un (s.a.a) milbarek kabrine 9evirdi ve ~oyle dedi; "Ben
den ve 9abucak huzuruna gelip sana kavu~an kizmdan taraf sana 
selam olsun! Ey Allah'm Resul-U! Se9ilmi~ k1zmm aynhgmdan 
sabnm azald1, takatim llikendi! Ancak senin buy-Uk ve ac1h vefa
tm1 gord-Ukten sonra art1k bana yeti~en her musibet na9izdir. Seni 
kendi ellerimle mezara birakmam ve ruhun bedeninden aynld1-
gmda da ba~mm sinemde olmas1 hi<; hatmmdan 91km1yor. "Biz 
Allah 'tan geldik ve yine O 'na donecegiz. m 

Ey Allah'111 Resulu! Bana teslim ettigin emanetin tekrar sana 
iade edildi, derdim silrup, gidecek ve sana kavu~uncaya kadar 
gecelerim uykusuz olarak sabah1 bulacak. 

Ommetinin bize zulum etmekte nas1l elbirligi ettigini ve on
lardan 9ektiklerimizi k1zm sana haber verecektir, O'na sor; duru
mu ondan haber al. Hem de bunlar senden aynhg1m1z uzamadan 
ve ismin dillerden dil~meden oldu, bitti. 

Selam olsun ikinize de, selam verip veda eden ki~inin se
lam1yla, incinmi~, daralm1~ ki~inin selam1yla degil. Aynhp gi
dersem usanc1mdan degil; oturur, derdimi soylersem de Allah'm 
sabredenlere vaad ettigi milkafat hakkmda kolli bir zanna dil~lli
gilmden degil. 2 

1 -Bakara, 151. 
2 -Buraya kadar ki konu~malar Nehcti'l Belaga'nm 202. hutbesinde gel

mi~tir. Mtitercim 
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Evet, sabir daha gilvenli ve daha gilzeldir, 9-Unkil istilac1-
lar bizlere musallati olmasayd1, kabrinin ba~1m mesken edinir, 
oradan aynlmazd1m. Orada yalmzhga 9ekilir ve beklerdim. 
Oglunu yitirmi~ bir anne gibi, musibetin b-Uy-Uklilgilne oturur 
aglard1m. Allah biliyor ki k1zm1 dil~manlarmm korkusundan 
gizlice defnettim, zorbahkla haklan 9ignendi, herkesin gozil 
onilnde O'na kalan mirasa el konuldu. Halbuki aram1zdan ay
nlmamn ilzerinden fazla bir zaman ge9memi~ ve ismin daha 
eskimemi~ti. Allah'adir ~ikayetimiz ya Resulellah! Sana itaat 
etmekle gonillleri teselli etmek ve sabir gilzel olur. Allah'm 
selam1, rahmeti ve bereketi senin ve k1zm Fatima'nm (s.a) 
-Uzerine olsun."1 

Sair konuyla ilgili olarak ne kadar anlamh ve gilzel ~iir soy-
lemi~tir: 

"Mustafa 'nm (s.a.a) cigerparesi neden gizlice defnedilsin 

Ve kabri ni<;in yerle bir olsun. 
0 go<;tii, gitti ancak insanlarm en kederlisi ve devranm 

<;tkmaz ac1/ar, arasma stkt:jmt!j bir ha/de gitti, 
Kabri me<;hul kaldt, kimse de onu gormedi ve bilmedi; 

hangi mukaddes toprak iizerini orttii?" 

13-Hz. Ali'nin (a.s) Kabir Ba~mda Bir Diger Sozii 
I • 

"Misbahu'l-Envar" adh eserde Imam Sad1k'tan (a.s) ~oyle 
nakledilir: Emiru'l-Milminin Ali (a.s), Hz. Fatlma'nm (s.a) mil
barek bedenini mezara koydugunda ~oyle dedi: "Bismillahi ve 
billahi ve ala millet-i Resulillah Muhammed b. Abdillah ... (Rah
man ve Rahim OlanAllah'm ad1yla. Allah'm ad1, Allah'm yard1-
m1 ve Allah'm el9isi Muhammed b. Abdullah'm dini ilzere) 

Ey S1dd1ka (dosdogru kadm)! Seni, benden daha evla/yakm 
olana teslim ediyorum. Allah'm senin i9in raz1 olduklanna hen 
de raz1y1m." Sonra ~u ayeti okudu: "Sizi ondan (topraktan) ya
ratt,k; yine sizi oraya dondiirecegiz ve bir kez daha sizi ondan 
<;1karacag1z. "2 

I -Usul-u Kafi, c.l, s.459 
2-Taha, 55. 
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imam Ali (a.s) mezann yerinin belli olmamas1 ic;:in toprag1 
iyice yayd1, di.imdiiz yapt1. Kabrin iizerine bir miktar su doktii, 
ardmdan iiziintiilii bir halde kabrin yanma oturdu ve aglad1. Son
ra amcas1 Abbas geldi ve elinden tutup evine gotiirdii. 

14-Cenazenin Mezardan <;1karI1mas1 Giri~imine 

Hz. Ali'nin (s.a) Siddetli Tepkisi 

Rivayet edilir ki: Hz. Fatima'nm (s.a) cenazesinin defnedil
digi aym gecede Baki Mezarhgmda kirk tane yeni kabir kazild1. 
Miisliimanlar Hz. Fatima'nm (s.a) vefatmdan haberdar olunca 
Baki Mezarhgma yoneldiler, orada yeni kazilm1~ kirk tane mezar 
gordiiler, bu yiizden de Hz. Fatima'nm (s.a) mezanm bulamad1-
lar. Aglama ve feryat sesleri yiikseldi, birbirlerini serzeni~ ediyor 
ve ~oyle diyorlard1; "Peygamberiniz (s.a.a) sizlere sadece bir k1z 
yadigar b1rakt1 ama 0, diinyadan goc;:tii, sonra topraga verildi, 
cenaze namazma ve defnine kat1lmadm1z ve iistelik mezannm da 
nerede oldugunu bilmiyorsunuz." 

Kavmin ileri gelenleri ~oyle dediler: "imanh birkac;: Miis
liiman kadm1 buraya c;:agmn ~u kabirleri ac;:smlar, boylece de 
Fatlma'nm (s.a) kabrini bulup, cenazesine namaz kilahm ve kab
rini de ziyaret edelim." 

Hz. Ali (a.s) onlann niyetlerinden haberdar olunca, ofke
lendi, oyleki ofkesinden gozleri k1pk1rm1z1 oldu ve ~ah daman 
ofkesinin ~iddetinden kabard1 ve c;:atlayacak gibi oldu. Bu ofkeli 
haliyle evden d1~an c;:1kt1. Sava~larda giydigi san kaftamm giydi. 
Ziilfikar'1 alarak yola c;:1kt1 ve Baki Mezarhgma dogru gitti. in
sanlan kabri ac;:malanndan dolay1 korkuttu. 

Oraya toplanm1~ cemaat ~oyle dedi: "Ali b. Ebu Talib geli
yor, eger ~u mezarlardan birinin ta~1 yerinden oynatlhrsa hepinizi 
oldiirecegine Allah'a yemin etmi~tir. 

Bu s1rada Omer bir grup ashab1yla imamAli'nin (a.s) yanma 
geldi ve ~oyle dedi: "Yaptlgm ~u i~te nedir, ne oluyor sana ey 
Ebu'l Hasan! Allah'a yemin ederim ki, biz Hz. Zehra'nm (s.a) 
kabrini ac;:acag1z ve cenazesine namaz k1lacag1z. '' 

Hz. Ali (a.s) Omer'in elbisesinden tuttu, yere devirdi ve son
ra ~oyle buyurdu: "Ey Habe~eli Sevda'nm oglu! Ben, insanlann 
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<linden c;:1kacaklan endi~esiyle hilafet makammdan vazgec;:tim, 
ama Fatlma'nm (s.a) kabrini ac;:ma konusuna gelince, Ali'nin 
(a.s) cam elinde olan Allah'a andolsun ki, eger bu i~e kalki~irsa
mz, ~u toprag1 kanlanmzla boyanm, cammz1 kurtarmak ic;:in bu 
i~ten vazgec;:in ! " 

Ebubekir, Hz. Ali'nin (a.s) huzuruna geldi ve ~oyle arz 
etti:"Seni, Resulullah'm (s.a.a) ve ar~m iizerinde olan Allah'm 
hakk1 ic;:in yemine veriyorum; Omer'i birak, senin raz1 olmad1gm 
bir ~eyi yapmayacag1z." 

Bunun iizerine imam Ali (a.s) Omer'i b1rakti, toplanan in
sanlar da kabri ac;:maktan vazgec;:tiler ve dag1ld1lar. 

15-Hz. Ali'nin (a.s) Ebubekir Ve Omer'e A1;1klamas1 

Seyh Saduk'un kaleme ald1g1 "ilelu'~-Serayi" adh eser
de ~oyle gelmi~tir: Adamm biri imam Cafer Sad1k'a (a.s) Hz. 
Fatima'mn (s.a) kabrinin ac;:1lmas1yla ilgili soru sordu. imam Sa
dik (a.s) ~oyle buyurdu: "Hz. Ali (a.s) cenazeyi gece vakti evden 
c;:1kard1, yolu aydmlatmak ic;:in birkac;: hurma c;:ubugu yakt1. Sonra 
cenazeye namaz k1ld1 ve geceleyin de defnetti. 0 gecenin sabah1 
Omer ve Ebubekir Kurey~lilerden birini gordiiler ve ona nereden 
geldigini sordular. 

Adam, AWnin evinden geliyorum dedi; Fatima'mn (s.a) ve
fatmdan dolay1Ali'ye (a.s) ba~saghg1 dilemeye gitmi~tim. Onlar; 
"Fatima (s.a) diinyadan goc;:tii mii?" diye sordular. 

Adam; "Evet, dedi; O'nu gece yans1 defnetmi~ler." 
Onlar, Miisliimanlann kendilerini serzeni~ edecegi korkusuy

la tela~a kapildirlar. Hz. Ali 'nin ( a.s) huzuruna geldiler ve ~oyle arz 
ettiler: "Allah'a andolsun ki, bize kar~1 hileni ve dil~manhg1m yine 
esirgemedin. Tiim bunlar bizlere kar~1 kalbinde besledigin kinlerin 
belirtisidir. Bu davram~m tlpk1 Peygambere (s.a.a) yalmz ba~ma 
gusill verdigin ve bize haber vermedigin olay gibidir. 0 zaman da 
oglun Hasan senin soziinle mescide geldi ve Ebubekir'e hitaben 
"babamm minberinde a~ag1 in!" diye feryat etti. 

Hz. Ali (a.s) onlara ~oyle buyurdu; "Egeryemin edersem so
ziimii dogrulayacak m1sm1z?" 

Ebubekir; "Evet, kabul edecegiz." dedi. 
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Hz. Ali (a.s) ~oyle buyurdu: "Peygamber (s.a.a), bana gus
hi konusunda kimseyi ortak etmememi vasiyet etti ve buyurdu: 
"Amcaoglum Ali d1~mda kimse bedenime bakmasm. Ben Haz
rete gustil veriyordum, melekler ise bedenini yeviriyorlard1, Fazl 
b. Abbas'ta gozleri kapah bir halde bana su veriyordu. <;-gnkii 
Hazretin gomlegini bedeninden ytkarmak istedigimde gayptan 
bir miinadinin sesini i~ittim ancak onu gormedim, ~oyle diyordu; 
"Hazretin gomlegini bedeninden ytkarma!" Bu sesi stirekli i~iti
yor, ancak soyleyeni gormtiyordum. Bu yuzden Allah Resultine 
(s.a.a) gomleginin tisttinden gustil verdim. Sonra Hazretin kefe
nini yamma getirdiler ve O'nu kefenledim, kefenledikten sonra 
-Uzerinden gomlegini ytkardtm. 

Arna evlad1m Hasan'm (a.s) mescide gidip, Ebubekir'e 
itiraz1 konusuna gelince, siz Medine halkt biliyorsunuz ki Ha
san (a.s) cemaat namazmda saflann arasmdan geyer, kendisini 
Resulullah'a (s.a.a) ula~tmrd1 ve Hazret secdedeyken strtma 
binerdi. Allah Resulti' de ( s.a.a) secdeden ba~m1 kaldtrdtgmda 
bir eliyle Hasan'm (a.s) strtmdan ve bir eliyle de ayaklanndan 
tutard1. Boylece onu kendi omzuna oturtur ve namazm1 da o 
halde bitirirdi." 

"Evet, biz bu konuyu biliyoruz." dediler. 
Hz. Ali (a.s) ~oyle devam etti: "Yine siz Medine halk1 bili

yorsunuz ki, Resulullah'm (s.a.a) minberde oldugu baz1 zaman
lar, Hasan (a.s) mescitten iyeri girdiginde Hazret konu~masmm 
ortasmda minberden a~ag1 iner, Hasan'1 ( a.s) boynuna bindirir ve 
konu~masm1 da oylece tamamlard1. Hasan (a.s) Peygamberden 
boylesine ilgi ve ~efkat gormti~tii, mescide geldiginde bir ba~
kas1m minberde gortince bu durum ona yok agtr geldi. i~te bu 
yuzden Hasan o sozleri sarf etti. Allah'a andolsun ki bu sozleri 
soylmesini ben ogluma ogretmedim. 

Arna Hz. Zehra (s.a) konusuna gelince, O'nu ziyaret etmeniz 
iyin ben izin istedim. Geldiniz, sozlerini i~ittiniz ve size kar~1 
olan ofkesinden haberdar oldunuz. Allah'a andolsun ki, Hz. Fa
tima (s.a) cenazesine gelmemenizi ve O'na namaz k1lmamam1-
mz1 bana vasiyet etti. Bentle O'nun vasiyetine muhalefet etmek 
istemedim." 
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Omer: "Bu sozleri bir kenara btrak, ben ~imdi bizzat gidip, 
Fattma'y1 (s.a) mezarmdan ytkaracak ve cenazesine namaz k1la
cag1m." dedi. 

Hz. Ali (a.s) ~oyle buyurdu: "Allah'a andolsun ki, eger bu i~i 
yapmaya kalkt~trsan ba~m1 bedeninden aymnm. Bu durumda da 
ancak k1hc1mla sana cevap veririm." 

Hz. Ali (a.s) ve Omer arasmda ~iddetli bir tart1~ma ytktt, az 
daha birbirlerine sald1racaklard1. Bu s1rada Ensar ve Muhacir 'den 
bir grup gelerek onlan aytrd1lar ve ~oyle dediler: "Allah'a andol
sun ki, Peygamberin (s.a.a) amcasmm ogluna, karde~ine ve vasi
sine bu tiir sozler soylenmesine razt olmay1z." 

Sonunda herhangi bir fitne ve arbede ytkmadan dag1ld1lar. 

16- Kadi Ebubekir'in ~iiri 

Btiytik Muhaddis Ali b. isa Erbil'i 1 "Ke~fu'l Gumme" 
adh eserinde ( c.2, s. 69) der ki: Ashaptan baz1lan, Ehlistinnet 
alimlerinden Kadi Ebubekir b. Ebi Karia'nm bana okudugu ~iiri 
bende burada naklediyorum: 

"Ey kan~1k ve zor meseleleri sormay1 ah~kanhk edinen 
kimse! 

-Ostukapah her i~i a~ikar etme; nice a~ikar ettigin ~ey vardtr 
ki pisliktir. 

Nice ortiilti ~ey vardtr ki kadifesinin altmda a~ikar olan da
vul gibidir. 

Ey soru soran! Cevabm haztrdtr, ancak onu beyan etmekten 
korkanm. 

Eger insanlann dti~manhklarmdan, halifenin siyasetleri ve 
eziyetinden korkmasayd1k ve dti~manlanm1zm daima ba~1m1zm 
tistiinde kafalanm1z1 ikiye ay1ran kthylan olmasayd1 

Al-i Muhammed'in (s.a.a) taze mlanndan strlar beyan eder
dim ki sizleri Malik ve Ebu Hanife'nin fetvalarmdan kurtanrd1. 

Gosterirdim size; ashnda Htiseyin ( a.s) Sakife giinti 61-Udtiriildti. 

I -Ali b. isa Erbili, yedinci asnn me~hur Sii iilimlerinden ve zamanmm 
btiyiik ara1;1tmnac1lanndand!f. Bin;;ok telifinin yam Sira birde ~iir divam vard!f. 
Kaleme ald1g1 eserlerinden biri de "Ke~fu'l Gumme fi Marifetil Eimme" kitab1-
dlf. Bu kitap tir,; cilt olarak bas1lm1~tlf. ( el-Keni vel-Elgab c.2, s.19) Miitercim. 
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Ve apklardim size ni9in aziz Fatima'yi (s.a) gece yanlarmda 
kabre koydular. 

Yine size o iki ki~inin Fatima'nm (s.a) evine girmelerini ni-
9in yasaklandigirn a<;iklardim. · 

Ah! Yazik ki Muhammed'in (s.a.a) ktz1 ~iddetli iizilntiisiiyle 
vefat etti!" 

17-imam Sad1k'm (a.s) Gosterdigi Vasiyetname 

Biiyiik Muhaddis $eyh Kuleyni, Ebu Basir'den ~oyle nakle
der: imam Sadik (a.s) bana ~oyle buyurdu: "Sana Hz. Fatima'rnn 
(s.a) vasiyetnamesini okumami ister misin?" 

"Evet, isterim." diye arz ettim. 
imam Sadik (a.s) bir par9arnn, i9inden bir mektup 9ikardi ve 

okudu; "Bismillahirrahmannirrahim! Bu vasiyet, Peygamberin 
(s.a.a) kizi Hz. Fatima'rnn (a.s) vasiyetnamesidir. Fatima (s.a) 
~unlan vasiyet etti: 

"Havait-i Seb'e" (yedi bag) ve o baglar ~unlardan iba
rettir: 1-Avaf 2-Delal 3-Burga 4-Mebit 5-Haseni 6-Safiye 
7-(vakfedilmesi i9in) Me~rebe-i 0-mmii ibrahim, bunun sorum
lugunu Emirii'l-Miiminin Ali'ye (a.s) biraktim. Hz. Ali'nin (a.s) 
vefatmdan sonra sorumlugunu oglum Hasan'a (a.s), ondan sonra 
oglum Hiiseyin'e (a.s) ve ondan sonra da evlatlanmm en biiyiik
lerine birakiyorum. (boylece bunlann sorumlulugu devamh ev
latlanmda olsun). Allah bu vasiyete ~ahittir, ayrn ~ekilde Mikdad 
ve Ziibeyr bu vasiyetnameyi Ali b. Abu Talib'in yazdigma ~aha
det ederler."1 

Biiyiik alim Seyyid b. Tavus (6. h.k, 664) "Ke~fu'l Muhac
ce" kitabmda "Zahitlikte fakirlik ~art degildir" konusunu i~ler
ken ~oyle diyor: 

"Peygamber (s.a.a) ve Emirii'l-MiimininAli (a.s) fakir degil
diler. Seyyid b. Tavus ogluna ~oyle hitap ediyor: "Senin ceddin 
Hz. Muhammed (s.a.a), "Fedek veAvali'yi" annen Hz. Fatima'ya 
(s.a) bagi~ladiklannm i<;ine katarak O'na verdi. $eyh Abdullah b. 

I -Ac,;1klama: Hz. Zehra (s.a) kendi hakkm1 istemek ic,;in Ebubekir'in yam
na geldiginde "Fedek ve Avali'yi de" ondan talep ediyordu. Avali'den maksat 
yukanda zikredilen yedi bagd1r. 
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Hammad Ensari 'nin nakline gore, F edek ve Avali 'nin iiriinlerinin 
yilhk geliri 24 bin dinard1. 

Ba~ka bir rivayette ise yilhk gelirinin ortalama 70 bin dinar 
oldugu gelmi~tir. (Seyyid b. Tavus'un konu~masmm sonu) 

18-Hz. Fatima (s.a), Resul-i Ekrem'den (s.a.a) 
Sonra Ne Kadar Ya~ad1? 

Miiellif der ki: Hz. Fatima'rnn (s.a) babasmm vefatmdan 
sonra ne kadar ya~adigi konusunda tarih9iler ve raviler arasmda 
gorii~ aynhgi vardir: 

En fazla alti ay, en az ise kirk gun ya~adig1 soylenmi~tir. An
cak bizim se9tigimiz gorii~ ~udur: Hz. Fatima (s.a) babasmm ve
fatmdan sonra doksan be~ gun ya~adi ve hicretin on birinci yilmda 
Cemadilahir aymm ii<;iincii giinii gozlerini diinyaya kapad1. 

Muhammed b. Cerir-i Taheri imam-i muteber bir senetle Ebu 
Basir'den ~oyle nakleder: "imam Sadik (a.s) ~oyle buyurdu: "Hz. 
Fatima (s.a) hicretin on birinci yilmda, Cemadilahir aymm ii<;ii 
Salt giinii vefat etti. Vefatmm sebebi ~uydu: Omer b. Hattab'm 
kolesi Kunfuz, onun emriyle Fatima'ya (s.a) kihcm kabzas1yla 
vurdu. ve bu darbeyle de oglu Muhsin (a.s) dii~tii. Bu darbe Hz. 
Fatima'rnn (s.a) ~iddetli hastahgma sebep oldu. Hazret yataga 
dii~tiigiinde kendisine zuliim edenlerden hi<; kimseye ziyaretine 

\ 

gelmesine izin vermedi." 
Allah'a sonsuz ~iikiirler olsun ki ~u na9iz kula bu muhtevah 

ve degerli kitabi terciime etmeyi nasip etti. Kitabm bir nebze de 
olsa O yiice ve e~siz islam harnmi Hz. Fatima'nm (s.a) tanmma
sma i~ik tutmasmi iimit ediyoruz. 

Allah'm selami iizerinize olsun! 
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164 

166 

167 

167 

15-Hz. Fat1ma'nin (s.a) Halkm Vefas1zllgma Sitemi 168 

16-Hz. Fat1ma'rnn (s.a) Resulullah'a (s.a.a) Hitaben okudugu 168 
17-Hz. Fat1ma'rnn (s.a) Hz. Ali'ye (a.s) Yi.irekleri Yakan S6zi.i 170 

18-Hz. Ali'nin (a.s) Hz. Fat1ma'y1 (s.a) Tesellesi 171 

19-Ebubekir'in Hz. Fat1ma'ya Pervas1zca S6zleri 171 

20-0mmi.i Seleme'nin (r.a) Hz. Fat1ma'y1 (s.a) Savunmas1 172 

21-Ebubekir Ve Hz. Fat1ma'nm (s.a) Konu§mas1 173 

22-Cahiz' in 1Miras Konusundaki Dakik A91klamas1 

23-Daki k Bir Soru 

24-Yukandaki Sorunun Yan1t1 

25- Osman'm Ay§e'ye ilgin9 Cevab1 

26-islam'da ilk Bat1I Tan1kllk 

27- Hz. Ali (a.s) Ve Ommi.i Eymen'in (r.a) Tan1kllg1 

28-Fedek Tapusunun Y1rt1larak Yok Edilmesi 

29-Zeyneb'in Fidyesinin Kendisine Bag1§lanmas1 

30-Seyyid Cezui'nin Gi.izel $iiri 
DORD0NC0 BOLUM 

174 

176 

176 
177 

178 

179 

180 

181 

183 

185 

1-Hz. Fat1ma'rnn (s.a) Babasmm Aynllgmdaki $iddetli Hi.izni.i 185 

2-Hz. Fat1ma'nin (s.a) Yi.irekleri Yakan Ah1 186 

3-Hz. Fat1ma'nin (s.a) Gece-Gi.indi.iz Aglamas1 187 

4-Hz. Fat1ma'n1n (s.a) Babas,nin Mezan Ba§mda $iiri 188 
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224 ic,:indekiler 

5-Bilal Habe~i'nin (r.a) Ezarn ve Hz. Zehra'rnn (s.a) Feryad1 190 
6-Hz. Fatima (s.a) Uhud $ehitlerinin Mezarlan Ba~inda 191 
7-Hz. Fat1ma'nin (s.a) Duas1 Ve Vasiyeti 191 

HZ. ZEHRA'NIN (S.A) OMRUNUN SON GUNLERi VE SOZLERi 193 

1-Hz. Zehra'rnn (s.a) Ebubekir Ve Omer'e S6z0 193 
2-islam'da ilk Tabut Uygulamas1 196 
3-Kadinlannin Hz. Zehra'y1 (s.a) Ziyaret Etmeleri Ve... 196 
4-Hz. Fat1ma'nin (s.a) Hutbesinin Kadinlanrnn Vas1tas1yla... 199 
5-Hz. Fat1ma'rnn (s.a) OmmO Seleme'ye (r.a) Cevab1 199 
6-Hz. Fat1ma'nin (s.a) Hz. Ali'ye (a.s) Vasiyeti 200 
7-Peygamberin (s.a.a) Amcas1 Abbas'in Onerisi 202 

HZ. FATIMA'NIN (S.A) $EHADETi VE DEFNEDiLMESi 203 
1-Hz. Zehra'nin (s.a) HOzOn Dolu $ehadet An1 203 
2-Esma Binti Umeys, Hz. Zehra'rnn (s.a) $ehadetini Anlat1yor 204 
3-Hz. Hasan Ve Hz. HOseyin (a.s) Annelerinin Cenazesinde205 
4-0IOm Haberinin Hz. Ali'ye (a.s) Bildirilmesi 205 

5-Hz. Ali (a.s) Hz. Zehra'nin (s.a) Cenazesinde 206 
6- Hz. Zehra'nin (s.a) Vasiyetnamesi 206 
7-insanlar Hz. Zehra'nin (s.a) Mateminde 207 
8-Hz. Fat1ma'nin (s.a) GusOI, Kefen i~lemleri Ve... 207 

9-imam Hasan ve imam HOseyin (a.s)Annelerinin Kucag1nda 208 
10-Hz. Fat1ma'rnn (s.a) Kefen i~lemi 209 
11-Cenaze Namaz1 Ve Cenazenin Topraga Verilmesi 209 
12-Hz. Zehra'nin (s.a) Defninden Sonra Hz. Ali'nin (a.s) ... 210 

13-Hz. Ali'nin (a.s) Kabir Ba~inda Bir Diger S6z0 211 
14-Cenazenin Mezardan <;1kanlmas1 Giri~imi... 212 
15-Hz. Ali'nin (a.s) Ebubekir Ve Omer'e A91klamas1 213 

16- Kadi Ebubekir'in $iiri 215 
17-imam Sad1k'in (a.s) Gosterdigi Vasiyetname 216 
18-Hz. Fatima, Peygamberden Sonra Ne KadarYa~ad1? 217 

i~indekiler 219 



•.. 

Resul-i Ekrem (s.a.a) §6yle buyurdu: 

"$imdi Cebrail bana diinyaya gelecek bu 

~ocugun k1z oldugunu haber verdi. Nesli 

kutlu ve temizdir. Allah, benim neslimi 

onunla devam ettirecektir. imamlar (a.s) 

onun neslinden gelecektir. Allah, vahiy kesil

dikten sonra imamlan Allah Resuliiniin 

.(s.a.a) yeryiiziindeki halifeleri ktlacaktu." 

Resulullah (s.a.a) §5yle buyurmu§tur: 

"Fatima, bedenimin par~as1du, onu sevin

diren beni sevindirmi§tir ve ona kotiiliik eden 

bana kotiiliik etmi§tir. Fatima benim i~in in

sanlann en azizidir." 


